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  تعدد األطرافـدوق المـذية للصنـاللجنة التنفي

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  ن وعبسالاالجتمـــاع 

 2013 تموز/يوليه 5-1بانكوك، 
 
 

 تقريــر االجتماع السبعين للجنة التنفيذية
 
 

  مقدمـــة

عقد االجتماع السبعون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في مركز األمم  -1
 .2013تموز /يوليه 5 إلى 1المتحدة للمؤتمرات، بانكوك، تايلند، في الفترة من 

الصادر عن  XXIV/22وحضر االجتماع ممثلو البلدان التالية، األعضاء في اللجنة التنفيذية، وفقا للمقرر  -2
 االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال:

وفنلندا من البروتوكول: بلجيكا وكندا  5األطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة األولى من المادة   )أ (
واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (الرئيس) والواليات المتحدة 

 األمريكية؛ 

من البروتوكول: الھند والكويت ومالي  5األطراف العاملة بمقتضى الفقرة األولى من المادة   )ب (
  ونيكاراغوا وصربيا وأوغندا وأوروغواي.

مراقبين بصفة للجنة التنفيذية في اجتماعيھا الثاني والثامن، حضر االجتماع ووفقا للمقررات الصادرة عن ا -3
ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، كوكالة منفذة وأمين 

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

رئيس لجنة التنفيذ في إطار األمين التنفيذي ألمانة األوزون وموظفو األمانة، ووحضر االجتماع أيضا  -4
 .االقتصاديللجنة خبراء التقييم التقني والرئيس المشارك و ،اإلجراء المتعلق بعدم االمتثال لبرتوكول مونتريال

  يئة العالمية.وحضر االجتماع ممثلون عن المفوضية األوروبية ومرفق الب -5
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كمراقبين ممثلو التحالف من أجل سياسة الغالف الجوي المسؤولة ووكالة التحقيقات أيضا وحضر االجتماع  -6
 البيئية وشركة شيكو.

 افتتاح االجتماع من جــــدول األعمال: 1البند 

، الذي 2013لعام  األعضاء في االجتماع الثانيافتتحت االجتماع الرئيسة، السيدة فيونا والترز، التي رحبت ب -7
. وقالت إن ھذه ةجرت العادة بأن يتيح لألعضاء فرصة استعراض التقارير المرحلية المقدمة من الوكاالت المنفذ

التقارير، إلى جانب الوثائق التي وفرتھا األمانة، تعطي صورة كاملة عن حالة المشروعات الموافق عليھا في معظم 
 ستعراضھا بعناية.، وحثت األعضاء على ا5بلدان المادة 

وأضافت أنه، رغم عدم تقديم أي خطط جديدة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فقد قدم عدد  -8
غير ذات كبير من الطلبات للحصول على الشرائح الثانية لكل من البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض والبلدان 

واحد لشريحة ثالثة للنظر فيه بصورة إفرادية. وأشارت إلى أن  حجم االستھالك المنخفض، كما يجري تقديم طلب
المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لم يتم 

اد االختصاصات ، ستؤخذ بعين االعتبار في إعدھا في ھذا االجتماعق. وفي حال إقرارباالنتھاء منھا في االجتماع السا
يتعين أيضا مناقشة التوصيات المقدمة من األمانة لتسجيل المبالغ المنصرفة لدراسة التكاليف اإلدارية. وقالت إنه 

 للشرائح األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

الة استھالك المواد وأضافت أن األمانة أعدت ورقة شاملة الستعراض المعايير المطبقة لتمويل إز -9
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن اللجنة التنفيذية سيتعين عليھا أن تناقش ما إذا كانت ال تزال مالئمة أم يلزم تنقيحھا. 
وبعد أن أشارت الرئيسة بإيجاز إلى البنود األخرى المدرجة في جدول األعمال المؤقت، قالت إن االتفاق األخير بين 

من شأنه أن  زالة المواد الھيدروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريالإل األمريكية متحدةالصين والواليات ال
قطاع اإلنتاج سيجتمع من معني بلايطرح تحديات جديدة على اللجنة التنفيذية. وذّكرت األعضاء بأن الفريق الفرعي 

المواد قطاع إنتاج إدارة إزالة  ةخط جديد ليناقش بعض المسائل منھا التكاليف اإلدارية، ومشروع االتفاق بشأن
المواد إنتاج تقنية لقطاع المراجعة ال، وطلب لإلذن بإجراء الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين

 الھيدروكلوروفلوروكربونية في الھند.

  من جــــدول األعمـــــال: الشـــؤون التنظيميـــة 2البند 

 إقرار جدول األعمال  (أ)

يذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة أقرت اللجنة التنف -10
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/1 واتفقت على إرجاء النظر في الدراسة النظرية بشأن مرحلة التحضير إلزالة .

ى االجتماع الحادي ، إلالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، المقترحة في األصل كبند في جدول األعمال المؤقت
  .والسبعين

 افتتاح االجتماع.   -1

 المسائل التنظيمية :  -2

 إقرار جدول األعمال؛  (أ)   

 ل. اعمتنظيم األ  (ب)   

 أنشطة األمانة.   -3

 حالة المساھمات والمصروفات.   -4
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 حالة الموارد والتخطيط   -5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  (أ)   

  ، وحاالت التأخير في تقديم الشرائح؛2015-  2013ة خطط أعمال الفتر  (ب)   

 تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال.    (ج)  

 تنفيذ البرامج :  -6

 رصد والتقييم:ال  (أ)    

التقرير المجمع إلنجاز مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات   ) 1(
 )؛68/6(المقرر

طط إدارة إزالة المواد لخالمتعددة السنوات  اتقاعدة بيانات االتفاق   )2(
 ).68/7(المقرر الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 :2012كانون األول /ديسمبر 31لى مرحلية إالالتقارير   (ب)    

 التقرير المرحلي المجّمع؛  )1(

 الوكاالت الثنائية؛  )2(

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)؛  )3(

 نيب)؛برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليو  )4(

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

 البنك الدولي؛  )6(

 . 2012تقييم تنفيذ خطط األعمال للعام   (ج) 

 (ك)). 69/5مؤشرات األداء (المقرر   (د) 

 مقترحات المشروعات:   -7

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

 لتعاون الثنائي؛ا  (ب)    

 :2013التعديالت على برامج العمل لعام   (ج)   

 ؛برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  )1(

 ؛برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)  )2(

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

 ستثمارية. االمشروعات ال  (د)

لصرف للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد تقرير عن كيفية تسجيل ا  -8
 (ج)).69/24وفقا للمقرر ( الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة الموادمشروع   -9
 ).69/22و 66/5(المقرران  الھيدروكلوروفلوروكربونية

المعتمدة بموجب  االستھالكفي قطاع  لھيدروكلوروفلوروكربونيةامعايير تمويل إزالة المواد    -10
 (د)) 69/24(ب) و69/22(المقرران  60/44المقرر 
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ورقة مناقشة بشأن تقليل اآلثار الضارة على المناخ التي تحدث نتيجة إلزالة المواد   -11
 ).68/11الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد (المقرر 

ن التقدم المحرز والخبرات المكتسبة في المشروعات التدليلية بشأن التخلص من المواد تقرير ع  -12
 ).64/50المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيھا (المقرر 

 ).69/25عمل اللجنة التنفيذية (المقرر   -13

 حسابات المؤقتة. ال   -14

 اف في بروتوكول مونتريال. تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الخامس والعشرين لألطر  -15

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج.   -16

تقرير الفريق المعني بعملية االختيار لشغل وظيفة كبير الموظفين ألمانة الصندوق المتعدد األطراف   -17
 )).ز(69/26 (المقرر

 مسائل أخرى.   -18

  اعتماد التقرير.   -19

 اختتام االجتماع.  -20

  لاعماأل تنظيم  (ب)

من جدول األعمال (مسائل أخرى) في تقرير اللجنة  18أن تنظر في إطار البند على  اللجنة التنفيذية توافق -11
التنفيذية إلى الفريق العامل المفتوح العضوية بشأن التقدم المحرز في خفض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من 

، وكذلك مسودة موجز UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/Inf.2استخدامات عوامل التصنيع، الوارد في الوثيقة 
إزالة المواد ى لالمترتبة عمشروح لدراسة بشأن خيارات التمويل لمعالجة المنافع المناخية الجانبية 

 ةمقدمال يوجد بھا سوى قطاع للخدمة،  الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض التي
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/Inf.3 قةمن اليونيب (الوثي

 ر)يعيد انعقاد الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بالتشكيل التالي: كندا (الميسّ  نواتفق االجتماع على أ -12
الشمالية والواليات  وآيرلنداوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  ونيكاراغوا وصربياوالكويت  وفنلندا والھند واليابان

 وأوروغواي. مريكيةالمتحدة األ

  من جــــدول األعمــال: أنشطة األمـانـة  3البند 

، التي تتضمن استعراضا عاما UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/2ت كبيرة الموظفين الوثيقة عرض -13
 لألعمال التي قامت بھا األمانة منذ االجتماع التاسع والستين. وباإلضافة إلى الوثائق التي تعدھا أمانة الصندوق عادة،

ق المتعلقة بموارد الصندوق، والتقارير المرحلية للوكاالت ئكان من بين الوثائق األخرى ذات الصلة بشكل خاص الوثا
المنفذة، وكيفية تسجيل المنصرف للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومعايير 

على المناخ الناجم عن إزالة  الضارفي قطاع االستھالك، وتقليل األثر تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة، وعمل اللجنة التنفيذية.

لألمم المتحدة زار األمانة، في التابعة وأضافت أن فريقا لالستعراض من وحدة التفتيش المشتركة  -14
لإلدارة البيئية داخل منظومة األمم المتحدة عقب مؤتمر األمم  ه باستعراضفي إطار قيام، 2013حزيران /يونيه

ى ذلك، قالت إضافة إلو. 2012حزيران /يونيهفي يرو، البرازيل، نريو دي جاب)، 20المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+
يونيب إجراء للالتابع ، بالنظر إلى قرب تقاعدھا، طلبت إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية كبيرة الموظفين إنھا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 
 

5 
 

، 2013آب /ة داخلية لألمانة. وسيقوم فريق مراجعة من شعبة المراجعة الداخلية بالمراجعة في أغسطسيمراجعة إدار
  وسيقدم التقرير الناتج مباشرة إلى المدير التنفيذي لليونيب.

ماليين يورو  3برع بمبلغ وأخيرا، قالت إن األمانة قد تلقت رسالة من المفوضية األوروبية بشأن خطتھا للت -15
المنافع المناخية المترتبة على إزالة المواد  تحقيق أقصى قدر منللصندوق المتعدد األطراف مساعدة منھا في 

  كيفية المضي قدما في ھذا الشأن.ب فيما يتعلقالھيدروكلوروفلوروكربونية، وإن األمانة ترحب بتوجيه اللجنة التنفيذية 

ذلك، أعرب عدد من أعضاء اللجنة عن تقديرھم لھذا التقرير الواضح عن أنشطة  وفي المناقشة التي تلت  -16
  األمانة، والوثائق الشاملة التي تم إعدادھا لھذا االجتماع.

والتمس عدة أعضاء إيضاحا من كبيرة الموظفين لطبيعة المراجعة الداخلية التي سيجريھا مكتب خدمات  -17
أنھا طلبت االضطالع بالمراجعة اإلدارية نظرا لتقاعدھا رة الموظفين وأوضحت كبيالرقابة الداخلية وأسبابھا. 

. ولدى تقديم التقرير، سوف يتخذ مكتب خدمات الرقابة الداخلية مثل ھذه الحاالتالوشيك، وفقا لإلجراءات العادية في 
  قرارا بشأن إعالن نتائجه أو عدم إعالنھا.

متعددة األطراف األخرى، قال أحد األعضاء إن على الئية وفيما يتعلق بمسألة التعاون مع االتفاقات البي -18
تنشأ إمكانية كلما تغير المناخ ب فيما يتعلقاألمانة أن تكون أكثر استباقية في االتصال بأمانات المنظمات المتخصصة 

  المشاركة في اجتماعاتھا. وأضاف أن ھذه المشاركة ستكون صحية ألنشطة األمانة.

 شعبة القانون البيئي واالتفاقيات البيئية مديرالمعلومات عن الدعوة الموجھة من وطلب عضو آخر مزيدا من  -19
إلى األمانة للمشاركة في االجتماع القطري لوضع اختصاصات برنامج خاص لدعم التعزيز المؤسسي  باليونيب

ائية، بانكوك، تايلند، في الفترة لالتفاقيات الخاصة بالمواد الكيميائية والنھج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمي
. وردا على ذلك، قالت كبيرة الموظفين إن االجتماع المذكور جزء من عملية مستمرة 2013آب /أغسطس 27-30

دعوات لحضور اجتماعات مرتبطة بذلك ولكنھا  ى بصفة منتظمةتلقتبدأت قبل ذلك بعدة سنوات. وأضافت أن األمانة 
 لألمانة. يحضره ممثلن ذلك ليس الحال بالنسبة لالجتماع القادم، فلن بما أوظيفة معينة؛ وال تفعل ذلك ما لم تدع ألداء 

 األمانة. بأنشطةمع التقدير بالتقرير المتعلق  علمااللجنة التنفيذية  وأحاطت -20

ه يجدر التفكير أن أعضاءوبينما رحب عدد من األعضاء بعرض المفوضية األوروبية تقديم تبرع، رأى عدة  -21
، قال عدة نطاقا سعوه المحددة. وفيما يتعلق بالمسائل األألوسع نطاقا لھذا العرض، وفي تفاصيلاآلثار ا كثر فيبشكل أ

أعضاء إنه يلزم إجراء مزيد من المناقشات داخل اللجنة التنفيذية واجتماع األطراف بشأن معنى "تحقيق أقصى قدر 
من اذ إجراء في ھذا الشأن، قبل أن يتسنى البت في كيفية االستفادة من المنافع المناخية" ومداه، ووالية تلك الھيئات اتخ

الصادر عن االجتماع التاسع  XIX/6 يل يتفق مع أحكام المقررون الغرض من التمإھذا التبرع. وقال أحد األعضاء 
لمتعدد االتفاق على التفاصيل، يتيح للصندوق ا ضرورةعشر لألطراف. وقال عضو آخر إن العرض بوجه عام، رغم 

لتعزيز الھدف المتمثل في تحقيق الحد األقصى من المنافع المناخية، وإن من المھم إعداد  كبيرةاألطراف فرصة 
اضي على طرائق للتعامل مع العروض والفرص المماثلة في المستقبل، تماما كما برھنت اللجنة التنفيذية في الم

  باالمتثال. شديدليس لھا ارتباط أخرى مرونتھا في التعامل مع مسائل 

وفيما يتعلق بالمسائل المحددة ذات الصلة بالعرض المقدم من المفوضية األوروبية، أعرب عدة أعضاء عن  -22
ال يتمشى مع  األمر الذيتحفظات بشأن طابعه المشروط، وبمقتضاه يوجه ھذا التمويل إلى مجموعة معينة من البلدان، 

به المعتاد. وقال أحد األعضاء إنه سيُنظر في استخدام التبرع على أو أسلو الصندوق المتعدد األطرافقواعد عمل 
  اللجنة التنفيذية.ووجه التحديد في اقتران وثيق مع المقررات السابقة، والمناقشات الجارية في اجتماعات األطراف 

مساھمة للنظر في مسألة عرض تقديم وعقب المناقشة، اتفقت اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق غير رسمي  -23
مرات. وتمت عدة أن الفريق قد اجتمع  الرسميالفريق غير القائم بتنظيم اجتماعات وفي وقت الحق، أبلغ  طوعية.
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مناقشات عن غرض وشروط المساھمة الطوعية المقترحة، وآثارھا اإلدارية واآلثار األخرى. ومع ذلك، لم يتم 
 شات.في اآلراء وقرر الفريق تأجيل المناق إلى توافقالتوصل 

تحتوى على مشروع مقرر بشأن عرض المساھمة  اجتماععرض ممثل الواليات المتحدة األمريكية ورقة و -24
الطوعية من قبل المفوضية األوروبية. وقال إن بينما معظم األعضاء يسلمون بأن التمويل االضافي له فوائد محتملة، 

بالمسألة وحل  المضي قدماكن للجنة التنفيذية كان ھناك قلق ومشاكل تحيط بالعرض، ولم يكن من الواضح كيف يم
المشاكل التنظيمية واإلدارية والمالية المتعلقة باإلدارة الممكنة للمساھمة. وبناء على ذلك، طلب مشروع المقرر من 

 ھاعالمفوضية األوروبية وأمين الخزانة بشأن المسألة وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية في اجتماباألمانة االتصال 
 الحادي والسبعين.

المفوضية األوروبية ومشروع المقرر المقترح بشأن المسألة، ال يتسقان مع  عرضإن  عدة أعضاءقال و -25
الصادر عن  XIX/6بشأن اآللية المالية أو مع المقرر  10سياسات وأحكام بروتوكول مونتريال، خاصة المادة 

ام للتمويل الطوعي. وقال عضو آخر، بينما يمكن تناول ، الذي ال يشمل أي أحكاالجتماع التاسع عشر لألطراف
ضافي للصندوق إالمسألة مرة أخرى في وقت ما في المستقبل، فإن التوقيت الحالي غير مالئم، نظرا ألن مسألة تمويل 

ن أي المتعدد األطراف لتعظيم الفوائد للمناخ سيجرى النظر فيھا في االجتماع الخامس والعشرين لألطراف القادم، وأ
 إجراء للجنة التنفيذية ينبغي أن ينتظر ما ينتج عن المداوالت.

لمواصلة  واستعدادھاعن تقديرھم لمبادرة المفوضية األوروبية، اآلخرين أعربوا العديد من األعضاء  غير أن -26
حاجة التوضيح األھداف والشروط المرتبطة بھا. وأحيط علما بالشواغل التي أعرب عنھا بعض األعضاء، فضال عن 

لھا إذا حيتعين  التي والتقنية واإلجرائية والمالية المحتملةمزيد من المعلومات بشأن المشاكل اإلدارية والتنظيمية إلى 
واقترح أحد األعضاء، في حالة قرار اللجنة التنفيذية المضي إدارة األموال. المضي قدما في قررت اللجنة التنفيذية 

تعبئة الموارد، أن تنظر األمانة في وجود مرحلة تجريبية، بما في ذلك حكم قدما في إطار العمل الجاري بشأن 
أعضاء مشروع المقرر المقدم من الواليات المتحدة األمريكية كوسيلة مالئمة عدة وبناء على ذلك، رأى لتقييمھا. 
بقبول التمويل المقترح أو أي  مالتزاتقديم المعلومات المطلوبة إلى اللجنة التنفيذية، دون أن تعنى أي باألمانة لمطالبة 

 عروض مماثلة للتمويل في المستقبل، ودون المساس بأي مناقشات ممكنة أو مقررات يتخذھا اجتماع األطراف.

واقترح عضو االبقاء على فقرة في مشروع المقرر مالحظا مع التقدير عرض التمويل الطوعي من قبل  -27
 قرات مشروع المقرر غير مقبولة.ن جميع فإالمفوضية األوروبية. وقال عضو آخر 

 10لمادة وتتوافق مع االلجنة التنفيذية تقع ضمن اختصاصات المقترحة  هن أحكامإمشروع المقرر  مؤيدوقال  -28
خطوات مؤقتة من أن تتخذ مجرد اللجنة التنفيذية  أال تتمكن. ولھذا كان من المخيب لألمل من بروتوكول مونتريال

 .كبير كھذا ض تمويلالمشاكل المحيطة بعرلمعرفة 

 لمسألة إلى اجتماع في المستقبل.إجراء المزيد من المداوالت بشأن ھذه اتوافق اآلراء، تم تأجيل  عدمونتيجة  -29

  من جــــدول األعمــال: حالة المساھمات والمصروفات 4البند 

البلدان وقدم معلومات حديثة عن مساھمات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/3قدم أمين الخزانة الوثيقة  -30
وھولندا، . وقال إنه تم استالم مساھمات نقدية إضافية من بلغاريا، وكندا، 2013حزيران /يونيه 28إلى الصندوق حتى 

مليون دوالر  78.7، كان رصيد الصندوق 2013حزيران /يونيه 28ونيوزيلندا، وبولندا، وسان مارينو. وحتى 
 21.2عھدات وكان رصيد المكاسب من آلية سعر الصرف الثابت في المائة من الت 52.8أمريكي، تم دفع نسبة قدرھا 

مليون دوالر أمريكي  33.4مليون دوالر أمريكي نقدا و 45.3مليون دوالر أمريكي. ويتألف رصيد الصندوق من 
 .2016إلى  2013كأذونات صرف واجبة الصرف خالل الفترة من 
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مليون دوالر  2.3ن الفائدة المتراكمة البالغة نة إة، قال أمين الخزاسؤال بشأن الفائدة المكتسب وردا على -31
ھذا دوالر أمريكي تم استالمھا في  374,000البالغة  2013استلمھا الصندوق وأن الفائدة لعام  2012أمريكي لعام 

 االجتماع.

  اللجنة التنفيذية: وقررت -32

ات عن أذونات علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات، والمعلوم اإلحاطة  )أ (
  ؛المرفق األول بھذا التقريرفي  على النحو الواردالصرف، 

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

  )70/1(المقرر 

 من جــــدول األعمــال: حالة الموارد والتخطيط 5البند 

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  (أ)

الرصيد وأبلغت االجتماع أن اليونيب أعاد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/4قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -33
. 2012دوالر أمريكي المتحقق في إطار ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  432,419البالغ  المنفقغير 

المساعدة على االمتثال برنامج ة رصيد ميزانية وبإضافة األرصدة المعادة من المشروعات المستكملة والملغاة، وإعاد
سيكون  أعاله) 30والمعلومات الحديثة عن حالة المساھمات والمصروفات التي قدمھا أمين الخزانة (انظر الفقرة 

 ھذا االجتماع.للمبالغ الموصي بھا للموافقات في  ھناك تمويل كاف

  اللجنة التنفيذية: وقررت -34

 اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

الوارد في الوثيقة  ، على النحوالمواردتوافر التقرير عن األرصدة و  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/4  من  دوالرا أمريكيا 432,419وإعادة اليونيب لمبلغ

  إلى االجتماع السبعين؛ 2012رصيد ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 

ا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السبعين يبلغ أن المستوى الصافي من األموال التي أعادتھ  )2(
دوالرا أمريكيا  197,122مقابل المشروعات، ويشمل إعادة  اأمريكي ادوالر 1,013,088

دوالرا أمريكيا من  415,578دوالرا أمريكيا من اليونيب، و 400,388من اليوئنديبي، و
 اليونيدو؛

ھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السبعين أن المستوى الصافي لتكاليف الدعم التي أعادت  )3(
دوالرا  14,897مقابل المشروعات، ويشمل إعادة  أمريكية دوالرات 78,105يبلغ 

دوالرا أمريكيا  31,177دوالرا أمريكيا من اليونيب و 32,031أمريكيا من اليوئنديبي، و
 من اليونيدو؛

تكاليف  بخالدوالرا أمريكيا،  752,396أن الوكاالت المنفذة لديھا أرصدة يبلغ مجموعھا   )4(
دوالرا  112,182الدعم، من المشروعات المستكملة منذ أكثر من عامين سابقين، وتشمل 

دوالرا أمريكيا  239,120دوالرا أمريكيا لليونيب، و 401,094أمريكيا لليوئنديبي، و
  لليونيدو؛
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دوالرا أمريكيا  308,920ا أن حكومة اليابان وحكومة فرنسا لديھما أرصدة يبلغ مجموعھ  )5(
تكاليف الدعم، لما مجموعه ثالثة مشروعات استكملت  بخالفدوالرا أمريكيا،  40,150و

  منذ أكثر من عامين سابقين؛

أن رصيد حكومة اليابان للمشروعات المستكملة الذي لم يعاد إلى الصندوق، ويبلغ   )6(
المشروعات  استنزاله منسيتم تكاليف الدعم،  بخالفدوالرا أمريكيا،  40,154مجموعه 

  الثنائية في المستقبل؛

أن اليونيب أبلغ عن أرصدة ملتزم بھا في إطار نشاطين لبرنامج المساعدة على االمتثال   )7(
وأن تطلب إلى اليونيب أن يستعرض ھذه األرصدة  2011و 2010مستكملين في عامي 

  بغرض إعادة ھذه األموال إلى االجتماع الحادي والسبعين؛

أن المستوى الصافي لألموال وتكاليف الدعم الذي سيعاد من الوكاالت المنفذة إلى االجتماع   )8(
  من حكومة كندا؛ ةأمريكي تدوالرا 5,603السبعين كان 

) أبلغت األمانة بأن حكومة السويد لن (SIDA أن الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي  )9(
 وق المتعدد األطراف بعد اآلن؛يكون لديھا برنامج ثنائي للصند

  مطالبة:  (ب)

أن تعيد ب 2009إلى  2004الوكاالت التي لديھا مشروعات مستكملة في السنوات من   )1(
 األرصدة في أسرع وقت ممكن؛

 5,650أن يخصم المبلغ المعاد نقدا من حكومة كندا إلى الصندوق ومقداره بأمين الخزانة   )2(
ة أمريكي تدوالرا 5,603) وإعادة مبلغ وقدره 2(د)(68/2رر دوالرا أمريكيا كمتابعة للمق

سانت لوسيا و (JAM/FUM/47/TAS)في جامايكا  ينمستكمل ينمقابل مشروع
(STL/PHA/56/INV/15).وذلك من المساھمة العادية لحكومة كندا في الصندوق ،  

  )70/2(المقرر     

  قديم الشرائح، وحاالت التأخير في ت2015-  2013خطط أعمال الفترة   (ب) 

. واستجابة لتساؤل حول أثر التأخيرات في UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/5قدم ممثل األمانة الوثيقة  -35
تقديم الشرائح على عدم االمتثال المحتمل، قال إنه حتى اآلن لم يكن ھناك أثر ملحوظ على االمتثال. غير أنه فيما 

قبل أن يكون من  2013ونية، ينبغي استعراض البيانات لعام يتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرب
الممكن القول بأن االمتثال قد تأثر بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي حدثت نتيجة لفشل الوفاء بعتبة الصرف للشرائح 

 السابقة.

ة لإلشارة إلى ممثل األمانة أيضا أن االتفاقات المتعددة السنوات استخدمت الصيغ المختلفة التالي وأوضح -36
تاريخ تقديمات الشرائح: يمكن تقديم الشرائح إما "ليس قبل"، أو "في"، أو حتى "في موعد أقصاه" أي اجتماع ما 
للجنة التنفيذية. وفسرت األمانة جميع ھذه الصيغ لتعني "في" اجتماع محدد، حتى لتعني "ليس قبل االجتماع األول" 

تماع الثاني" تعني "في االجتماع الثاني". وبالتالي، إذا لم تقدم الشريحة إلى "في االجتماع األول"، و"ليس قبل االج
 االجتماع األول الذي يمكن النظر فيھا، فإن تقديمھا يمكن اعتباره متأخرا.

  اللجنة التنفيذية: وقررت -37
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    :بما يلي علما اإلحاطة  (أ)

خيرات تقديم الشرائح ، وبتأ2015-2013 الفترة التقرير عن الوضع القائم لخطط أعمال  )1(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/5السنوية كما وردت في الوثيقة 

المعلومات بشأن تأخيرات تقديم الشرائح في نطاق االتفاقات المتعددة السنوات، التي قدمتھا   )2(
  يونيدو؛اليونيب واليوئنديبي والإلى األمانة كّل من ألمانيا و

المتعددة السنوات المستحقة للتقديم، قٌدمت في الوقت  شريحة لالتفاقات 70من أصل  42أن   )3(
المناسب إلى االجتماع السبعين، وأن أربعا من ھذه الشرائح قد ُسحبت بعد مناقشة مع أمانة 

  الصندوق؛

  :مطالبة  (ب)

األنشطة التي  2015-2013أن تعالج في خطط أعمالھا للفترة بالوكاالت الثنائية والمنفذة   )1(
والثالث بھذا  كما ُخطط لھا، وحسب ما وردت في المرفقين الثاني 2013م عافي لم تُقدم 
  ؛التقرير

  :بما يلي األمانة  )2(

أن توّجه رسائل إلى حكومات البلدان المذكورة أدناه لإلسراع في تقديم الشريحة   -أ
التالية من االتفاق المتعدد السنوات، إلى االجتماع الحادي والسبعين، مع اإلشارة 

تقديم الشريحة كان ممكنا إلى االجتماع السبعين وھو االجتماع الثاني  إلى أن
 البرازيلو ولكنّه لم يتحقق، على النحو المناسب: دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 غابونو كوباو كرواتياو والكونغو الصينو شيليو جمھورية أفريقيا الوسطىو
بابوا و ناميبياو الجبل األسودو كالمكسيو ماليو إندونيسياو الھندو وبيسا -غينياو

فييت نام و تركمانستانو وترينيداد وتوباغو وتوغو جنوب أفريقياو غينيا الجديدة
  وزامبيا؛

نيجيريا لإلسراع في وجمھورية إيران اإلسالمية  تيأن توجه رسالة إلى حكوم  -ب
والسبعين، تقديم الشرائح التالية لالتفاقات المتعددة السنوات إلى االجتماع الحادي 

مع اإلشارة إلى أن الشرائح قد ُسحبت من مجال االعتبار في االجتماع السبعين 
بعد مناقشة مع أمانة الصندوق، نظرا لعدم قدرة البلدان على تلبية عتبة العشرين 

  من الصرف للتمويل للشريحة السابقة. مائةبال

  )70/3(المقرر 

 تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال   (ج)

اللتين احتويا على ست أجزاء،  Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/6 م ممثل األمانة الوثيقتينقد -38
أن االستھالك المبلغ عنه لبروميد الميثيل في باربادوس كان  أوضحوأبرز عدة نقاط فيھما. وعالوة على ذلك، 

الطرف واللجنة ھذا مبرم بين لتطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن، وبالتالي، ال يوجد انحراف عن االتفاق ال
أيضا أن البيانات المراجعة، التي قدمتھا مصر، عن مستوى استھالكھا لبروميد  أكدالتنفيذية. وفي المناقشة التي تلت، 

 الميثيل أظھرت أن البلد ما زال في حالة امتثال.
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تطلع إلى تقديمه إلى تقريره عن تعبئة الموارد وفي تقديم البنك الدولي إلى تأخر أحد األعضاء  وأشار -39
 االجتماع القادم للجنة التنفيذية.

  اللجنة التنفيذية: وقررت -40

 علما بما يلي: اإلحاطة  (أ)

 تينالوارد في الوثيق ، على النحووثائق بشأن األوضاع القائمة واالمتثالال  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/6 وAdd.1؛  

قد تقدمت بتقاريرھا الخاصة بتنفيذ  2012 بلدا قدمت بيانات العام 46بلدا من أصل  40أن   )2(
 25البرامج القطرية من خالل النظام القائم على الويب، الذي بدأ استخدامه في 

  ؛2007نيسان /أبريل

أن األمانة والوكاالت المنفذة ستتخذ إجراءات محددة وفقا لتقييمات األمانة وأن تقدم تقريرا   )3(
  سب الضرورة؛وتخطر الحكومات والوكاالت المنفذة، ح

    :المطالبة بما يلي  (ب)

أن يقدم، بحلول االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية، تقريرا عن إقامة نظم باليونيب   )1(
  إصدار التراخيص في بوتسوانا وجنوب السودان؛

تقريرھا عن التأخير في التنفيذ لالجتماع الحادي والسبعين للجنة  بأن تقدمحكومة إسرائيل   )2(
 لتنفيذية؛ا

عن إلى االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية حالة إضافية عن التقديم تقارير   )3(
 ؛من المرفق الرابع بھذا التقرير الثانيو ألولاالجدولين المشروعات المدرجة في 

بشأن للجنة التنفيذية تقديم تقارير حالة نوعية إضافية لالجتماع الحادي والسبعين   )4(
 ؛ھذا التقريرب الخامسمدرجة في المرفق و تواجه مشاكلالتي سبعة المشروعات ال

تقديم البنك الدولي تقرير تحقق عن خطة قطاع عوامل التصنيع (المرحلة الثانية) في   )5(
 الجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية؛إلى االصين 

صين"، و"االتفاق استراتيجية قطاع الھالونات في ال" ، فيما يتعلق بتنفيذالبنك الدولي  )6(
في  المواد الكلوروفلوروكربونيةالخاص بقطاع اإلنتاج في الصين" و"االتفاق بشأن إزالة 

االجتماع الحادي والسبعين  بأن يقدم معلومات إلىفي الصين"،  البوليوريتانقطاع رغاوي 
وعات لدى المشر انجازتقارير المراجعة المالية المتبقية، وتقديم تقارير  عنللجنة التنفيذية 

 ؛56/13تحقيق اإلنفاق النھائي لألموال بحسب المقرر 

 فيما يتعلق بمشروع إزالة بروميد الميثيل في األرجنتين:  ) ج(

 :بما يلي علمااإلحاطة   )1(

التقرير المرحلي عن تنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل في األرجنتين المقدم من   -أ
 نيابة عن حكومة األرجنتين؛بالاليونيدو 
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 2006مع القلق أن مستويات استھالك بروميد الميثيل المبلغ عنھا فيما بين   -ب
انحرفت عن تلك التي التزمت بھا حكومة األرجنتين في الشروط المتفق  2012و

  عليھا إلزالة بروميد الميثيل؛

طن من قدرات استنفاد األوزون  100.4أن حكومة األرجنتين التزمت بإزالة   -ج
للرقابة لبروميد الميثيل بمواردھا الخاصة، وأنھا التزمت  لالستخدامات الخاضعة

 ؛2015كانون الثاني /يناير 1بإزالة االستخدامات الخاضعة للرقابة بحلول 

حث حكومة األرجنتين على وضع تدابير رقابة مالئمة لضمان العودة الفورية إلى االمتثال   )2(
 تفق عليھا إلزالة بروميد الميثيل؛لمستويات االستھالك التي التزمت بھا في الشروط الم

تقديم تقارير مرحلية سنوية إلى أن ينتھي العمل من باليونيدو وحكومة األرجنتين  مطالبة  )3(
الفراولة واألزھار تطبيقات تنفيذ مشروع اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في 

تجاوز االجتماع األخير المشروع في موعد ال ي انجازوالخضر المحمية، وتقديم تقرير 
 ؛2015للجنة التنفيذية في عام 

فإنه بالنظر إلى األوضاع الخاصة السائدة في  ،فيما يتعلق بمشروع إزالة بروميد الميثيل في مصر  (د)
مالحظة أن إزالة بروميد الميثيل الكاملة مع تنفيذ المشروع في البلد، و قد أخرت 2011مصر في 

 :2014كانون الثاني /يناير 1في مصر سوف تتحقق بحلول 

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي بشان تنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل في مصر الذي  )1(
 قدمته اليونيدو بالنيابة عن حكومة مصر؛

تعديل الجدول الزمني إلزالة بروميد الميثيل في مصر لتجسيد المستوى المتفق عليه  )2(
ھذا ب السادس، على النحو الوارد في المرفق المعدل الستھالك بروميد الميثيل في مصر

 ؛التقرير

االنتھاء من تنفيذ المشروع الخاص باإلزالة الكاملة باليونيدو وحكومة مصر  مطالبة )3(
 انجازلبروميد الميثيل المستخدم في قطاعي اإلنتاج البستاني والسلع، وتقديم تقرير 

 للجنة التنفيذية؛االجتماع الثالث والسبعين  ال يتجاوزالمشروع في موعد 

 كينيا: فيفيما يتعلق بمشروع إزالة بروميد الميثيل  (ھ)

ي ذإزالة بروميد الميثيل في كينيا ال بالتقرير المرحلي عن تنفيذ مشروععلما  اإلحاطة )1(
 نيابة عن حكومة كينيا؛باله اليونيدو تقدم

ن بروميد علما مع التقدير بأن حكومة كينيا قد أبلغت عن استھالك صفري م اإلحاطة )2(
 من بروتوكول مونتريال؛ 7بموجب المادة  2012الميثيل في 

االنتھاء من تنفيذ المشروع الخاص بتحقيق اإلزالة الكاملة باليونيدو وحكومة كينيا  مطالبة )3(
المشروع في  انجازما بعد الحصاد، وتقديم تقرير  تطبيقاتلبروميد الميثيل المستخدم في 
 لث والسبعين للجنة التنفيذية؛موعد ال يتجاوز االجتماع الثا

  فيما يتعلق بمشروع إزالة بروميد الميثيل في المغرب:  (و)

  :بما يلي علما اإلحاطة  )1(
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 الذي قدمتهالتقرير المرحلي عن تنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل في المغرب   -أ
 نيابة عن حكومة المغرب؛بالاليونيدو 

انحرفت  2011د الميثيل المبلغة عن عام مع القلق أن مستويات استھالك برومي  -ب
عن تلك التي التزمت بھا حكومة المغرب في الشروط المتفق عليھا بشأن إزالة 

  بروميد الميثيل في المغرب؛

من طن من قدرات استنفاد األوزون  58.8أن حكومة المغرب التزمت بإزالة   -ج
لخاصة كما أنھا الستخدامات الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيل بمواردھا اا

 ثيل لالستخدامات الخاضعة للرقابة؛فرضت حظرا على الواردات من بروميد المي

االنتھاء من تنفيذ المشروع الخاص باإلزالة الكاملة باليونيدو وحكومة المغرب  مطالبة  )2(
 انجازلبروميد الميثيل المستخدم في قطاع الفاصوليا الخضراء والقرع، وتقديم تقرير 

 االجتماع الثالث والسبعين للجنة التنفيذية؛ ال يتجاوزي موعد المشروع ف

فيما يتعلق بتقرير البنك الدولي عن حشد الموارد، أن تحث البنك الدولي على تقديم تقرير نھائي عن   (ز)
أسابيع أو قبل ذلك للنظر  8الدراسة الخاصة بالمنافع المشتركة المناخية بحلول الموعد النھائي البالغ 

 .للجنة التنفيذية نب االجتماع الحادي والسبعينمن جا

 )70/4(المقرر 

 تنفيذ البرنامج من جدول األعمال: 6البند 

 الرصد والتقييم  (أ)

 )68/6مشروعات االتفاقات متعددة السنوات (المقرر  إلنجازالتقرير المجمع   )1(

مشيرة إلى أنه،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/8عرضت المسؤولة الرئيسية للرصد والتقييم الوثيقة  -41
تم انجازھا. وكما  التيمتعددة السنوات العن المشروعات  لإلبالغلب منھا وضع شكل (ج)، طُ 62/6بناء على المقرر 

رأته اللجنة التنفيذية ألول مرة في اجتماعھا الخامس والستين، مر شكل اإلبالغ بمزيد من التطور. وبناء على تحديث 
 تقديما. 12نه حتى اليوم تلقت األمانة إاالجتماع، قالت المسؤولة الرئيسية للرصد والتقييم  المعلومات المقدمة في وثيقة

تلت ذلك، أكد ممثلو الوكاالت المنفذة أن جدول التقديم المعروض في الوثيقة قد تم وضعه  التيوفي المناقشة  -42
نيسان /وأبريل 2013 أيار/نه، بين مايوقدموھا. وأضافت ممثلة البنك الدولي أ التيباتفاقھا، على أساس المعلومات 

 كما ورد في الوثيقة. 4تقريرا، وليس  14، خططت وكالتھا تقديم 2015

ولتوضيح مسألة العدد الشامل للتقديمات الواجبة لألمانة، قالت المسؤولة الرئيسية للرصد والتقييم إن في وقت  -43
ولكن سيكون ھناك أكثر من ذلك. وطلب عضو مزيدا من  تقديما واجبا خالل تلك الفترة، 68إعداد الوثيقة كان ھناك 

 المعلومات عن العدد الصحيح.

في وثيقة االجتماع بوجود عدد قليل من التقديمات لألمانة لتنفيذ تحليل كمي، الوارد إلى التأكيد  وباإلشارة -44
المنھجية المستخدمة  حوتوضيأعرب عضو عن الرغبة بأن تخطر اللجنة التنفيذية في حالة تنفيذ مثل ھذا التحليل 

 بوضوح.

 اللجنة التنفيذية: قررتو -45
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فيما يتعلق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/8علما بالمعلومات المقدمة في الوثيقة  اإلحاطة  (أ)
 مشروعات االتفاقات متعددة السنوات؛ إلنجازبالتقرير المجمع 

   :بما يلي الوكاالت الثنائية والمنفذةمطالبة   (ب)

بالتقديمات لتقارير انجاز مشروعات االتفاقات متعددة السنوات  شامال أن تقدم جدوال  )1(
 الواجبة إلى األمانة؛

أن تقدم تقارير انجاز المشروعات لالتفاقات متعددة السنوات الخاصة بھا طبقا لذلك   )2(
 الجدول.

 )70/5(المقرر 

لھيدروكلوروفلوروكربونية قاعدة بيانات االتفاقات متعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد ا  )2(
 )68/7(المقرر 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/70ممثل األمانة الوثيقة  قدم -46

علق عضو أنه، لمعظم المشروعات، عملت الوكاالت الثنائية من خالل وكالة منفذة ولذا لم يكن من الممكن و -47
للجنة  التاليأسابيع قبل االجتماع  8توقع ملء المعلومات الناقصة في قاعدة بيانات االتفاقات متعددة السنوات بمدة 

 التنفيذية.

 اللجنة التنفيذية: قررتو -48

علما بالتقرير عن قاعدة بيانات االتفاقات متعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد  اإلحاطة  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/9الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في الوثيقة 

ملء المعلومات الناقصة في قاعدة بيانات االتفاقات متعددة بوالمنفذة  الوكاالت الثنائية مطالبة  (ب)
 والسبعين للجنة التنفيذية؛ الحاديأسابيع قبل االجتماع  8السنوات وتحديثھا بما ال يتجاوز 

أن الوكاالت الثنائية غير العاملة مباشرة في تنفيذ مشروعات قد تطلب من الوكاالت المنفذة أن تقدم   (ج)
 نيابة عنھا.بالات المطلوبة في الفقرة (ب) المعلوم

 )70/6(المقرر 

  2012كانون األول /ديسمبر 31التقارير المرحلية حتى   (ب)

  التقرير المرحلي الُمجمع   )1(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10قدم ممثل األمانة الوثيقة  -49

المرحلي والمالي السنوي، وخالل المناقشات التي أعقبت ذلك عولجت القضايا التالية: تبسيط التقرير  -50
والمعلومات المقدمة في عمود المالحظات في التقارير المرحلية، وإعادة أرصدة األموال من المشروعات الجارية 

التي يتحدد فيھا  رابع كلوريد الكربونوالھالونات و المواد الكلوروفلوروكربونيةألنشطة  2009التي ووفق عليھا قبل 
إدارة إزالة المواد  ط، وإعادة أرصدة إعداد مشروع خط2010كانون الثاني /يناير 1تاريخ اإلزالة في 

في المائة من الموافقات  13.1الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ووفق عليھا، واإلشارة إلى أن التكاليف اإلدارية تمثل 
  .2012على المشروعات في 
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وعاته إنما يُعزى إلى الوقت المحدد لوضع وأوضح ممثل البنك الدولي أن السبب في التأخير في تنفيذ مشر -51
  شھرا في المتوسط منذ بداية البرنامج. 24لشريكة والذي استغرق نحو المنح مع البلدان ا اتفاقات

وأقر ممثل األمانة بأن مستوى التكاليف اإلدارية كان أعلى مما كان عليه في السابق. وال يمكن التيقن من أي  -52
 إلدارية في الوقت الحاضر إال أن المسألة سوف تعالج في وثيقة تقدم إلى االجتماعاتجاه صوب ارتفاع التكاليف ا

الحادي والسبعين عن تكاليف الوحدات األساسية. وقد كانت التكاليف أعلى ألنه ال توجد مشروعات كبيرة لقطاع 
  تخفض التكاليف. أنالصين الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  ومن شأناإلنتاج 

  اللجنة التنفيذية: وقررت -53

علما بالتقرير المرحلي المجمع بالصندوق المتعدد األطراف على النحو الوارد في الوثيقة  اإلحاطة  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10؛  

  بما يلي: الوكاالت المنفذة مطالبة  (ب)

ستعراض تمثل جميع األنشطة المقررة لھا أن تؤكد ما إذا كانت األنشطة المبلغة في فترة اال  )1(
، ولكن لم تنفذأو أن توفر بصورة منتظمة بالنسبة لكل مشروع قائمة األنشطة المقررة 

في تنفيذ األنشطة، وخطة العمل لتسوية ھذه المسائل وما إذا كان التأخير  وأسباب التأخير
روع في عمود المالحظات سيكون له تأثير على تاريخ استكمال المش معينةفي تنفيذ أنشطة 

  في تقاريرھا المرحلية والمالية السنوية؛

أرصدة األموال للمشروعات  2013عدم تكبد أي التزامات جديدة وأن تعيد قبل نھاية   )2(
  :2010كانون الثاني /يناير 1للمواد التي ستزال بحلول  2009التالية الموافق عليھا قبل 

والمواد المستنفذة لألوزون،  وروكربونيةالمواد الكلوروفلبالنسبة إلزالة   -أ
استثناء من المرفق السابع بھذا التقرير، ب ألولافي الجدول الواردة المشروعات 

المواد إعادة األرصدة بحسب المواعيد التالية بالنسبة لخطة إزالة 
المواد )، خطة إزالة 2014آذار /لليونيب في الفلبين (مارس الكلوروفلوروكربونية

كانون الثاني /في سانت كيتس ونيفيس (يناير لليوئنديبي كربونيةالكلوروفلورو
حزيران /)، وخطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون لليونيدو في اليمن (يونيه2014
  )؛2014

بالنسبة للھالونات، مشروع تخزين الھالونات في الجمھورية الدومينيكية   -ب
)DOM/HAL/51/TAS/39ھالونات لليونيب ) والمشروع العالمي لتخزين ال
)GLO/HAL/52/TAS/281 التالي  التاريخ) باستثناء إعادة األرصدة بحسب

) CHI/HAL/51/TAS/164لمشروع تخزين الھالونات لليوئنديبي في شيلي (
  )؛2014كانون الثاني /(يناير

في الھند التي  رابع كلوريد الكربون، خطة إزالة رابع كلوريد الكربونبالنسبة ل  -ج
  بنك الدولي؛ينفذھا ال
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خطط إدارة إزالة لعدم تكبد أي التزامات جديدة وإعادة أرصدة أموال إعداد المشروع   )3(
من المرفق  لثانيا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المشار إليه في الجدول

  .2013، بحلول نھاية عام السابع بھذا التقرير

  )70/7(المقرر     

  الوكاالت الثنائية   )2(

  .Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/11مثل األمانة الوثيقتين قدم م -54

 ، فيمكن إلغاءه لم يتحقق أي تقدماألمانة أُبلغت بالفعل استجابة لطلبات سابقة، وبما أن علق أحد األعضاء بأنو -55
  مشروع الشبكات األفريقية إلنفاذ اإلجراءات الجمركية.

  اللجنة التنفيذية: وقررت -56

ستراليا وكندا والجمھورية أتقدير بالتقارير المرحلية التي قدمتھا حكومات ال ععلما م اإلحاطة  (أ)
الوارد في الوثيقة وإسبانيا، على النحو التشيكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/11؛  

ة من قطاع خدم المواد الكلوروفلوروكربونيةعلما بأنه بالنسبة لخطة إزالة  اإلحاطة  (ب)
الشريحة الثانية و) CPR/REF/44/INV/420التبريد في الصين: الشريحة األولي (

)CPR/REF/47/INV/438 لدعم لكي تظل التكاليف ا)، ينبغي إعادة تخصيص تكاليف
  ؛لھذين المشروعينالشاملة للمشروع وتكاليف الدعم في حدود الميزانية التي ووفق عليھا 

يقية إلنفاذ اإلجراءات الجمركية لمنع االتجار غير القانوني بالمواد المشروع "الشبكات األفر إلغاء  (ج)
المستنفدة لألوزون في المنظمات التجارية دون اإلقليمية في أفريقيا" 

)AFR/SEV/53/TAS/39الذي تنفذه فرنسا؛ (  

    :مطالبة  (د)

الحادي االجتماع  إلىتقديم تقاريرھا المرحلية بحكومات إسرائيل والبرتغال وسويسرا   )1(
  والسبعين للجنة التنفيذية؛

الجتماع الحادي والسبعين عن إلى اتقديم تقارير ب وإسبانياحكومات فرنسا وإسرائيل   )2(
  الواردة أدنا:تأخيرات في التنفيذ  تعاني منالمشروعات التي 

 فئة التأخيرات عنوان المشروع الرمز الوكالة

إلنفاذ اإلجراءات الجمركية لمنع االتجار غير القانوني الشبكات األفريقية  AFR/SEV/53/TAS/39 فرنسا
بالمواد المستنفدة لألوزون في المنظمات التجارية دون اإلقليمية في أفريقيا 

(الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والسوق المشتركة لشرق أفريقيا 
قتصادي والجنوب األفريقي واالتحاد الجمركي للجنوب األفريقي واالتحاد اال

 والنقدي لغرب أفريقيا)

 18و 12تأخيرات 
 شھرا

 شھرا 12تأخيرات  حلقة العمل الدولية للمساعدة على االمتثال فيما يتعلق ببروميد الميثيلGLO/FUM/56/TAS/296 إسرائيل
ة مساعدة تقنية إلدخال بدائل كيميائية في البلدان التي أعادت إعداد جدول LAC/FUM/54/TAS/40 إسبانيا

 خطة إزالة بروميد الميثيل (األرجنتين وأوروغواي)
 شھرا 12تأخيرات 

  الجتماع الحادي والسبعين لرصد:عن الحالة إلى اتقديم تقارير إضافية   )3(
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التقدم في تنفيذ شرائح خطط إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي   -أ
انستان وجمھورية إيران تنخفض فيھا معدالت اإلنفاق في البلدان التالية: أفغ

  اإلسالمية وزمبابوي التي تنفذھا ألمانيا؛

فيما يتعلق بإعداد خطة إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بوتسوانا   -ب
)BOT/PHA/60/PRP/14 التي تنفذھا ألمانيا، اإلجراءات التي اتخذتھا (

ت من المواد بوتسوانا صوب إنشاء نظام للتراخيص بشأن الواردات والصادرا
المستنفدة لألوزون للتمكين من تقديم خطتھا استنادا إلى المبادئ التوجيھية الواردة 

  ؛60/44في المقرر 

 الحرجاستكمال "المشروع التدليلي للتحقق من استخدام ثاني أكسيد الكربون فائق   -ج
سئة المرشوشة" في كولومبيا افي تصنيع رغاوي البوليوريتان الج

)COL/FOA/60/DEM/75 الذي تنفذه اليابان إن لم يكن قد استكمل بحلول (
  االجتماع الحادي والسبعين؛

وضع الصيغة النھائية للخطة المالية مع المستفيدين في السنغال والسودان   -د
لـ"المشروع التدليلي االستراتيجي للتعجيل بتحويل أجھزة تبريد المباني 

) AFR/REF/48/DEM/35(" المواد الكلوروفلوروكربونيةالمعتمد على 
  الذي تنفذه اليابان؛

آسيا  منطقةإعداد مشروع تدليلي بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في   -ھ
) الذي تنفذه اليابان إذا لم يُقدم طلب ASP/DES/54/PRP/53والمحيط الھادئ (

  الجتماع الحادي والسبعين. إلى االتمويل 

  )70/8(المقرر     

    اليوئنديبي  )3(

 10أنه قد تم إنفاق أقل من  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/12أوضح ممثل اليوئنديبي وھو يقدم الوثيقة  -57
مشروعات وذلك ألنه ووفق على معظمھا  108ت البالغة مشروعا من المشروعات المتعددة السنوا 22في المائة لعدد 

محاسبة القطاع العام سجلت عمليات اإلنفاق . وعالوة على ذلك فإن المعايير الدولية الجديدة ل2012و 2011في عامي
مؤشرات  لتستنداألمانة  بالمنھجية التي اقترحتھافي وقت متأخر عن النظام الذي كان يستخدم في السابق. ورحب 

إال أنه رأى أنه ال  يةھيدروكلوروفلوروكربونبالمواد اللموافقات ذات الصلة على بيانات حقيقية بدال من أھداف لاألداء 
ة للمؤشر اإلداري المقترح، وأشار إلى أعباء اإلبالغ اإلضافية الممثلة في متطلبات المالحظات على كل معلم ضرور

التقرير المرحلي والمالي السنوي تمثل ازدواجا للمعلومات التفصيلية المقدمة من المعالم البارزة يتم الوصول إليه في 
  بالفعل في تقارير الشرائح السنوية.

  التنفيذية: اللجنة وقررت -58

    علما بما يلي: اإلحاطة  (أ)

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/12لليوئنديبي الوارد في الوثيقة التقرير المرحلي   )1(

حتى  المواد الكلوروفلوروكربونيةأن ھناك أرصدة كبيرة متبقية من مشروع واحد ألنشطة   )2(
  ؛2012نھاية 
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دوالرا أمريكيا ألنشطة إدارة غازات  410,062أن رصيد األموال المجمعة يقدر بمبلغ   )3(
)، وبروني دار السالم BAR/REF/43/TAS/12التبريد األربعة في بربادوس (

)BRU/REF/44/TAS/10) وملديف ،(MDV/REF/38/TAS/05 وسري النكا ،(
)SRL/REF/32/TAS/15 ؛2012) التي ووفق عليھا في نھاية  

لسبعين عن عدد يصل إلى مشروعين اليوئنديبي سوف يبلغ االجتماع الحادي واأن   )4(
  ؛2011لتأخيرات في التنفيذ بما في ذلك مشروعين ُصنفا على ھذا النحو في يتعرضان 

  :المطالبة بما يلي  (ب)

  إلى االجتماع الحادي والسبعين لرصد: تقارير إضافية عن الحالةتقديم   )1(

المواد إزالة المستوى الصفري لإلنفاق وعملية شراء المعدات في خطة إدارة   -أ
  لبيليز التي ووفق عليھا قبل عام مضى؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

ت خطة إدارة إزالة آالمستوى الصفري لإلنفاق والتوقيع على االتفاق مع المنش  -ب
  للھند التي ووفق عليھا قبل عام مضى؛ الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

االتفاق بشأن خطط  رسالة/مشروعالمستوى الصفري لإلنفاق وتوقيع وثيقة ال  -ج
لبروني دار السالم، وكوبا،  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد إدارة إزالة 

  ونيبال، وسانت كيتس ونفيس التي ووفق عليھا قبل عام مضى؛

في المؤسسي التوقيع على وثيقة المشروع والتقدم في تنفيذ مشروع التعزيز   -د
  )؛ BRA/SEV/66/INS/297البرازيل (

رصيد األموال ألنشطة خطة إدارة غازات التبريد في بربادوس   -ھ
)BAR/REF/43/TAS/12 وبروني دار السالم ،(
)BRU/REF/44/TAS/10لديف ()، ومMDV/REF/38/TAS/05 ،(

  )؛SRL/REF/32/TAS/15وسري النكا (

التقدم في تنفيذ المشروعات ومعدالت اإلنفاق من األموال الموافق عليھا في   -و
ات الھالونات في الجمھورية الدومينيكية مشروع

)DOM/HAL/51/TAS/39) وشيلي (CHI/HAL/51/TAS/164؛(  

التقدم في أنشطة اإلعداد للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في البرازيل   -ز
)BRA/DES/57/PRP/288) والھند ،(IND/DES/61/PRP/437 إذا لم (

  ين؛الجتماع الحادي والسبعإلى ا يقدم المشروع

 صرف األموال الموافق عليھا وإعادة الدفعة األولي بمبلغانخفاض معدالت   -ح
والر أمريكي بموجب االتفاق مع زافا بشأن مشروع تحويل أجھزة د 55,000
المزودة بمقياس للجرعات في باكستان  االستنشاق

)PAK/ARS/56/INV/71؛(  

ي والسبعين عن خطط إدارة إزالة إلى االجتماع الحاد تقارير إضافية عن الحالةتقديم   )2(
كل من بوتان والسلفادور وجورجيا لالتي ووفق عليھا  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

  وملديف منذ أكثر من عام مضى والتي لم يسجل أي إنفاق لھا؛
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االجتماع الحادي والسبعين لرصد المشاريع التالية  إلى تقارير إضافية عن الحالةتقديم   )3(
  نخفاض معدالت صرف المبالغ الموافق عليھا:نظرا ال

  )؛HAI/PHA/58/INV/14خطة إدارة اإلزالة النھائية في ھايتي (  -أ

في أنغوال والبرازيل وشيلي  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة المواد   -ب
  ومصر وغيانا وإندونيسيا وجامايكا وماليزيا والمكسيك وبنما وترينيداد وتوباغو؛

)، BRA/REF/47/DEM/275ت تبريد المباني في البرازيل (مشروعا  -ج
  ).BRA/REF/47/DEM/275وكولومبيا (

  )70/9المقرر (

  اليونيب  )4(

إن اليونيب استمر في تعزيز  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/13قال ممثل اليونيب وھو يقدم الوثيقة  -59
على الوفاء بالتزاماتھا بموجب  5دان المادة قدرات وحدات األوزون الوطنية والمؤسسات العامة والخاصة لمساعدة بل

ن حالة المشروعات في مختلف األقاليم وأبرز الصعوبات التي تواجه تحقيق التقدم في بروتوكول مونتريال. وبيّ 
غرب آسيا نتيجة لعدم االستقرار وزيادة التوترات السياسية واالقتصادية. ومع ذلك فإن فريق  منطقةالمشروعات في 

 إيفاداالمتثال اتخذ تدابير فعالة لمعالجة القضايا التقنية ذات االھتمام اإلقليمي. وعلى الرغم من ة على ساعدبرنامج الم
عدد من البعثات في العراق فإن القيود المفروضة على التحركات واالتصاالت تعني أن االجتماعات خارج البلد ما 

  زالت ھي أفضل بديل.

لموظفين واألموال بفعالية إال في أنشطة الصندوق اه ضمان عدم استخدام وھنأت اللجنة اليونيب على اعتزام -60
االمتثال في ھذا ة على المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال وتعزيز المساءلة في استخدام فريق المساعد

  الصدد.

  اللجنة التنفيذية: وقررت -61

      اإلحاطة بما يلي:  (أ)

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/13في الوثيقة  التقرير المرحلي لليونيب الوارد  )1(

 31حتى  المواد الكلوروفلوروكربونيةأن ھناك أرصدة كبيرة متبقية ألنشطة   )2(
  ؛2012كانون األول /ديسمبر

أن لدى اليونيب أربعة مشروعات مصنفة بوصفھا تعاني من تأخيرات في التنفيذ، وأنه   )3(
  جتماع الحادي والسبعين؛ينبغي تقديم تقرير عن ھذه المشروعات إلى اال

حث اليونيب على نشر "دراسة عن التحديات المرتبطة بتخزين الھالونات في البلدان النامية"   (ب)
)GLO/HAL/52/TAS/281 بحلول االجتماع الحادي والسبعين من أجل تجنب النظر في احتمال (

  إعادة األموال المخصصة للمشروع؛

  إلى االجتماع الحادي والسبعين لرصد:عن الحالة  تقديم تقارير إضافيةالمطالبة ب  (ج)

االتفاقات المتعددة السنوات غير تلك المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد   )1(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي بھا مسائل متعلقة بما يلي:
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نذ التقدم في تنفيذ المشروع لخطة إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال الموافق عليھا م  -أ
  أكثر من سنة واحدة، ولم يسجل صرف بشأنھا؛

المواد /التقدم في تنفيذ المشروع لثالث خطط إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  -ب
المستنفدة لألوزون في إكوادور والكويت والفلبين موافق عليھا منذ أكثر من سنة 

  في المائة؛ 10واحدة، وأبلغ عن صرف بشأنھا ولكن أقل من 

المواد المستنفدة /يع على اتفاقات لخطط إزالة المواد الكلوروفلوروكربونيةالتوق  -ج
  لألوزون للبحرين وإكوادور وإريتريا؛

االتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي بھا   )2(
  مسائل متعلقة بما يلي:

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطط إدارة التقدم في تنفيذ المشروع في   -أ
دومينيكا وغابون وغيانا وموزامبيق ونيكاراغوا وعمان وسانت كيتس ونيفيس ل

وسورينام، وكذلك بنغالديش وشيلي والجمھورية الدومينيكية وغواتيماال والعراق 
الموافق عليھا منذ أكثر من سنة واحدة، ولم يسجل صرف بشأنھا والكويت وقطر 

  يع على االتفاقات الخاصة بھا؛التوقو

تفاقات متعددة السنوات من خطط إدارة إزالة المواد الالتقدم في تنفيذ المشروع   -ب
لھند وجمھورية إيران اإلسالمية وبنما وكذلك لالھيدروكلوروفلوروكربونية 

الموافق عليھا منذ أكثر من سنة واحدة السلفادور جمھورية فنزويال البوليفارية 
التوقيع على االتفاقات في المائة و 10صرف بشأنھا ولكن أقل من  وأبلغ عن

  الخاصة بھا؛

التوقيع على اتفاقات لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع   -ج
أنتيغوا وبربودا والبحرين وإريتريا وإثيوبيا وبيرو والفلبين والمملكة العربية 

  السعودية وأوغندا؛

  زيز المؤسسي التي بھا مسائل متعلقة بما يلي:مشروعات التع  )3(

التوقيع على تجديد أو تمديد للمشروعات في الجزائر   -أ
)ALG/SEV/57/INS/69 وبروني دار السالم ،(
)BRU/SEV/67/INS/14) وجزر كوك ،(CKI/SEV/67/INS/09 ،(

)، وموريتانيا GRN/SEV/67/INS/19وغرينادا (
)MAU/SEV/49/INS/17)و (MAU/SEV/57/INS/23 والمغرب ،(
)MOR/SEV/59/INS/63 والمملكة العربية السعودية ،(
)SAU/SEV/67/INS/15؛(  

معدالت إنفاق أموال موافق عليھا لتجديد أو تمديد المشروعات في ألبانيا   -ب
)ALB/SEV/66/INS/24 ودومينيكا ،((DMI/SEV/62/INS/20) ،

، وموريتانيا (ECU/SEV/59/INS/43)وإكوادور 
)MAU/SEV/57/INS/23 والمغرب ،((MOR/SEV/59/INS/63) ،

ا ) وناميبيMYA/SEV/64/INS/13وميانمار (
)NAM/SEV/66/INS/18؛( 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 
 

20 

  ؛(YEM/REF/37/TAS/19)إغالق خطة إدارة غازات التبريد في اليمن   )4(

إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في موريتانيا   )5(
)MAU/PHA/55/PRP/20 إذا لم تقدم خطة إدارة إزالة المواد (

  الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الحادي والسبعين؛

  ما يلي:باليونيب  مطالبة  (د)

إعادة أرصدة مشروع التحقق من خطة إدارة اإلزالة النھائية في الكويت   )1(
)KUW/PHA/57/TAS/15 ؛2013كانون األول /ديسمبر 31) بحلول  

االمتثال ألنشطة المساعدة على اصلة تقديم تقارير عن االستعانة بموظفي برنامج مو  )2(
في سياق  التاليةالصندوق المتعدد األطراف لبروتوكول مونتريال وفقا للفئات الخمس 

  رحلية السنوية والتقارير المالية:التقارير الم

  المشروعات والخدمات التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية؛  -أ

أنشطة مشتركة مع شراكات ومبادرات غير تلك التي تنفيذ التماس أوجه تآزر أو   -ب
  لدى الصندوق المتعدد األطراف؛

تعبئة موارد ألنشطة حماية األوزون من كيانات خارج الصندوق المتعدد   -ج
  األطراف؛

  عمليات وأنشطة على نطاق اليونيب؛  -د

  أنشطة إدارية؛  -ھ

ى االجتماع الحادي والسبعين عن مدى تنفيذ اليونيب لتدابير من تقديم تقرير عن الحالة إل  )3(
شأنھا أن تضمن االستفادة من كل وقت الموظفين الفنيين الممولة رواتبھم من أموال برنامج 
المساعدة على االمتثال ألنشطة الصندوق المتعدد األطراف لبروتوكول مونتريال وفقا 

  )؛ 3(أ)(50/26للمقرر 

كون منسقو الشبكة اإلقليمية مسؤولين أمام مدير الشبكة والسياسات في فرع أن يضمن أن ي  )4(
االمتثال المقدم في ميزانية  علىتدابير األوزون استنادا إلى ھيكل برنامج المساعدة 

)، ووفقا لھيكل برنامج UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/17( 2010البرنامج لعام 
األصلي للبرنامج الوارد في  االمتثال المشار إليه في الوصف علىالمساعدة 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/4.(  

  )70/10(المقرر 

  اليونيدو  )5( 

كانون األول /ديسمبر 31، وقال إنه حتى UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/14الوثيقة  اليونيدوقدم ممثل  -62
إزالة المواد خطة من خطط إدارة  66في المائة، وإنه يجري تنفيذ  80، كان معدل الصرف العام لليونيدو 2012

، التزمت 2012بلدا. وفي عام  12الھيدروكلوروفلوروكربونية، باإلضافة إلى مشروعات للتعزيز المؤسسي لما عدده 
يورو من ميزانيتھا العادية لدعم فرع بروتوكول مونتريال فيھا في تنفيذ خطط إدارة  205,000اليونيدو بمبلغ وقدره 
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ية في عدد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء. وقدمت اليونيدو أيضا إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون
تعليقات أولية على مقترحات األمانة لتعديل مؤشرات األداء (على النحو الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/17 وقد ترحب بمزيد من المناقشات مع وكاالت منفذة أخرى ومع األمانة من ،(
أثيرات التعديالت المقترحة. وبخصوص موضوع إعادة أرصدة مشروعات معينة التي تمت أجل فھم أفضل لت

قال ممثل اليونيدو إن  ،)UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10معالجته في التقرير المرحلي المجمع (الوثيقة 
المصروفة األرصدة المبينة كانت أعلى بكثير عن أرصدة المشروعات المتاحة بالفعل ألنھا تتضمن األرصدة غير 

مقابل التزامات مفتوحة، التي ال يمكن إعادة األموال مقابلھا. وأخيرا، فإن المشروعات المشار إليھا في الوثيقة التي 
تغيير في تعريف الصرف في النظام المالي الجديد. وكان معظم  نتيجةلديھا مستويات منخفضة من الصرف كانت 
في  100 – 80كبيرة من التقدم وتراوحت التزامات التمويل في نطاق  المشروعات الواردة على القائمة تسير بدرجة

 المائة.

  اللجنة التنفيذية: وقررت -63

  :بما يلي علما اإلحاطة  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/14التقرير المرحلي لليونيدو الوارد في الوثيقة   )1(

وعات تعاني من مشر 9والسبعين عن  الحاديإلى االجتماع  اتقدم اليونيدو تقريرس  )2(
 ؛2011مشروعات صنفت على أنھا كذلك في عام  7تأخيرات في التنفيذ بما في ذلك 

  والسبعين لرصد: الحاديإلى االجتماع  تقارير إضافية عن الحالةتقديم ب المطالبة  (ب)

  :بما يلي مشروعات ذات مشاكل تتعلق  )1(

مشروع الدعم  لألوزون واألنشطة الجديدة المنفذة في وطنيموظف  تعيين  -أ
 ؛(QAT/SEV/59/INS/15)المؤسسي في قطر 

إعادة تخصيص تبريد المباني الموردة في صربيا إلى مستفيد آخر لمشروع تبريد   -ب
 ؛(EUR/REF/47/DEM/06)المباني 

تحديد المستفيدين والمخطط المالي المتفق عليه لمشروعات تبريد المباني في   -ج
 الحاديبحلول االجتماع  AFR/REF/48/DEM/37)السنغال والسودان (

تلك  لعناصرلتجنب النظر في اإللغاء المحتمل  لإلنجازوالسبعين، كمرحلة مھمة 
 المشروعات في تلك البلدان؛

تسليم المعدات وتنفيذ األنشطة لمشروع بنوك الھالونات في جمھورية إيران   -د
 ؛(IRA/HAL/63/TAS/198)اإلسالمية 

بروميد الميثيل في إثيوبيا  مشروعإلعداد  نيالوطعملية اختيار الخبير   -ھ
(ETH/FUM/54/PRP/18)؛  

  :تتعلق بما يلي والسبعين الحاديإعداد مشروعات إذا لم تقدم مشروعات إلى االجتماع   )2(

ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ـــة إدارة إزالــــخط إعدادأنشطة   -أ
 LIB/PHA/55/PRP/29و LIB/FOA/63/PRP/33( ليبيا
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 TUN/FOA/58/PRP/50( ؛ وتونس)LIB/PHA/63/PRP/32و
 ؛)TUN/PHA/55/PRP/48و

في الجزائر  إعداد مشروع للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون  -ب
(ALG/DES/59/PRP/74)  ولبنان(LEB/DES/61/PRP/72)؛  

  منخفضة لمبالغ موافق عليھا:/المشروعات التالية نتيجة معدالت صرف صفر  )3(

تفاقات متعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ا  -أ
موافق عليھا ألكثر من عام مضي ولم يسجل لھا صرف: جزر البھاما والكونغو 

بيساو والعراق وموزامبيق وسانت فنسنت وجزر غرينادين  - وغينيا وغينيا
 وسيراليون وسورينام وزامبيا؛

ات لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اتفاقات متعددة السنو  -ب
في  10بلغ عنه ولكن أقل من موافق عليھا ألكثر من عام مضي، ذات صرف مُ 

وتشاد  وبورونديالمائة: ألبانيا والجزائر واألرجنتين وبنن والبوسنة والھرسك 
دونيسيا وكوت ديفوار وإكوادور ومصر وغينيا االستوائية وغابون وغواتيماال وإن

وجمھورية إيران االسالمية والكويت والمكسيك والنيجر ونيكاراغوا ونيجيريا 
  وعمان وقطر وسانت لوسيا والسنغال والسودان وتركمانستان.

  )70/11(المقرر 

 البنك الدولي  )6(

، وقال إن البنك قد حقق إزالة تراكمية UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/15البنك الدولي الوثيقة  قدم ممثل -64
طن من خالل تحويل المشروعات وغلقھا. وكانت المشروعات  300,000ن قدرات استنفاد األوزون تزيد على م

في  93منھا كان يجري تنفيذھا. وكان لدى البنك معدل صرف عام بنسبة  12الفعلية أساسا اتفاقات متعددة السنوات، و
التي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةزالة المائة. وكان معظم رصيد األموال غير المصروفة لستة مشروعات إل

. وفيما يتعلق بمؤشرات األداء المعدلة 2012كانون األول /وديسمبر 2011نيسان /تمت الموافقة عليھا بين أبريل
، رحب البنك بالجھود المبذولة لمواءمة مؤشر إزالة UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/17المقترحة في الوثيقة 
زون مع التأثيرات من تنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات، ولكنه يشعر أن المؤشر المقترح يمكن أن المواد المستنفدة لألو

يقيس بوضوح وبساطة أكبر اإلزالة المحققة للمواد المستنفدة لألوزون. وكذلك، بينما يعترف البنك بقيمة مؤشر التنفيذ 
 يرى أن ذلك متصال مباشرة بصالحيات الوكاالت المنفذة. الجديد الذي يقيس امتثال البلدان التي قام بتمويلھا، فھو ال

وأخيرا، رحب البنك بالجھود المبذولة لمعالجة شواغله إزاء االتجاه لتقسيم شرائح االتفاقات المتعددة السنوات إلى 
أن عناصر وقطاعات فرعية في جرد المشروعات الموافق عليھا، ويتطلع إلى مواصلة التعاون حول حلول من شأنھا 

  تحقق التنفيذ المتوازن واحتياجات الرصد.

 اللجنة التنفيذية: وقررت -65

 :بما يلي علما اإلحاطة  (أ)

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/15التقرير المرحلي للبنك الدولي الوارد في الوثيقة   )1(

أن البنك الدولي سيقدم تقريرا إلى االجتماع الحادي والسبعين عن إجمالي المشروعين   )2(
 ؛2011خرين في التنفيذ، والذي صنف أحدھما على ھذا النحو في عام المتأ
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 :لرصدإلى االجتماع الحادي والسبعين  تقارير إضافية عن الحالةتقديم المطالبة ب  (ب)

رصيد األموال المعتمدة للخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع   )3(
 )؛ARG/PHA/47/INV/148مبردات المباني في األرجنتين (

 )؛ARG/FUM/29/DEM/93إغالق المشروع التدليلي لبروميد الميثيل في األرجنتين (  )4(

االنتھاء من المشروع التدليلي إلزالة رغاوي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   )5(
 )؛CPR/FOA/59/DEM/491الصين (

في  المواد الكلوروفلوروكربونيةرصيد األموال المعتمدة ألنشطة الخطة الوطنية إلزالة   )6(
 )؛THA/PHA/60/INV/154تايلند (

التقدم المحرز في التنفيذ ومعدالت صرف األموال المعتمدة لخطة إدارة إزالة المواد   )7(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين وفييت نام؛

ة المعتمدة في تايلند توقيع اتفاق المنحة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني  )8(
)THA/PHA/68/INV/161 وTHA/PHA/68/INV/162؛( 

التقدم المحرز في التنفيذ، ومعدالت صرف األموال المعتمدة، وكذلك التوقيع على اتفاق   )9(
المنحة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في األرجنتين وإندونيسيا 

 واألردن؛

رف األموال المعتمدة للمشروع التدليلي العالمي لمبردات المباني انخفاض معدالت ص  )10(
)GLO/REF/47/DEM/268.(  

  )70/12(المقرر 

  2012تقييم تنفيذ خطط األعمال لعام   (ج)

 2012تقييما لخطط أعمال عام  يتحتو التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/16ممثل األمانة الوثيقة  قدم -66
، الذي كان اليوئنديبي، باستثناء حالة 2011ء الشامل للوكاالت كان أعلى من عام . وقال إن األداالمنفذةللوكاالت 

منخفضا بشكل بسيط. وبعد إرسال الوثائق، أشار اليونيب إلى أنه سيواصل الحوار مع كولومبيا بشأن تصنيف "أقل 
واليونيب  اليوئنديبييجري أن بكان خطأ. وأوصت األمانة  لمالويمن مرض" وأن تصنيف "أقل من مرض" 

مناقشات مفتوحة وبناءة مع الوحدات الوطنية لألوزون في بليز وكولومبيا والسنغال في مجاالت حيث خدماتھا بدت 
 والسبعين للجنة التنفيذية. الحاديأنھا أقل من مرضية أو غير مرضية وتقديم تقرير عن ھذه المسألة إلى االجتماع 

لوحدة الوطنية لألوزون في المكسيك كانت على اتصال مع اليونيدو وفي المناقشة التالية لذلك، قال عضو إن ا -67
نتيجة تغيير في النظام،  إداريفيما يتعلق بتصنيف "أقل من مرض" أو "غير مرض" لليونيدو، الذي نتج عن خطأ 

 وأن المسألة قد تم حلھا اآلن.

ف إعداد ، تكاليUNEP/OzL.Pro/ExCom/70/16الحظ عضو آخر أن، كما ورد في الوثيقة و -68
المشروعات تفاوتت بشكل كبير حسب السنة وحسب الوكالة المنفذة وأنه يتطلع إلى عقد مناقشة غير رسمية مع 
الوكاالت المنفذة في ھذا االجتماع لفھم أسباب تلك التفاوتات، وكيف انعكست في نظام التكاليف اإلدارية وتكاليف 

 .األساسيةالوحدة 
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 اللجنة التنفيذية: قررتو -69

 إلحاطة علما بما يلي:ا  (أ)

رد في الوثيقة اوعلى النحو ال، 2012تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالھا لعام   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/16؛ 

 اليوئنديبيكما يلي:  100على مقياس  2012ألداء الوكاالت المنفذة لعام  الكميالتقييم   )2(
 )؛71البنك الدولي (و) 100يونيدو (الو) 89يونيب (الو) 87(

أن يعقد مناقشات مفتوحة وبناءة مع الوحدة الوطنية لألوزون في بليز واليونيب ب مطالبة اليوئنديبي  ) ب(
مع الوحدات الوطنية لألوزون في بليز وكولومبيا والسنغال في مجاالت حيث خدماتھا بدت أنھا 

والسبعين عن نتائج  لحادياأو "غير مرضية" وتقديم تقرير إلى االجتماع /"أقل من مرضية" و
 مشاوراتھا مع البلدان بشأن مسائل التنفيذ المثارة في التقييمات الكيفية لألداء.

 )70/13(المقرر 

  (ك)) 69/5مؤشرات األداء (المقرر   (د)

، التي تحتوي على تقرير عن مؤشرات UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/17األمانة الوثيقة  قدم ممثل -70
(ك). وقال إن التقرير يبين أنه ينبغي إعطاء االعتبار ألھمية بعض مؤشرات 69/5للمقرر األداء تم إعداده عمال 

األداء وإعادة تعريف مؤشرات أخرى، نظرا لتحول الطريقة الرئيسية للمشروع من مشروعات إفرادية إلى 
وق المتعدد األطراف مشروعات متعددة السنوات. وتقدم الوثيقة معلومات أساسية عن إعداد مؤشرات األداء في الصند

ومعلومات عن المؤشرات الحالية. وبمدخالت من اليوئنديبي واليونيدو إلى األمانة، من المقترح تعديل مؤشرات معينة 
  موجودة وتقديم بعض المؤشرات الجديدة.

قد أعضاء بإعادة تقييم مؤشرات األداء، نظرا ألن المؤشرات الحالية عدة وفي المناقشة التي تلت ذلك، رحب  -71
تم إعدادھا منذ بعض الوقت في السابق وكانت مناسبة على نحو أكبر للمشروعات اإلفرادية والمستقلة التي كانت 

أعضاء إن المسألة تستحق عدة تسود في ذلك الوقت بدال من المشروعات المتعددة السنوات التي تسود اآلن. وقال 
  حبوا بالجھود المبذولة لبدء ھذه المناقشات.مزيدا من المناقشة بين األمانة والوكاالت المنفذة، ور

وقال أحد األعضاء إن ھناك حاجة إلى مزيد من المناقشة المفتوحة حول ما إذا كانت مؤشرات األداء  -72
الموجودة تعطي معلومات كافية إلى اللجنة التنفيذية عن كيفية إحراز كل من الوكاالت المنفذة للتقدم في الوفاء بتنفيذ 

لصندوق؛ وما إذا كان ينبغي ربط المؤشرات باألموال التي تتلقاھا الوكاالت المنفذة؛ وما إذا الخاصة با التنفيذ أھداف
كان ينبغي أن تكون ھناك آلية فعالة للردود من أجل مكافأة الوكاالت المنفذة التي يكون أداؤھا جيدا ومعاقبة الوكاالت 

أن تقوم الوكاالت المنفذة ببذل جھود كبيرة لالمتثال  التي ال تفعل ذلك. وفي ھذا الخصوص، كان من الضروري
  للمبادئ التوجيھية الموافق عليھا بشأن تقديم التقارير، ورصد األداء والوفاء بالتواريخ النھائية.

مؤشرا لتقييم أداء الوكاالت المنفذة، نظرا  5وأثار عضو آخر مسألة ما إذا كان قد يكون امتثال بلدان المادة  -73
النھائي للمشروعات وخطط اإلزالة كان مساعدة البلدان على االمتثال ألھداف اإلزالة الخاصة بھا. غير ألن الھدف 

أنه رؤى أنه بدال من إسناد تقييم األداء إلحدى الوكاالت المنفذة إلى امتثال البلد، سيكون من األفضل إعطاء وزن أكبر 
 تقييم اإلنجاز الكامل للوكاالت مقابل مؤشر ال يضيف أية قيمةلمؤشر إزالة المواد المستنفدة لألوزون. وذكر أيضا أن 

  ، ووافق على نية األمانة بعدم إجراء ھذا التقييم في المستقبل.للتقييم العام ألداء الوكاالت الفعلي

واستجابة لطلب من أحد األعضاء، رد ممثلو الوكاالت المنفذة على بعض المسائل التي تمت إثارتھا. واتفقوا  -74
لحاجة إلى مزيد من المناقشة حول مؤشرات األداء وأثاروا بعض الشواغل، بما فيھا الربط المحتمل باالمتثال؛ على ا
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وكيفية إشراك الوكاالت المنفذة مع الوحدات الوطنية لألوزون بموجب مؤشرات األداء الجديدة؛ والمنھجية التي سيتم 
از الفعلي لإلزالة وتسجيله بموجب مؤشر إزالة المواد بھا تقييم األداء بموجب كل مؤشر؛ وكيفية تعريف اإلنج

  المستنفدة لألوزون.

  اللجنة التنفيذية: وقررت -75

  :بما يلي اإلحاطة علما  (أ)

التقرير عن مؤشرات األداء، على النحو الوارد في الوثيقة   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/17؛  

  ؛لن يتم تقييمه في التقارير القادمة أن اإلنجاز الكامل في تقييم أداء الوكاالت المنفذة  )2(

مشروع ، باألمر مھتمةالخرى األطراف األأن تعد، بالتشاور مع الوكاالت المنفذة وباألمانة  مطالبة  (ب)
  اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الحادي والسبعين. لتنظر فيھامؤشرات األداء، المتعلقة بللورقة  منقح

 )70/14(المقرر 

 ألعمال: مقترحات المشروعاتمن جدول ا 7البند 

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

، اللتين تتضمنان تحليال لعدد Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/18األمانة الوثيقتين  قدم ممثل -76
مقدمة للموافقة الشمولية عليھا؛ من المشروعات واألنشطة المقدمة إلى ھذا االجتماع؛ وقائمة بالمشروعات واألنشطة ال

. وقال إن طلبي الشريحة الثانية من تمويل المرحلة بشكل فرديواثنين من المشروعات االستثمارية للنظر فيھما 
األولى لخطتي إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إليران ونيجيريا تم سحبھما النخفاض مستويات 

للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  اإلعدادفي المائة، كما أن طلب تمويل  20الصرف للشرائح السابقة عن 
الھيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك تم سحبه ألن اللجنة التنفيذية لم تكن قد انتھت بعد من مناقشاتھا بشأن المبادئ 

  للمرحلة الثانية من ھذه الخطط. اإلعدادالتوجيھية لتمويل 

  قضايا السياسة العامة التي تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات

  قضايا جديدة خالل عملية استعراض المشروعات. أيلم تتبيّن  -77

  المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا

ة إزالة فيما يتعلق بقائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية عليھا، وافقت اللجنة على رفع خطة إدار -78
(انظر  فرديمن القائمة وتقديمھا للنظر فيھا بشكل  (الشريحة الثانية) المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سيشيل

  أدناه). 94إلى  91الفقرات 

  اللجنة التنفيذية: وقررت -79

إليھا  الموافقة على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا بمستويات التمويل المشار  (أ) 
بھذا التقرير، مع الشروط أو األحكام المدرجة في وثائق تقييم المشروع المقابلة الثامن في المرفق 

والشروط التي أرفقتھا اللجنة التنفيذية بالمشروعات، مع مالحظة أنه تم تحديث االتفاقات بين 
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ال بالنسبة للمواد الحكومات التالية واللجنة التنفيذية استنادا إلى خط األساس المحدد لالمتث
  الھيدروكلوروفلوروكربونية:

  بھذا التقرير؛ التاسعاالتفاق بين حكومة ألبانيا واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق   )1(

  بھذا التقرير؛ العاشراالتفاق بين حكومة بنن واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق   )2(

بھذا  الحادي عشرلتنفيذية الوارد في المرفق االتفاق بين حكومة بوركينا فاسو واللجنة ا  )3(
  التقرير؛

  بھذا التقرير؛ الثاني عشراالتفاق بين حكومة كمبوديا واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق   )4(

  بھذا التقرير؛عشر  الثالثاالتفاق بين حكومة تشاد واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق   )5(

بھذا عشر  الرابعيكا واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق االتفاق بين حكومة كوستار  )6(
  التقرير؛

بھذا  الخامس عشراالتفاق بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق   )7(
  التقرير؛

  بھذا التقرير؛ السادس عشراالتفاق بين حكومة لبنان واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق   )8(

  بھذا التقرير؛ السابع عشرن حكومة مالوي واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق االتفاق بي  )9(

  بھذا التقرير؛ الثامن عشراالتفاق بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق   )10(

  بھذا التقرير؛ التاسع عشراالتفاق بين حكومة رواندا واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق   )11(

  بھذا التقرير؛ العشريناالتفاق بين حكومة سري النكا واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق   )12(

بھذا  الحادي والعشريناالتفاق بين حكومة سوازيلند واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق   )13(
  التقرير؛

زيز المؤسسي، إقرار أن تتضمن الموافقة الشمولية، بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التع  (ب)
بھذا  الثاني والعشرينالمالحظات التي سيجري إبالغھا إلى الحكومات المتلقية الواردة في المرفق 

  التقرير؛

تعديالت برامج عمل كل منھا أن تدرج في بالوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة المعنية  مطالبة  (ج)
تقارير التحقق من المرحلة األولى من خطط إدارة ل تمويلوتقديمھا إلى االجتماع الحادي والسبعين، ل

التالية: ألبانيا وجزر البھاما ودولة بوليفيا المتعددة لبلدان لإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
القوميات وجمھورية أفريقيا الوسطى وكوبا وفيجي وغامبيا وجمھورية الو الديمقراطية الشعبية 

وسانت لوسيا وسان تومي وبرينسيبي وصربيا وسري النكا ومالوي ومنغوليا والنيجر 
  أوغندا.ووتركمانستان 

  )70/15(المقرر 
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  التعاون الثنائي  (ب) 

، وأوضحت أن األمانة لم تتلق سوى UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/19األمانة الوثيقة  ممثلة قدمت -80
دارة إزالة المواد مشروع ثنائي واحد لطلب الموافقة عليه في االجتماع السبعين، وھو خطة إ

 267الھيدروكلوروفلوروكربونية لسيشيل (الشريحة الثانية)؛ الجاري تنفيذه من قِبل حكومة ألمانيا، وذلك بمبلغ قدره 
دوالرا أمريكيا، شامال تكاليف دعم الوكالة. وأبلغت اللجنة التنفيذية بأن المبلغ المطلوب، عندما يضاف إلى  180

الموافق عليھا في االجتماعات من السادس والستين إلى التاسع والستين، يقع ضمن حدود  المبالغ المطلوبة للمشاريع
  .2014-2012التعاون الثنائي أللمانيا المقررة لفترة السنوات الثالث 

تكاليف ھذا المشروع الثنائي الموافق عليھا  باستنزالأن يقوم بأمين الخزانة  مطالبةاللجنة التنفيذية  قررتو -81
دوالرا أمريكيا (بما في ذلك رسوم الوكالة) خصما من مساھمة ألمانيا  180 267 اع السبعين، وذلك بمبلغفي االجتم

 .2014-2012الثنائية للفترة 

 )70/16(المقرر     

  2013التعديالت على برامج العمل للعام    )ج(

  اليوئنديبي  )1(

، 2013اليوئنديبي على برنامج عمله للعام االجتماع بأن طلبات التمويل الواردة في تعديالت  ةالرئيس تذّكر -82
يرد وصفھما في الوثيقة  ،وھي على وجه التحديد لتجديد مشروعين للتعزيز المؤسسي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/20 (أ) من جدول األعمال (انظر 7، قد سبقت الموافقة عليھما في إطار البند
  أعاله). 79الفقرة 

  اليونيب ) 2( 

، 2013اع بأن طلبات التمويل الواردة في تعديالت اليونيب على برنامج عمله للعام االجتم ةالرئيس تذّكر -83
 مشروعا للتعزيز المؤسسي وطلب واحد إلعداد خطة إلدارة إزالة المواد 18وھي على وجه التحديد لتجديد 

فقة عليھا ، قد سبقت المواUNEP/OzL.Pro/ExCom/70/21وصفھا في الوثيقة  يرد ،الھيدروكلوروفلوروكربونية
  أعاله). 79(أ) من جدول األعمال (انظر الفقرة 7في إطار البند 

  اليونيدو  )3(

، 2013االجتماع بأن طلب التمويل الوارد في تعديالت اليونيدو على برنامج عملھا للعام  ةالرئيس تذّكر -84
يرد وصفه في الوثيقة  ،وھو على وجه التحديد لتجديد مشروع واحد للتعزيز المؤسسي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/22 (أ) من جدول األعمال (انظر الفقرة 7، قد سبقت الموافقة عليه في إطار البند
  أعاله). 79

 المشروعات االستثمارية  (د)

جمھورية فنزويال البوليفارية: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، 
 ب)اليوني/(اليونيدو الشريحة الثالثة)

، التي تتضمن إعادة تقديم طلب للشريحة UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/48قدم ممثل األمانة الوثيقة  -85
الثالثة لتمويل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية فنزويال البوليفارية. 

في  20حيث تأجل النظر فيه إلى أن يتم صرف نسبة وكان الطلب قد قدم في األصل إلى االجتماع التاسع والستين، 
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المائة من الشريحة الثانية. ووفقا للمعلومات الحديثة التي قدمتھا اليونيدو، وصل صرف األموال الموافق عليھا 
  في المائة. 44.5في المائة وإجمالي الصرف  20.9للشريحة الثانية إلى ما نسبته 

لم تشارك في الفنزويلية إلعادة الھيكلة الصناعية والتكنولوجيا  مؤسسة فوندوممثل اليونيدو أن  وأوضح -86
الجوانب االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وفي الواقع لم تكن وكالة منفذة بل مقاوال 

ماع التاسع والستين لم أيضا أن التقرير عن الشرائح إلى االجت وأوضحمن الباطن ألنشطة الدعم مثل تدريب التقنيين. 
تم اإلبالغ عنه فقد يكن عن النفقات المتكبدة، التي تشمل المصروفات بل أيضا االلتزامات. ونتيجة لسوء االتصال، 

كمصروفات فقط. وأكد ممثل اليونيدو أيضا عدم نقل أية مصروفات من الشريحة األولى إلى الشريحة الثانية من 
 ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.المرحلة األولى لخطة إدارة إزال

  اللجنة التنفيذية: وقررت -87

لمرحلة األولى لخطة ازالة المواد من ااإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية   (أ)
  في جمھورية فنزويال البوليفارية؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

في  الھيدروكلوروفلوروكربونيةألولى لخطة ازالة المواد لمرحلة امن االشريحة الثالثة الموافقة على   (ب)
 377,632المتعلقة بھا، بقيمة  2015و 2014جمھورية فنزويال البوليفارية وخطط تنفيذ شرائح 

 24,366، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي ادوالر 324,875، التي تتضمن اأمريكي ادوالر
 3,266، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي ادوالر 25,125  لليونيدو، وعلى اأمريكي ادوالر
 لليونيب. اأمريكي ادوالر

  )70/17(المقرر 

وخطة العمل  2011عام للقطاعي االستھالك واالنتاج: تقرير التحقق  رابع كلوريد الكربونالھند: خطة إزالة 
  (البنك الدولي)  التي تغطي األموال المتبقية

. وأشار إلى المعلومات Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/34ة الوثيقتين قدم ممثل األمان -88
الذي اتخذ في ھذا االجتماع تحت  70/7األعضاء إلى المقرر  انتباهاألساسية الواردة في مقترح المشروع واسترعي 

  ة.) من جدول األعمال، التقرير المرحلي المجمع فيما يتعلق بإعادة األموال المتبقي1(ب)( 6البند 

على حالة الھند. ورأى العديد من  70/7وأعرب األعضاء عن وجھات نظر متباينة بشأن تطبيق المقرر  -89
وھو الحالة في  رابع كلوريد الكربوناألعضاء أن من الضروري إعادة جميع األموال المتبقية بمجرد استكمال إزالة 

  مان استدامة اإلزالة.المتبقية لضمكانية أن تطلب األموال إالھند في حين اقترح آخرون 

  اللجنة التنفيذية: قررت، المھتمة باألمروعقب تقرير بشأن مناقشات ثنائية تمت بين األطراف  -90

ذة الرئيسية ،البنك الدولي مطالبة  (أ) ة المنف ارير ب ،بوصفه الوكال ديم تق ازتق ع  انج المشروع بشأن جمي
د لقطا رابع كلوريد الكربوناألنشطة المتضمنة في خطة إزالة  اج في الھن ى عي االستھالك واإلنت إل

  ؛2014الجتماع األخير للجنة التنفيذية في عام ا

في الھند التي اتفق عليھا بالفعل  رابع كلوريد الكربونالمصروفات المتعلقة بتنفيذ خطة إزالة  اعتبار  (ب)
) 2رة الفرعية (ب)(بين البنك الدولي والھند والنظراء قبل المقرر الحالي التزاما قائما في سياق الفق

  .70/7من المقرر 

  )70/18(المقرر 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 
 

29 
 

  (ألمانيا) سيشيل: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانية)

طلب الشريحة الثانية من خطة إدارة . وكان UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/43األمانة الوثيقة  قدم ممثل -91
مدرجا في األصل في قائمة المشروعات واألنشطة المقدمة  ية في سيشيلإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون
(أ) من جدول األعمال، ولكن اللجنة التنفيذية كانت قد وافقت على حذفه من 7للموافقة الشمولية عليھا في إطار البند 

مستھلك في خدمة ال 22-تلك القائمة وتقديمه للنظر الفردي نظرا لمشكلة تتعلق بحساب الھيدروكلوروفلوروكربون
 السفن التي ترفع أعالما أجنبية.

وقال ممثل األمانة إن التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  -92
طن من قدرات استنفاد  1.39كانت  2012الھيدروكلوروفلوروكربونية أشار إلى أن الواردات التقديرية في عام 

طن من قدرات استنفاد  1.25تتجاوز الحد األقصى لالستھالك المسموح به البالغ )، وطن متري 25.4األوزون (
حكومة ألمانيا أن من ھذه  وأوضحتاألوزون المنصوص عليه في االتفاق بين حكومة سيشيل واللجنة التنفيذية. 

سفن ترفع ) لشحن معدات التبريد على طن متري 7.74طن من قدرات استنفاد األوزون ( 0.43الكمية، استخدم 
، ولكن ابتداء 2012أعالما أجنبية. وقد تم اإلبالغ عن استھالك من ھذه الطبيعة كجزء من االستھالك الوطني قبل عام 

، سيتم اإلبالغ عنه إلى أمانة األوزون باعتباره صادرات. ومن شأن ذلك أن يجعل الكمية المستخدمة 2012من عام 
ضمن الحد األقصى لالستھالك  2012في قطاع الخدمة في عام  يةنھيدروكلوروفلوروكربومواد اللمن ابالفعل 

سيشيل إلى عدم نيتھا القيام بمراجعة خط أساسھا لكي تستبعد منه الكمية المستخدمة حكومة المسموح به. وأشارت 
 لشحن السفن التي ترفع أعالما أجنبية. وتم إدراج ذلك في نھج اإلبالغ المذكور.

تتعلق بما يلي: الحاجة إلى ضمان االتساق في النھج المستخدم لحساب  المسائل أعضاء عددا منعدة وأثار  -93
؛ وما إذا كانت الكميات المبلغ عنھا من الناحية األخرى االستھالك الفعليومن ناحية، خط األساس واألھداف 

لسفن التي ترفع كصادرات من جانب سيشيل كان قد أبلغت عنھا بلدان أخرى كواردات؛ والحظر المقترح على خدمة ا
من األطراف المھتمة أن تناقش  ةالرئيس توما بعده. وبناء عليه، طلب 2013أعالما أجنبية في سيشيل ابتداء من عام 

 ھذه المسائل مرة أخرى وتبلغ اللجنة بمشاوراتھا.

 اللجنة التنفيذية: قررتوبعد التقرير من ممثل األمانة عن المناقشات،  -94

  :بما يلي اإلحاطة علما  (أ)

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية لسيشيل؛

  ، أكدت:63/48، وفقا للمقرر الصندوق أن أمانة  )2(

  يشيل بدون تغيير؛سخط األساس ليظل أن   -أ

المواد أن نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة في استھالك   -ب
  من قدرات استنفاد األوزون؛ طن 1.4كانت  الھيدروكلوروفلوروكربونية

لى أن إالجديدة إلى االتفاق بين حكومة سيشيل واللجنة التنفيذية لإلشارة  16إضافة الفقرة   (3)
االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تمت الموافقة عليه في االجتماع الثالث والستين، 

 ؛ھذا التقريرب الثالث والعشرينرفق على النحو الوارد في الم

ي أبلغت عنه سيشيل في إطار البرنامج القطري ذال 2012اإلحاطة علما أيضا بأن استھالك عام   (ب)
طن من قدرات استنفاد األوزون بمقدار  1.25تجاوز الحد األقصى لالستھالك المسموح به البالغ 

من اتفاقه مع  1.2النحو المبين في الصف  طن من قدرات استنفاد األوزون لتلك السنة، على 0.14
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اللجنة التنفيذية، ألنه تضمن استھالك المواد المستنفدة لألوزون المستخدمة لخدمة السفن التي ترفع 
  أعالما أجنبية؛

نظاما للحصص للرقابة على صادرات وواردات المواد  وضعتبأن حكومة سيشيل  اإلقرار  (ج)
في اتفاقھا مع اللجنة التنفيذية، الواردة ا التزمت بالوفاء باألھداف الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأنھ

وأنھا ستدرج استھالك المواد المستنفدة لألوزون المستخدمة لخدمة السفن التي ترفع أعالما أجنبية 
  من بروتوكول مونتريال؛ 7في استھالكھا المحلي وذلك في تقريرھا السنوي بموجب المادة 

شريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لسيشيل بقيمة الموافقة على ال  (د)
لحكومة  اأمريكي ادوالر 20,267دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  160,000

 ألمانيا.

  )70/19(المقرر 

طط إدارة من جدول األعمال: تقرير عن كيفية تسجيل الصرف للمرحلة األولى من خ 8البند 
  (ج)69/24ية وفقا للمقرر إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/50قدم ممثل األمانة الوثيقة  -95

المستخدم في إطار خطة إدارة إزالة المواد الجديد اإلطار أعضاء بأنه نظرا ألن عدة علق و -96
اقترحت األمانة ، 5بلدان أخرى من بلدان المادة من قبل ستخدم في المستقبل الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين قد يُ 

رأوا إن ال يمكن تطبيق آخرين أعضاء  عدةتطبيق إطار التسجيل والمحاسبة لمثل ھذه البلدان األخرى. غير أن 
 . وقال عضو آخر إنه يمكن النظر في المستقبل5 اإلطار المستخدم للصين على البلدان األخرى العاملة بمقتضى المادة

شمل المشروعات غير االستثمارية مثل تلك التي في قطاع خدمة التبريد يل اإلطارينبغي توسيع نطاق في ما إذا كان 
  مما سيكسبھا أھمية بمرور الوقت.

 5على بلدان المادة  ومدى إمكانية تطبيقه إطار تنفيذ جديدأعضاء عن مدى الحاجة إلى عدة وتساءل  -97
على حالة تتعلق بالتأخير في صرف األموال التي وافقت عليھا الوكالة المنفذة ثال األخرى. واستشھد أحد األعضاء بم

  المعنية للمستفيدين نتج عنه عدم اھتمام من قبل المستفيدين.

على مداخالت  التعليق وليسوذكر أحد األعضاء أن دور األمانة يتمثل في مساعدة أعضاء اللجنة التنفيذية  -98
مصالح  تتعارض مععرض على اللجنة التنفيذية أي أفكار مبتكرة تنة ال ينبغي أن أن األما كذلك أي عضو. وأضاف

  ومبادئ وأحكام بروتوكول مونتريال. 5المادة  بمقتضىاألطراف العاملة 

قتصر على المشروعات االستثمارية ألن صرف األموال للمشروعات غير اإلطار يوقال ممثل األمانة إن  -99
وزون الوطنية. وعالوة على ذلك فإن المشروعات غير االستثمارية يضطلع بھا اليونيب االستثمارية تتابعه وحدات األ

ولذا فإن من غير المحتمل كثيرا أن تتحقق فوائد. وفيما يتعلق بالطريقة التي  بالدرجة األولى وتشمل أمواال محدودة،
ئد من الموافقة على المشروعات. وأكد من الفوا استنزالسيتم بھا تعويض الفوائد، أشار إلى أن اللجنة قد قررت بالفعل 

ت قد وضعت خصيصا آالمتعلق بصرف األموال على الصعيد الوطني للمستفيدين النھائيين من المنش اإلطارجديد أن 
لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين حيث استخدمت وكالة حكومية لصرف األموال 

وأشار إلى أن فإن أي فوائد تحققھا الصين سوف تُعاد إلى الصندوق المتعدد األطراف.  رھذا اإلطاللمشروع. وفي 
الغرض من الوثيقة ھو ببساطة بيان اإلجراءات المحاسبية لتسجيل صرف األموال على الصعيد الوطني للمستفيد 

  النھائي والفوائد المتحصلة.

  المقرر المتعلق بھذه المسألة.في نظر لل المھتمين باألمروأُنشئ فريق اتصال من األعضاء  -100
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  :اللجنة التنفيذية قررتبعد االستماع إلى تقرير فريق االتصال، و -101

  :اإلحاطة علما بما يلي  (أ)

المواد  إزالةلمرحلة األولى من خطط إدارة الصرف لتقرير عن كيفية تسجيل ال  )1(
ة في الوثيق (ج)، على النحو الوارد69/24وفقا للمقرر  الھيدروكلوروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/50؛  

عكس المصروفات من أن يمن  ممارسات لتمكينهبالفعل  كان قد وضعأن البنك الدولي   )2(
لمستفيدين النھائيين، في إطار التعريف ل وزارة البيئة/التعاون االقتصادي الخارجيمكتب 

خطة إدارة إزالة المواد  من ولىاألللمرحلة  ةالسنوي ةالماليو ةالمرحلي التقاريرالمستخدم في 
  لصين؛لالھيدروكلوروفلوروكربونية 

خطة إدارة إزالة المواد  واليونيدو، في حالة المرحلة األولى من مطالبة اليوئنديبي  (ب)
  :بما يلي ،للصينالھيدروكلوروفلوروكربونية 

طريقة تنفيذ (ج)، 69/24تقاريرھا المرحلية والمالية السنوية، وفقا للمقرر في تحديد   )1(
في وزارة البيئة /مكتب التعاون االقتصادي الخارجي لمستفيدين النھائيين منلصرف ال

  ؛خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من  إطار

 التقارير المرحلية والمالية السنوية للمصروفات التي يقوم بھاعمود إضافي في  إدراج  )2(
لمستفيدين النھائيين، على أن يكون لوزارة البيئة /االقتصادي الخارجي مكتب التعاون

  ضافي؛اإلحسابات الصندوق لن تأخذ بعين االعتبار ھذا العمود  تسويةمفھوما أن 

خطة إدارة  (ب)، في حالة المرحلة األولى من68/22 المقررالوكاالت المنفذة، في ضوء  مطالبة  (ج)
المالية السنوية  البياناتقدم إلى أمين الخزانة تأن بللصين، روكربونية إزالة المواد الھيدروكلوروفلو

بل ثمانية أسابيع قوذلك وزارة البيئة /مكتب التعاون االقتصادي الخارجي من قبل المراجعة المقدمة
البيان المالي بوضوح اإليرادات الواردة ويجب أن يبين . قبل ذلكعقد اجتماع اللجنة التنفيذية أو من 
وزارة البيئة /مكتب التعاون االقتصادي الخارجي من قبل والمصرفاتالوكاالت المنفذة، من 

وزارة البيئة /مكتب التعاون االقتصادي الخارجي يحققھالمستفيدين النھائيين، ومقدار الفائدة التي ل
خطة إدارة إزالة المواد  المرحلة األولى من في إطار حتفظ بھايلى األرصدة التي ع

  لصين؛للوروفلوروكربونية الھيدروك

يحتفظ بھا رصدة التي األالفائدة المكتسبة من الصندوق أن يسجل في حسابات بأمين الخزانة  مطالبة  (د)
خطة إدارة إزالة  المرحلة األولى من وزارة البيئة في إطار/مكتب التعاون االقتصادي الخارجي
  .للصينالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  )70/20 المقرر(    

من جدول األعمال: مشروع المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية لخطط إدارة  9البند 
 )69/22و 66/5(المقرران  الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد 

نص العمل الذي ، وقالت إنھا تتضمن UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/51 ةاألمانة الوثيق عرضت ممثلة -102
تصال الذي انعقد في االجتماع التاسع والستين للجنة التنفيذية لمناقشة مشروع المبادئ التوجيھية فريق اال اتفق عليه

. وأضاقت أنھا تشمل أيضا الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة المواد من لتمويل إعداد المرحلة الثانية 
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التاسع والستين، والعملية التي أدت إلى إعداد  ملخصا قصيرا أعدته األمانة للورقة األصلية التي قدمت في االجتماع
مشروع  مراعاةالعمل. ووجھت االھتمام إلى إحدى المسائل الجديدة الواردة في الوثيقة، وھي ضرورة  مشروع نص

 ، لدى إعداد اختصاصات الدراسة المتعلقة بالتكاليف اإلدارية، عمالعليهاللجنة التنفيذية  وافقتالمبادئ التوجيھية، إذا 
  .68/10بالمقرر 

وواصلت اللجنة التنفيذية مناقشة المسألة في إطار فريق االتصال الذي أنشأته لھذا الغرض في اجتماعھا  -103
  التاسع والستين.

فريق االتصال أن الفريق اجتمع عدة مرات للنظر في  اتاجتماع القائمة بتنظيم توفي وقت الحق، ذكر -104
بعض التقدم، بما في ذلك التأكيد على أن النص المتفق  وأشارت إلى إحراز النص الوارد من االجتماع التاسع والستين.

لالنتھاء  ولم يكن لدى الفريق ما يكفي من الوقتجديدة نشأت،  غير أن ھناك مسائل. بنفس صيغتهظل يس من قبلعليه 
 ةحاليبصيغته اللنص األمر االعتبار الواجب إلى اب المھتمةاألطراف تولي مناقشاته. وأعربت عن أملھا في أن  من

أشارت أيضا إلى و. الحادي والسبعينجتماع االمشروع المبادئ التوجيھية في  االنتھاء منبحيث يمكن تحقيق تقدم في 
أعضاء  هنظر فييورقة غير رسمية لك اإلنترانتعلى شبكة  سيتاحناقشه فريق االتصال الذي  أن نص العمل النھائي

عدم االتفاق على المبادئ التوجيھية أن  منضمنا  من المفھوم. وأخيرا، قالت إنه بعيناالجتماع الحادي والساللجنة قبل 
خطط إدارة إزالة المواد لمرحلة الثانية من لمشروع الإعداد تمويل طلبات  يكون بوسعھا تقديراألمانة لن 

  حتى يتم االنتھاء من المبادئ التوجيھية.الھيدروكلوروفلوروكربونية 

تنفيذية على مواصلة مناقشة مشروع المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من اللجنة ال ووافقت -105
  .اجتماعھا الحادي والسبعينفي إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطط إدارة 

في قطاع  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن جدول األعمال: معايير تمويل إزالة المواد  10البند 
 (د))69/24(ب) و69/22(المقرران  60/44جب المقرر معتمدة بموال االستھالك

، التي أعدت لمساعدة اللجنة التنفيذية في UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/52األمانة الوثيقة  قدم ممثل -106
المقرر  باستعراض معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك المعتمدة بموج

الصادر عن االجتماع  XIX/6د الورقة إلى مجموعة من المصادر تمتد من الفترة بين اعتماد المقرر . وتستن60/44
التاسع عشر لألطراف وانتھاء االجتماع التاسع والستين، بما في ذلك آراء الوكاالت المنفذة. وباإلضافة إلى ذلك، 

مستوى التمويل للسنة األولى من المرحلة الثانية تضمنت الوثيقة مناقشة أولية حول الخيارات المحتملة للتأكد من أن 
 إلى جانبفي المائة،  20من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ستستوفى عتبة الصرف البالغة 

  مجموعة من المالحظات.

أحد أعضاء بالتقرير الشامل والمفصل من األمانة. وقال عدة وفي أثناء المناقشة التي تلت ذلك، رحب  -107
األعضاء إن احتمال بدائل تكنولوجيات غير عينية يستحق مزيدا من التحقيق، بما في ذلك من خالل تنفيذ مشروعات 

  تدليلية.

، ومقررات السياسة الالحقة، خدمت على 60/44في المقرر الواردة أعضاء إن المبادئ التوجيھية عدة وقال  -108
ا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، على النحو في إعداد خططھ 5نحو جيد في مساعدة بلدان المادة 

المبين من العدد الكبير للخطط التي تمت الموافقة عليھا. وأبرز أحد األعضاء إنجاز اللجنة في الموافقة على تمويل 
إزالة المواد من مما يُمّكن ، على أساس المبادئ التوجيھية، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمشروعات خطط إزالة 

 5مساعدة فعالة من حيث التكلفة إلى بلدان المادة  وتقديمالھيدروكلوروفلوروكربونية بكميات تتجاوز العتبة المتوقعة، 
  لمساعدتھا على الوفاء بأھداف اإلزالة الخاصة بھا أو بتجاوز ھذه األھداف.

الثانية، ومعالجة أي  ئمة على المرحلةوقال أحد األعضاء إن األمر يستحق تطبيق المبادئ التوجيھية القا -109
بعض  إاليتطلب ھذا الحل  ولنأو قضايا أخرى عندما تنشأ، وذلك في عملية مستمرة من المراجعة.  قضايا سياساتية
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التحديث للتفاصيل في المبادئ التوجيھية فيما يتعلق بتواريخ محددة، وسيسمح للمبادئ التوجيھية القائمة بالوفاء 
  طراف الفردية في موعد مناسب.باحتياجات األ

وأعرب عدد من األعضاء عن عدم موافقتھم على ھذا النھج، وقالوا إن المبادئ التوجيھية تحتاج إلى تحديث  -110
عند إعدادھا لمشروعات  5شامل على أساس الخبرة السابقة والمستمرة من أجل خدمة أفضل الحتياجات بلدان المادة 

أعضاء إنه ينبغي جمع البيانات عن التكاليف الرأسمالية عدة خطوة أولى، قال المرحلة الثانية الخاصة بھا. وك
، حتى تكون أي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالتكاليف التشغيلية اإلضافية للمشروعات المستكملة إلزالة 

ال أحد األعضاء، وأيده أعضاء مراجعة للمبادئ التوجيھية مستندة إلى التكاليف الفعلية، بدال من التكاليف التقديرية. وق
من  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/52آخرون، إن البيانات المجمعة يمكن استخدامھا لتحديث عناصر في الوثيقة 

أجل المساعدة في تحليل فعالية التكاليف. وقال بعض األعضاء إنه نظرا لالستعراض الشامل المنصوص عليه في 
خدام بيانات إضافية، وإن البيانات المحدودة والخاصة بحاالت محددة لم تكن الوثيقة، يوجد مجال صغير للتحديث باست

وتم بناء على ذلك، متوافرة ويمكن أن تكون غير كافية السترعاء دروس مفيدة لصياغة مشروعات في المستقبل. 
ولى من خطط إدارة التشديد على أن المعلومات اإلضافية قد ال توفر أساسا إلجراء مقارنات بالموافقات للمرحلة األ

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نتيجة عدم التحقق من البيانات والتغييرات المحتملة في ھياكل الشركات 
 المحولة والتحديثات والتوسعات المحتملة في التكنولوجيا، ضمن غيرھا من العوامل.

على  ستقتصرثل األمانة إن المعلومات وردا على تساؤل حول طبيعة البيانات المطلوبة ومصادرھا، قال مم -111
المشروعات التي تم بالفعل صرف التكاليف الرأسمالية لھا، وإن الوكاالت المنفذة ربما تكون أفضل مصدر 

  للمعلومات.

وأكد األعضاء الذين يفضلون استعراضا شامال للمبادئ التوجيھية على الحاجة إلى نھج ديناميكي يستند إلى  -112
التكنولوجيات البديلة التي لم تكن  تطويركيف مع الظروف المتغيرة بشكل سريع، بما في ذلك األدلة يمكنه أن يت

موجودة عند صياغة المبادئ التوجيھية األصلية. وقال بعض األعضاء إن االستعراض الكامل للمبادئ التوجيھية قد 
صر في المبادئ التوجيھية التي تثير أكثر يكون معقدا ويستغرق وقتا، وفضلوا النھج الذي يركز االنتباه فيه على العنا

  الشواغل. وذكر أحد األعضاء أن من حق كل بلد أن يختار التكنولوجيا األكثر مالءمة لظروفه.

المبادئ التوجيھية للمرحلة الثانية من  تنقيحوفيما يتعلق باإلطار الزمني لتقديم بيانات حديثة إلدراجھا في  -113
أعضاء على أھمية المسألة، نظرا ألن مقترحات عدة كلوروفلوروكربونية، أكد خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو

المشروعات في إطار المرحلة الثانية يجري اآلن إعدادھا بالفعل. وقال أحد األعضاء إن المبادئ التوجيھية الحالية 
عدة قت الحاضر. وأعرب للمرحلة األولى يمكن تطبيقھا مؤقتا على أي مقترحات للمرحلة الثانية التي تقدم في الو

أعضاء عن اعتراضھم على مراجعة المبادئ التوجيھية الحالية، وأكدوا تفضيلھم لعملية تقوم فيھا األمانة بتجميع 
البيانات المطلوبة بشأن المشروعات االستثمارية لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وذلك كشرط 

ة للمرحلة الثانية. وردا على سؤال حول كيفية تأثير عملية المراجعة على إعداد مسبق لصياغة المبادئ التوجيھي
المشروعات، قال ممثلو الوكاالت المنفذة إنھم يتوقعون صعوبات في تقديم مقترحات كاملة للمشروعات في إطار 

ممكن العمل بالمبادئ المرحلة الثانية بدون مبادئ توجيھية ذات صلة، غير أن أحد الممثلين قال إنه سيكون من ال
  التوجيھية القائمة.

نص بشأن أفضل  مشروعمن األطراف المھتمة بصياغة  صغيرواتفقت اللجنة على أن يقوم فريق صياغة  -114
الطرق للمضي قدما، السيما فيا يتعلق بالطلب إلى األمانة للحصول على بيانات إضافية، واإلطار الزمني للعمل بشأن 

عضاء إن ھناك حاجة إلى مناقشة حول الصعوبات التي تواجه الوكاالت المنفذة للتأكد من وقال أحد األ ھذه المسألة.
اجتماع فريق الصياغة  القائمة بتنظيموفي وقت الحق، قالت  في المائة. 20وفاء مستوى التمويل لعتبة الصرف البالغة 

 إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن نص مشروع مقرر.

  اللجنة التنفيذية: وقررت -115
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معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع بالوثيقة المتعلقة بعلما  اإلحاطة  (أ)
(د))، على النحو 69/24(ب) و69/22(المقرران  60/44االستھالك المعتمدة بموجب المقرر 

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/52الوارد في الوثيقة 

التكاليف عن معلومات، إن وجدت، أن تقدم إلى األمانة، ب المعنيةالوكاالت الثنائية والمنفذة  مطالبة  (ب)
اإلضافية المتكبدة في إطار المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد والتشغيلية الرأسمالية 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

لتقديمھا إلى أن تدرج المعلومات الواردة في الفقرة (ب) أعاله في وثيقة منقحة باألمانة  مطالبة  (ج)
  ؛الحادي والسبعيناللجنة التنفيذية في اجتماعھا 

ي قطاع االستھالك للمرحلة ل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فمناقشة معايير تموي تأجيل  (د)
للجنة  الثاني والسبعينإلى االجتماع إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطط من الثانية 
  ، وذلك بھدف التوصل إلى اتفاق بشأن ھذه المعايير في ذلك االجتماع؛التنفيذية

من خطط إدارة تقديم المرحلة الثانية بلسماح االتي ترغب في القيام بذلك،  5بالنسبة لبلدان المادة   )ھ(
المتعلقة في غياب اتفاق بشأن المبادئ التوجيھية واألحكام  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

معايير تمويل إزالة المواد بشأن قرار اللجنة التنفيذية للتمويل إلعداد المرحلة الثانية، وقبل اتخاذ اب
  :أنالفھم الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية، على أساس 

من خطط إدارة إزالة المواد أي مقترحات من ھذا القبيل للمرحلة الثانية   )1(
على أساس المبادئ التوجيھية الحالية للمرحلة  روفلوروكربونية سينظر فيھاالھيدروكلو

  الخطط،؛من ھذه األولى 

 المقررعلى أساس المعايير  هتعديل يجريللمرحلة الثانية لن  الموافق عليهمستوى التمويل   )2(
ة اعتمادھا لتمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحل

  .الخططالثانية من ھذه 

  )70/21(المقرر     

من جدول األعمال: ورقة مناقشة بشأن تقليل اآلثار الضارة على المناخ التي تحدث  11البند 
  )68/11في قطاع خدمة التبريد (المقرر  الھيدروكلوروفلوروكربونيةنتيجة إلزالة المواد 

اللتين تم إعدادھما على أساس  Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53قدم ممثل األمانة الوثيقتين  -116
واسعة النطاق مع الوكاالت المنفذة المعنية فضال عن الخبرات المكتسبة في تنفيذ الالمناقشات والمشاورات 

  المشروعات في قطاع خدمة التبريد.

بلدان الوثيقتين وفائدتھما للوكاالت المنفذة و منأعضاء على وجه الخصوص الجوانب المفيدة عدة وأبرز  -117
. ويشمل ذلك طائفة من البدائل المتوافرة من بينھا تلك التي تنطوي على نتائج إيجابية من حيث كفاءة استخدام 5المادة 

خبرات فيما يتعلق باستخدام تلك التكنولوجيات بموجب بروتوكول حتى اآلن الطاقة على الرغم من أنه ال تتوافر 
على  5التسرب. وقال أحد األعضاء إن من المھم تشجيع بلدان المادة  مونتريال وتوضيحھما للوسائل الممكنة لخفض

تنفيذ ھذه التدابير. وأشار عضو آخر إلى العالقة بين الوثيقة الحالية والدراسة التي يعدھا اليونيب بشأن تمويل 
في البلدان  وروكربونيةالھيدروكلوروفلالخيارات المتاحة لمعالجة المنافع المشتركة للمناخ فيما يتعلق بإزالة المواد 

). وشجع UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53/Inf.3قطاع الخدمة فقط ( فيالتي ينخفض فيھا حجم االستھالك 
األمانة على إجراء المزيد من التحليل للمسألة والمشاركة في المزيد من المناقشات مع اليونيب والوكاالت المنفذة 
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ات لمعالجة قطاع الخدمة بأكثر الوسائل الممكنة فعالية لتحقيق االمتثال تبادل األفكار واالستراتيجيمن أجل األخرى 
  والتقليل من اآلثار الضارة على المناخ.

وأبرز أحد األعضاء مختلف الوسائل لتيسير إدخال التكنولوجيات التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة المعتمدة  -118
والتي تنخفض فيھا إمكانيات االحترار  روفلوروكربونيةالمواد الھيدروكلوعلى غازات التبريد غير القائمة على 

وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة قضايا  المعنية بالتنظيمالعالمي. ويشمل ذلك: تعزيز الحوار فيما بين السلطات 
خدام األوزون والمناخ وكفاءة استخدام الطاقة على المستوى القطري وتحديد الحواجز التقنية واالقتصادية أمام است

أو المدونات والمعايير ذات /البدائل بما في ذلك االنعكاسات على التدريب وممارسات الخدمة ووضع السياسات و
  الصلة.

صعوبات فيما يتعلق بالتوصية الثالثة المقدمة من األمانة في الفقرة  5ويواجه األعضاء من بلدان المادة  -119
أن بلدانھم ستحتاج إلى دعم تقني إذا كان يتعين أن تحقق في الوثيقة مشيرين إلى  44من الفقرة  )ج(الفرعية 

اإلجراءات الواردة فيھا. وأشار أحد األعضاء إلى أنه سيكون من الصعب على البلدان وضع معاييرھا الخاصة إذا لم 
تحتاج إلى معايير معترف بھا دوليا قائمة بالفعل مثلما الحال بالنسبة لبعض البدائل. كما أن ھذه البلدان س ھناكتكن 

مساعدات تقنية بشأن بعض التدابير مثل اعتماد شھادات وتسجيل الفنيين ورصد استخدام التكنولوجيات. وعالوة على 
قد  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةذلك رأى أحد األعضاء أن البدء في تقييد الواردات من المعدات المعتمدة على 

لبدائل األخرى التي تتسم بارتفاع إمكانيات االحترار العالمي. وينبغي أن يكون له تأثير ضار على زيادة استخدام ا
المواد يلتزم األطراف جانب الحرص وانتظار وضع بدائل تضمن االنتقال الثابت من المعدات المعتمدة على 

فض فيھا الطاقة من خالل البدائل التي تنخ استخدامإلى المعدات التي تحقق كفاءة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
إمكانيات االحترار العالمي. ووجد أحد األعضاء أن التوصية إرشادية بشكل كبير. كما رأى أولئك الذين تحدثوا أن 

  األمر يقتضي المزيد من الوقت الستعراض الوثيقة وتوصيات األمانة.

لمناخ التي تحدث ورقة مناقشة بشأن تقليل اآلثار الضارة على ادراسة تأجيل على اللجنة التنفيذية  وافقتو -120
  لى اجتماعھا الحادي والسبعين.إفي قطاع خدمة التبريد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةنتيجة إلزالة المواد 

من جدول األعمال: تقرير عن التقدم المحرز والخبرات المكتسبة في المشروعات  12البند 
 )64/50ھا (المقرر التدليلية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب في

مشروعات كاملة تمت الموافقة  6ضيفا أن م UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/54 الوثيقةممثل األمانة  قدم -121
 ولبنان والفلبين). وإندونيسياعلى إعدادھا تظل معدة لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيھا (الجزائر والبرازيل والھند 

اج األمانة أن بعض مشروعات التخلص من المواد المستنفدة أعرب بعض األعضاء عن القلق الستنتو -122
تمانات الكربون من خالل سوق مشترك الئلألوزون التجريبية يمكن استخدامھا كنموذج لبلدان أخرى في التمويل ال

طوعية. ويبدو ھذا متناقضا مع التقرير الذي يشير إلى انخفاض في أسواق الكربون. وذكروا أيضا أن مشروعات 
 ،لص ذات تمويل كھذا ينبغي استعراضھا بعناية فيما يتعلق بتكاليف العمليات التجارية واألثر على المناخ والبيئةالتخ

دليلي في تأكد ممثل األمانة أن االستنتاج كان قائما على أساس المخرجات الناجحة والملموسة لمشروع و .وتكاملھا
 نيبال.

عنه صالحا، كان التقرير قائما على استخدام مبادئ توجيھية  باإلعراالحظ عضو أن، بينما القلق الذي تم و -123
مؤقتة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، وتعلق االستنتاج فقط بتلك الوالية. وواصل ثالثة أعضاء طلب توضيح 

ي بعض األحيان تمانات الكربون، وھي عملية معقدة جدا، ينتج عنھا فلنھج التمويل المشترك من خالل ائ الفوائد البيئية
أحجام كبيرة من الغازات غير مؤھلة للتخلص في السوق الطوعية. وطلبوا تقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية لضمان أن 

 في أماكن أخرى.بطريقة تؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون المشروعات لم تستخدم لتعويض انبعاثات الكربون 
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تمين على ھامش االجتماع لصياغة نص لنظر اللجنة. وبعد أن يجتمع األعضاء المھ ةالرئيس تواقترح -124
يعكس القلق الذي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/54لوثيقة لالمناقشة، اتفق األعضاء على اصدار تصويب 

 أعرب عنه األعضاء.

 اللجنة التنفيذية: قررتو -125

يلية للتخلص من المواد علما بالتقرير بشأن المبادئ التوجيھية المؤقتة لتمويل مشروعات تدل اإلحاطة  (أ)
الوارد في الوثيقتين على النحو ، 58/19المستنفدة لألوزون غير المرغوبة، كما وافق عليھا المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/54 وCorr.1؛ 

مواصلة استخدام المبادئ التوجيھية المؤقتة وتطبيقھا على المشروعات الدليلية باألمانة  مطالبة  (ب)
من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوبة الواجب تقديمھا فيما ال يتجاوز المتبقية للتخلص 

 االجتماع الثاني والسبعين.

 )70/22(المقرر     

  )69/25من جدول األعمال: عمل اللجنة التنفيذية (المقرر  13البند 

د تتضمن تحليال لكيفية عق التي، UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/55األمانة الوثيقة  ممثلة قدمت -126
اجتماعين للجنة التنفيذية في العام، بدون أي إجراءات للموافقة فيما بين الدورات، مع تمكين اللجنة رغم ذلك من 
الوفاء بمھامھا. وتحقيقا لذلك، قالت إنه سيتعين توخي الحرص في انتقاء تواريخ االجتماعات وأماكنھا كما يتعين تغيير 

جھا في جدول أعمال االجتماع الثاني من االجتماعات السنوية الثالثة مواعيد األنشطة التي جرت العادة على إدرا
  بالشكل المناسب. 

، 2014وفي المناقشة التي أعقبت ذلك، أكد عدة أعضاء مجددا تأييدھم لعقد اجتماعين بصفة تجريبية في عام  -127
رير المرحلية للوكاالت إلى بالنظر إلى تصورھم لعبء العمل الحالي للجنة. وتناولوا اقتراح األمانة تقسيم التقا

عنصرين ھما: جزء سردي يتضمن بيانات تقديرية يقدم إلى االجتماع األول في السنة، ونسخة نھائية متضمنة البيانات 
زيادة غير  يشكلالمالية تقدم إلى االجتماع الثاني، والنھائي، من السنة. وقالوا إن ھذا الخيار، من وجھة نظرھم، 

ل من الوكاالت المنفذة واألمانة. واقترح أحد األعضاء أن يتم اإلبقاء على التقرير المرحلي ضرورية في حجم عمل ك
اقترح، بما أن وعلى الرغم من ذلك، السنوي المتكامل لتنظر فيه اللجنة التنفيذية في االجتماع الثاني من اجتماعيھا. 

يھا التقرير المرحلي، أن تعّد الوكاالت الثنائية والوكاالت االجتماع الثاني يُعقد بعد عام تقريبا من نھاية الفترة التي يغط
أيار. وأضاف /المنفذة تقاريرھا المرحلية وفقا للجدول الزمني المعتاد، لتقديمھا إلى األمانة في حوالي نھاية شھر مايو

تاح النظر فيھا من وأن يُ على الويب  الصندوق المتعدد األطرافعلى موقع بعد ذلك أنه يمكن أن تُنشر تلك التقارير 
جانب األعضاء في الوقت المعتاد من السنة. ومن شأن ذلك أن يمنح األعضاء الوقت الالزم ليدرسوا في االجتماع 
الثاني أي قضايا متعلقة بالسياسات تنشأ عن التقارير المرحلية. وعالوة على ذلك، إذا أرادت اللجنة التنفيذية أن تفوض 

لب تقديم تقارير عن حالة المشروعات المتأخرة، وھو إجراء إداري في معظمه، فلن إلى األمانة المسؤولية عن ط
تحتاج اللجنة إال إلى معالجة مسألة أي تقارير حالة لم يتم تقديمھا قبل االجتماع الثاني، وعلى ھذا النحو تحقق الكفاءة 

 في استخدام الموارد.

أن تقرر عقد اجتماع في فترة ما بين الدورات،  يمكن للجنة في أي وقت أنهأيضا إلى  ھذا العضووأشار  -128
 مشيرا إلى أن ھذا الخيار باٍق بالتالي حتى في ظل سيناريو االجتماعين.

 2014وأعرب بعض األعضاء عن تفضيالت مختلفة بشأن المواعيد التقريبية لعقد االجتماعين في عام  -129
ة الوقت الكافي أمام كل المعنيين للتحضير إتاح وفي الوقت نفسهبھدف ضمان فترة مناسبة بين االجتماعين، 
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الجتماعات بروتوكول مونتريال األخرى. وسوف يلزم رغم ذلك توخي المرونة من حيث التواريخ المحددة بھدف 
  التوصل إلى توافق في اآلراء بين أعضاء اللجنة وتجنب التعارض مع االجتماعات األخرى.

الحذر لدى الشروع في إحداث أي تغييرات في إجراءات عملھا وقال عدة أعضاء إن اللجنة ينبغي أن تتوخى  -130
. غير أن عضوا واحدا أوضح أن 5يمثل فترة حرجة بالنسبة لألطراف العاملة بموجب المادة  2014ألن العام 

كان الھيدروكلوروفلوروكربونية ستقل كثيرا عما  الطلبات المقدمة بالنسبة للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد
سيكون أقل مما كان عليه في األعوام  2014عليه عددھا في المرحلة األولى. وعليه فإن عبء عمل اللجنة في العام 

 األخيرة.

وردا على سؤال حول تقييم التجربة المقترحة في توصيات األمانة، قالت ممثلة األمانة إنه قد يكون من  -131
، تقييم 2014وليس في االجتماع األخير لعام  2015ول لعام األفضل من حيث التوقيت، أن يجري في االجتماع األ

 .2014تجربة سيناريو عقد االجتماعين عام 

 اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتوعقب مناقشة المسألة في إطار فريق غير رسمي،  -132

 التي (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/55) علما بالوثيقة المتعلقة بعمل اللجنة التنفيذية اإلحاطة (أ)  
  ؛69/24اُعّدت عمال بالمقرر 

على أساس تجريبي، ويستحسن أن يكون الموعد في  2014عقد اجتماعين للجنة التنفيذية في العام  (ب) 
أيار لالجتماع األول، وقبل االجتماع السادس والعشرين /أوائل مايو -نيسان /منتصف أبريل

  :أنالفھم لألطراف بالنسبة لالجتماع الثاني، وذلك على أساس 

يتم تقديم الجدول الزمني المنقح لتقديم طلبات الشرائح للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة  ) 1(
بين االجتماعين األول واألخير، على  5المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة 

  بھذا التقرير؛ الرابع والعشرينالنحو الوارد في المرفق 

تامي وخطة العمل المستقبلية المقترنة بتجديد مشروعات التعزيز يمكن تقديم التقرير الخ  ) 2(
من نھاية  شھورالمؤسسي إلى االجتماع الذي يسبق مباشرة التاريخ المحّدد، أي قبل ستة 

الفترة الموافق عليھا سابقا، من أجل تحاشي أي تأخير في الموافقة على ھذه المشروعات 
  صلة؛وشريطة امتثالھا لجميع المقررات ذات ال

تدرج طلبات شرائح خطط إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي يصل مستوى   )3(
ماليين دوالر أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) في قائمة  5تمويلھا إلى 

المشروعات واألنشطة الموصى بالموافقة الشمولية عليھا، شريطة أال تتضمن قضايا خاصة 
أن يكون قد تّم االتفاق على جميع المسائل التقنية ومسائل التكاليف بين بالسياسات العامة، و

    أو المنفذة ذات الصلة؛/األمانة والوكاالت الثنائية و

في االجتماع  2016-2014يجري تقديم خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة  ) 4(
  ؛2013األخير من السنة، بدءا من العام 

وحاالت التأخير في تقديم الشرائح  2014قة المتعلقة بخطة أعمال العام يجري تقديم الوثي  )5(
  (ج)؛53/3إلى كّل من االجتماعين األول واألخير من السنة، وبالتالي تعديل المقرر 

، في 2015إلى االجتماع األول من عام  2017-2015يمكن تقديم خطة أعمال منقحة للفترة   )6(
لتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف  ول مونتريالفي بروتوك أعقاب اعتماد األطراف

  ؛2017-2015للفترة 
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  ؛2014عام في االجتماع األخير  إلى 2013يقدم تقييم خطط أعمال العام   )7(

  فيما يتعلق بالتقارير المرحلية والتقارير المالية:  )8(

م تقاريرھا يُطلب إلى الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة االستمرار في تقدي  -أ
  مايو من كل عام؛/أيار 1المرحلية والمالية السنوية إلى األمانة بحلول 

يُطلب إلى األمانة االنتھاء من التقرير المرحلي المجمع ومن التقارير المرحلية ذات   -ب
ألمانة إنترانت االصلة للوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة ونشر تلك الوثائق على 

 ا تمھيدا للنظر فيھا في االجتماع األخير من العام؛بعد االنتھاء منھ

ل األمانة أن تطلب من الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة ذات الصلة تقديم   -ج تخوَّ
تقارير حالة بشأن القضايا التي يتم تبينھا خالل استعراض التقارير المرحلية 

  والمالية السنوية؛

فيذية يمكنھا أن تطلب إلى األمانة تنظيم اجتماع في الفترة ما بين علما بأن اللجنة التن اإلحاطة  (ج)  
الدورات لمناقشة أي قضايا عاجلة متعلقة بالسياسات أو مقترحات بمشروعات يتعين تناولھا بين 

اللتزاماتھا بموجب  5االجتماعين األول واألخير حين يكون امتثال أحد البلدان العاملة وفقا للمادة 
  يال في خطر؛بروتوكول مونتر

   .2014سيناريو عقد اجتماعين في السنة في االجتماع األخير من عام  استعراض  (د)

  )70/23(المقرر     

 الحسابات المؤقتة  من جدول األعمال: 14البند 

 2012الحسابات المؤقتة لعام  تعرض التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/56ممثل األمانة الوثيقة  قدم -133
سجلھا اليونيب في  التي، 2013-2012مراجعة المؤقتة لحسابات اليونيب لفترة السنتين للصندوق كما وردت في ال

 حساباته وقدمھا أمين الخزانة.

 اللجنة التنفيذية: قررتو -134

للصندوق الواردة في الوثيقة  2012بالحسابات المؤقتة لعام اإلحاطة علما   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/56؛ 

      مالحظة ما يلي:   (ب)

 الحاديللصندوق ستقدم إلى اللجنة في االجتماع  2012لعام  الختاميةن الحسابات أ  )1(
 ضافية ستدخل عليھا حسب االقتضاء؛إوالسبعين وأن تعديالت 

لتعكس التعديالت الناتجة عن تسوية  2012اتخذھا أمين الخزانة في عام  التياالجراءات   )2(
 ؛2011الحسابات لعام  عملية

 ):1(ج)(68/43قدمھا أمين الخزانة كمتابعة للمقرر  التيالية االستجابات الت  )3(

حسابات الصندوق مع  إلدماج يتعين اعتمادھا التيمقرر بشأن المنھجية ما زال ال  -أ
حسابات اليونيب في انتظار ما يتمخض عن المناقشات المتضمنة لليونيب وفريق 
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لمتحدة ومجلس مراجعي المعايير الدولية الحسابية للقطاع العام في مقر األمم ا
 األمم المتحدة؛

ضوء  فيضرورية  ليستالمعلقة لالتحاد الروسي  المساھماتتعكس التي حاشية ال  -ب
مساھمات معلقة ولم أي التي تنص على أن قواعد وممارسات معايير الحسابات، 

 لحسابات؛من االمعلقة  مساھماتفي فئة تبقى  تلغ

مالية المراجعة لليونيدو والبنك الدولي بدال من البيانات الإال تسجيل عدم مسألة   -ج
ضافية بشأن إالمؤقتة، كما ھي الممارسة الحالية، تنتظر مناقشات  ھماحسابات

 الوطنيمن مكتب المراجعة الجديد خارجي المراجعة الالموضوع مع فريق 
 المتحدة؛ تنزانيالجمھورية 

متابعة بأمين الخزانة  مطالبةطر معدل الصرف، بما أن اليونيب لم يتناول مسألة التخفيف من مخا  (ج) 
) وتقديم تقرير إلى االجتماع 1(ج)(68/43المقرر  على النحو المطلوب بموجبالمسألة مع اليونيب، 

 والسبعين؛ الحادي

) 2(ج)(68/43منفذة، كمتابعة للمقرر الوكالة ال باعتبارهقدمھا اليونيب،  التياالستجابة  مالحظة  (د) 
 ه وإجراءاته الحالية المتعلقة بالسلف النقدية؛بشأن ممارسات

وضعھا  التيوالسبعين بشأن اإلجراءات  الحاديتحديث اللجنة في اجتماعھا باليونيب  مطالبة   )ھ(
اليونيب لمعايير السلف النقدية واألثر المحتمل على تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد 

 األطراف.

 )70/24(المقرر 

تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الخامس والعشرين لألطراف  من جدول األعمال: 15البند 
 في بروتوكول مونتريال

على مشروع تقرير  تحتوي التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/57رضت كبير الموظفين الوثيقة وع -135
اتخذتھا اللجنة  التيأھم المقررات اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الخامس والعشرين لألطراف. وقالت إنھا تحتوى على 

تحديثھا لتعكس المقررات المعتمدة في إلى التنفيذية في اجتماعيھا الثامن والستين والتاسع والستين وأن ھناك حاجة 
 االجتماع السبعين.

ضوء  فياللجنة التنفيذية أن ترخص لألمانة أن تنتھى من التقرير  قررتوبعد النظر في مشروع التقرير،  -136
اقشات المعقودة والمقررات المتخذة في االجتماع السبعين للجنة التنفيذية والتعليقات المقدمة على ھذا البند من قبل المن

 أعضاء اللجنة التنفيذية.

 )70/25(المقرر 

  نتاج إلمن جدول األعمال: تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع ا 16البند 

 الوارد، الفريق المعني بقطاع اإلنتاج، تقريرا عن مداوالتالفريق الفرعي  ممثل كندا، بوصفه ميسرقدم  -137
عدة بنود.  بشأننه تم إحراز تقدم إ، وقال Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/58 الوثيقتينوصفھا في 

خطة إدارة إزالة المواد لبنك الدولي لتنفيذ لتكاليف الدعم  بشأنتم التوصل إلى اتفاق وأشار إلى أنه 
مشروع االتفاق بين الصين واللجنة التنفيذية للمرحلة  بشأنتقدم إلى أنه أحزر لصين ولوكربونية الھيدروكلوروفلور
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الفريق الفرعي يفھم أن البنك وأضاف أن لصين. لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األولى من 
طة إدارة إزالة المواد خ الحالي بموجبفي الوقت  غير مشمولةأخرى  مصانعتحقق من أي يالدولي س

ت ھناك أنه إذا كانقد أشار إلى البنك الدولي  أنفي المستقبل، و أي منھا تحديدفي حالة ، الھيدروكلوروفلوروكربونية
حالة عدم االنتھاء من أيضا على أنه في  واتفقدعمه. سيتعين إعادة النظر في رسوم تحقق إضافية، حاجة إلى عمليات 

لبنك السماح ل، ينبغي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةين واللجنة التنفيذية لمشروع االتفاق بين الص
خطة إدارة إزالة صرف األموال المعتمدة للشريحة األولى من المرحلة األولى من بالدولي، على أساس مرة واحدة، 

  إبرام االتفاق. قبلالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

التقنية لقطاع إنتاج المواد المستنفدة  للمراجعاتالحساب الفرعي  فيأيضا نظر الفريق الفرعي  شار إلى أنأو -138
برمجة. كما تم مناقشة الإعادة من أجل صندوق دوالر أمريكي إلى ال 385 418.72مبلغ  إعادةلألوزون، والحظ 

البنك الدولي والصين للمرحلة  تفاق بيناالقطاع اإلنتاج في إلى ان تتخصيص األموال من قطاع رغوة البوليوري
، وكان واإلنتاجان تفي قطاعي رغاوي البوليوري المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالةاألولى من 

 واصلمسبقة قبل تخصيص األموال بين القطاعات. والموافقة ال، كإجراء وقائي، بالتماس ىأوصقد الفريق الفرعي 
، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمبادئ التوجيھية المقترح لقطاع إنتاج ن مشروع الفريق الفرعي مناقشاته بشأ

للجنة  الحادي والسبعينمزيد من المناقشة حتى االجتماع العدم إحراز تقدم، على تأجيل إجراء ه وافق بالنظر إلى ولكن
المواد قنية لقطاع إنتاج الفريق الفرعي من االتفاق على المراجعة الت لم يتمكنالتنفيذية. وأخيرا، 

  في الھند. الھيدروكلوروفلوروكربونية

لحصول مؤھلة ل التقنيةالتي شكلت جزءا من المراجعة  المصانعوأعرب أحد األعضاء عن رأي مفاده أن  -139
من  18ن نص الفقرة إالصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف. وقال أيضا  XIX/6 للمقررتمويل وفقا على 

. بكثير 2008أنشئ قبل عام ھذا المصنع ن نظرا ألمصنع الخامس"، النتھي بعبارة "يق الفرعي يجب أن تقرير الفري
 االجتماع التاسع والستينللصين في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لموافقة على وأشار إلى أن ا

ومع ذلك، ال تزال ھناك تحديات، وخاصة بالنظر  األخرى. 5كانت لحظة عظيمة لكال من الصين وجميع بلدان المادة 
وال يزال ھناك  2013تجميد عام الاللجنة التنفيذية اآلن في منتصف و. الحاليإلى محدودية األموال المتاحة في الوقت 

واللجنة لى اتفاق بين الصين إلتوصل وبالتالي من األھمية بمكان االستة المتبقية.  الشھورالكثير الذي يتعين إنجازه في 
  .الحادي والسبعين ااجتماعھإكمال المھمة في على التنفيذية، وحث اللجنة 

حول في اآلراء تمكن من التوصل إلى توافق يلم  الفرعي الفريقفي المناقشة التي تلت ذلك، أشير إلى أن و -140
المزدوجة  بشأن مدى تأھيل المصانعأنه لم يكن ھناك اتفاق  بصفة خاصةوكان من المؤسف  المسائلعدد من 
الفريق الفرعي مناقشة  يواصلتساءل عما إذا كان ينبغي أن كان ھناك . ونظرا لعدم التوصل إلى اتفاق، االستعمال

لم يكن لديه الوقت  ، فلملفريق الفرعيلعمال المزدحم األأوضح الميسر أنه بسبب جدول  ،. وردا على ذلكالمسألةھذه 
، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقطاع إنتاج المتعلقة بي المبادئ التوجيھية ف المعلقة المسائلالكافي لمعالجة جميع 

. ومع ذلك، فإن الفريق الفرعي ال يزال يرغب في محاولة مدى تأھيل المصانع المزدوجة االستعمالوالتي تضمنت 
الفرعي  الفريقأي اتفاق في  لم يكن ھناك هأنأقر ب غير أنهفي اجتماعه المقبل.  اواصل مناقشتھيوس تسوية تلك المسائل

 في الھند. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةكيفية المضي قدما في عملية المراجعة التقنية لقطاع إنتاج بشأن 

  اللجنة التنفيذية: قررتو -141

    :اإلحاطة علما بما يلي  (أ)

د إدارة إزالة إنتاج الموامعلومات عن التكاليف اإلدارية للبنك الدولي لخطة ال  )1(
قدمت إلى الفريق الفرعي المعني بقطاع  حسبمافي الصين،  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلنتاج؛

التقنية لقطاع إنتاج المواد المستنفدة لألوزون،  للمراجعاتتقرير عن الحساب الفرعي ال  )2(
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إلى دوالر أمريكي  385  418.72مبلغ  ه تم إعادةقدم إلى الفريق الفرعي، وأن حسبما
  ؛البرمجةإعادة من أجل  صندوقال

قطاع اإلنتاج في االتفاق المبرم إلى ان تتخصيص من قطاع رغاوي البوليوريال عنالتقرير   )3(
المواد  إزالةبين حكومة الصين والبنك الدولي للمرحلة األولى من خطة إدارة 

  ؛المعني بقطاع اإلنتاج الفرعي الفريققدم إلى  حسبما، الھيدروكلوروفلوروكربونية

في الصين خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أن الرسوم اإلدارية للبنك الدولي ل  ب)(
في  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة إلجمالي مدة  5.6 ينبغي أن تكون

  الصين؛

ة األولى من تمويل المرحلة ، على أساس استثنائي لمرة واحدة، الشريحقد يقدم أن البنك الدولي  (ج)
الصين  فيخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األولى لبدء تنفيذ المرحلة األولى من 

  ؛69/28لمقرر عمال باالصلة بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية،  قبل الموافقة على االتفاق ذي

المرتبطة  ةللبنك الدولي لتكاليف دعم الوكالي دوالر أمريك 1 344 000الموافقة على ما مجموعه   (د)
للصين  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالشريحة األولى من المرحلة األولى من ب

  التاسع والستين؛في االجتماع  الموافق عليھا

لقطاعات ألموال بين الي تخصيص أللحصول على موافقة مسبقة االتماس بالبنك الدولي  مطالبة  )ھ(
  مشتركة.منحة  اتفاقفي واحد أكثر من قطاع  تجمعالمنح  كانت اتفاقاتكإجراء وقائي كلما 

  )70/26(المقرر 

: تقرير الفريق المعني بعملية االختيار لشغل وظيفة كبير الموظفين من جدول األعمال 17البند 
  (ز)) 69/26ق المتعدد األطراف (المقرر ألمانة الصندو

(ز)، تحدثت الرئيسة، بصفتھا رئيسا مناوبا لفريق االختيار، لتقديم تقرير حول التقدم 69/26عمال بالمقرر  -142
، 2013فبراير /شباط 13المحرز في اختيار كبير الموظفين وقالت إنه قد تم اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة بتاريخ 

، النظام الشبكي للتوظيف Inspiraلى . وقد تم نشر اإلعالن ع2013أبريل /نيسان 24وتحديد آخر ميعاد للطلبات يوم 
يونيب والصندوق المتعدد األطراف، كما تم تعميمه على البعثات الفي األمم المتحدة وعلى صفحات الويب الخاصة ب

  . اإليكونيميستيونيب ونشر في مجلة لالدائمة ل

. وبعد ذلك )Inspira( طلب كانوا مستوفين لشروط نظام إنسبيرا 51طلبا تم تلقيھم، ھناك  149من بين و -143
استعرض الفريق المعني باالختيار السيرة الذاتية لكل مقدم طلب وطبق مصفوفة درجات من أجل ترتيب المرشحين 
وفقا لمعايير وأسلوب منح درجات متفق عليه في الفريق. وتم حساب ترتيب مجمع على أساس المتوسط الحسابي لكل 

آلسيا والمحيط  واالجتماعية ديةللمقابلة الشخصية بمقر اللجنة االقتصا مرشح. وتمت دعوة المرشحين الثماني األوائل
)، 4((د)68/46عمال بالمقرر وكوك، فاختار ستة منھم المقابلة وجھا لوجه واثنان إجراء المقابلة ھاتفيا. الھادئ في بان

م إنسبيرا. وتم تقييم نظا اتيونيب جلسة إحاطة ألعضاء الفريق قبل المقابالت لتوضيح اإلجراءات وعمليال نظم
المرشحين لتحديد كفاءاتھم في المجاالت التي حددتھا اللجة التنفيذية، بما في ذلك المعرفة بالصندوق المتعدد األطراف 

  وعملياته، والخبرة في إدارة منظمة والموظفين والتخطيط االستراتيجي والمھارات القوية في االتصال. 

ين، واحد منھم امرأة، كما تنص اللوائح الداخلية لألمم المتحدة بشأن أوصى الفريق باإلجماع بثالث مرشح -144
التمثيل الجنساني. ويقوم الرئيسان المناوبان بإعداد مشروع تقرير للفريق المعني باالختيار لكي يصدق عليه جميع 

يونيب إلى لالتنفيذي ل أعضاء الفريق. وعندما يتم االنتھاء من التقرير والتوصية، سوف يقدم التقرير من خالل المدير
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بتقييم عملية التوظيف التي  الرفيع المستوىاألمين العام لألمم المتحدة. وبالتوازي مع ھذا، سيقوم فريق االستعراض 
اتبعت لضمان أنھا قد التزمت بجميع قواعد وإجراءات نظام الموارد البشرية في األمم المتحدة. وعندما يحدد فريق 

  وظيف كانت سليمة، سيقوم األمين العام باتخاذ القرار. االستعراض أن عملية الت

  اللجنة التنفيذية:  قررتو -145

ه  اإلحاطة  (أ)   ا قدم دد األطراف كم علما بالتقرير المرحلي بشأن اختيار كبير موظفي الصندوق المتع
  ذية؛ لفريق االختيار إلى االجتماع السبعين للجنة التنفي المشاركةرئيس اللجنة التنفيذية والرئيسة 

ة أن يحيل تقرير الفرق المعني بعملية االختيار وتوصيته، برئيس اللجنة التنفيذية اإلذن ل  (ب)   باسم اللجن
ين  الرفيع المستوىليونيب، إلى فريق االستعراض لمن خالل المدير التنفيذي التنفيذية و ى األم وإل

  العام لألمم المتحدة؛ 

ة  (ج)   ة  مطالب ة التنفيذي يس اللجن ى أن يبرئ أنھا إل را بش دم تقري ة وأن يق ب العملي ن كث ابع ع ة ت اللجن
  الحادي والسبعين.  ھااجتماعالتنفيذية في 

  )70/27(المقرر 

    مسائل أخرى من جدول األعمال:  18 البند

واد الخاضعة اللفريق العامل إلى اتقرير اللجنة التنفيذية  مفتوح العضوية حول التقدم المحرز في خفض انبعاثات الم
  )  Inf.Pro/ExCom/70.UNEP/OzL.2رقابة من عوامل التصنيع (لل

مفتوح العضوية اللفريق العامل مقدمة إلى ا التنفيذيةأشار ممثل فنلندا إلى وثيقة إعالمية بشأن تقرير اللجنة  -146
ن حول التقدم المحرز في خفض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من عوامل التصنيع، وذكر اللجنة التنفيذية بأ

كان قد طلب أن تقدم اللجنة التنفيذية ولجنة خبراء التقييم  XXI/3 االجتماع الحادي والعشرين لألطراف، في المقرر
تقريرا مشتركا حول التقدم المحرز في خفض  ينعام كلمفتوح العضوية الالتقني واالقتصادي إلى الفريق العامل 

وعالوة على ذلك، أضاف أن االقتراح الوارد في التقرير الذي . التصنيععوامل انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من 
يفيد بأنه سيكون التقرير األخير من ھذا القبيل قد يكون سابقا ألوانه وأن توقف عن تقديم تقارير يجب مناقشته في 

  ضوء المقررات ذات الصلة الصادرة عن األطراف.

وتقارير  لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصاديه بالنظر إلى توقيت اجتماعات مثل األمانة أنوأوضح م -147
قبل تقديمه التقرير المشترك مع لجنة الخبراء  الستعراض مشروعلجنة التنفيذية اللجنة، فلم يكن ھناك وقتا كافيا أمام ا

إلى  وفرت اللجنة التنفيذية مدخالتھا في شكل تقرير منفصل وبالتالي. مفتوح العضويةالماع الفريق العامل اجتإلى 
  مفتوح العضوية لكي تأخذه لجنة الخبراء في اعتبارھا عندما تعد تقريرھا بشكل نھائي. الالفريق العامل 

، يمكن أن XXI/3وقال إنه بالنظر للمقرر  التوضيحممثل األمانة على ھذا عن شكره لممثل فنلندا وأعرب  -148
فية ضروريا في المستقبل وأن يتم تنظيم العملية يتطلب األمر من اجتماع األطراف أن يدرس إن كان تقديم تقارير إضا

  تبعا لذلك. 
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واد  ة الم تركة إلزال ة المش ا المناخي ة المزاي ل لمعالج ارات التموي ول خي ة ح روح لدراس ط مش روع مخط مش
ط  ة فق اع خدم ا قط ي بھ نخفض والت تھالك م م اس دان ذات حج ي البل ة ف الھيدروكلوروفلوروكربوني

)3.Inf.Pro/ExCom/70.UNEP/OzL  (  

اللجنة التنفيذية أن ترجئ دراسة  إلىضوء المناقشات التي دارت خالل االجتماع، طلب ممثل فنلندا  في -149
مشروع المخطط المشروح لدراسة خيارات التمويل لمعالجة المزايا المناخية المشتركة إلزالة المواد 

 يونيب. القطاع خدمة فقط، والذي قدمه  الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم استھالك منخفض والتي بھا

 تقاعد السيد موسى أجيباد، أمين خزانة الصندوق المتعدد األطراف

ھذا إلى أن السيد موسى أجيباد، أمين خزانة الصندوق المتعدد األطراف، سيتقاعد بعد  ةالرئيس تأشار -150
 االجتماع.

 في أداء واجباته. تهلسيد أجيباد على مثابرته واستجابعن شكرھم لأعضاء عدة وأعرب  -151

إن مستوى الجدية وااللتزام ألعضاء على تعليقاتھم وقال الخزانة عن شكره لأمين  أعربردا على ذلك، و -152
 هحضور وأعطى لهمصدر إلھام له.  الجتماعات اللجنة التنفيذية كاناألعضاء والوكاالت المنفذة أعد به  الذي

 ناجحة.ويصل بھا إلى نھاية لية مفاوضات العمتجرى الفھم كيف لاالجتماعات فرصة 

 موظفي أمانة الصندوق المتعدد األطراف ةتقاعد السيدة ماريا نوالن، كبير

تقاعد في وقت الحق ست، الصندوق المتعدد األطرافموظفي أمانة  ةالسيدة ماريا نوالن، كبير بالنظر إلى أن -153
العمل  أداء وتوسيعفي ، ونجاحھا انيھا في العملعلى تفھا عن شكرھم لأعضاء اللجنة التنفيذية  أعربمن ھذا العام، 

 الھندو فنلنداو كنداو أعضاء يمثلون بلجيكا ،بصفة خاصةاألول. وأدلى ببيانات تقدير،  كبير الموظفينالذي بدأه 
ممثلو ووالواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي؛  والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية الكويتو
ممثل أمانة األوزون، وممثل أمانة الصندوق المتعدد ووكاالت المنفذة؛ ك اليونيب واليونيدو والبنك الدوليو ليوئنديبيا

 نيابة عن موظفي األمانة.بالاألطراف 

مستوى بجميع المھام  وأدتن السيدة نوالن شاركت كعضو شرف في مجتمع األوزون، إوقال ممثل بلجيكا  -154
 سعيدة.و فترة طويلةتقاعد لالالمعقدة. وتمنى لھا  مسائل تقنية أنوقدمت توضيحات بشممتاز 

ھا، تسلف المتمثل في تحمل المسؤولية منھائل الإلى مستوى التحدي  ارتقتوقال ممثل كندا إن السيدة نوالن  -155
ام شاقة ھناك مھ ت، كانكبيرة الموظفينأثناء توليھا منصب وأشار إلى أنه . بسالسة كبيرةاالنتقال مرحلة وإدارة 
. وقد أحرز تقدم كبير خالل تلك سير كل األمور على ما يرامدائما وقد كفلت ھي التي يتعين االضطالع بھا، عديدة 
 على كل الدعم الذي قدمته.شكر وجه لھا الالفترة و

أظھرت قوة ھائلة في األزمات. وكان أحد اإلنجازات الرئيسية لھا  كبيرة الموظفينوقال ممثل فنلندا إن  -156
 األمانة.ب الوعيزيز وتوسيع نطاق تع

وأشار إلى . واليتھامدة وسھولة الوصول إليھا خالل كبيرة الموظفين وأعرب ممثل الھند عن امتنانه لقيادة  -157
 .ستتقاعدأنھا  تصديقمن الصعب  أنه

 وأعرب ممثل الكويت عن شكره لكبيرة الموظفين على عملھا، وأكد لھا أنھا ستبقى في قلوب األعضاء. -158

خسارة ، وقال إن ةوفده السابق بعضوةاد ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أشو -159
ثروة من  تالسيدة نوالن جلب ذلك أنللجنة التنفيذية.  امكسب تالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية كان
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على كل . وأعرب عن شكره لھا كبيرة الموظفينليھا منصب خالل تو كبيرا للغايةحرز تقدما لجنة وأُ الالخبرة إلى 
 وتمنى لھا التوفيق في المستقبل. الدعم الذي قدمته

أداء في  اعلى عملھا الشاق وتفانيھ لكبيرة الموظفينوأعرب ممثل الواليات المتحدة األمريكية عن شكره  -160
 .يتھاوالمدة شار إلى أن اللجنة التنفيذية أنجزت الكثير خالل أ. ومھامھا

كان نه إنيابة عن مجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالوقال ممثل أوروغواي، متحدثا  -161
جو من  عن تھيئةلى حد كبير إمسؤولة كانت السيدة نوالن  وأناجتماعات اللجنة التنفيذية بأنه في بلده أثناء يشعر دائما 

لمن وفرت ولاللتزام.  اتجسيد ت تمثلاللجنة التنفيذية ھيئة مثالية وكان تكونأن في أيضا نھا ساھمت إالترحيب. وقالت 
 ليھا.التي يمكن االستناد إجيدة القاعدة نظرا لللنجاح اكل فرص  سيخلفھا

على التعاون الجيد بين  تعملھا الشاق، وشددعلى لسيدة نوالن ل االيوئنديبي عن شكرھ ةممثل توأعرب -162
إنه . وقال ممثل اليونيدو تھاديناميھا واإليجابية وانفتاح ھاروحبسنوات قيادتھا. وأشادت واألمانة خالل  اليوئنديبي
كعضو في لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل، لموظفين أو من قبل ككبيرة ابالعمل مع السيدة نوالن، سواء  استمتع
لقيم اإلنسانية عن تقديره لاليونيدو ممثل  وأعرب خالل تلك الفترة. بينھمالعديد من التبادالت لذكريات جميلة  وإن له

، متحدثا أيضا بالنيابة عن فريق برنامج المساعدة على االمتثال، اليونيبممثل وأشاد حضرتھا لدعمھا للمنظمة. أالتي 
 داعمة لألمانة في اجتماعاتالمشاركة الضمان على لھا  هشكرأعرب عن ، وتھادبلوماسية السيدة نوالن وشجاعب
 وحقق، ككبيرة الموظفينالسيدة نوالن دورھا  تولتعندما  ان االنتقال كان سلسإ. وقال ممثل البنك الدولي ونيدوالي

العديد من السيدة نوالن واجھت  ،. وخالل تلك الفترةواليتھامدة خالل  الكثير جدامتعدد األطراف الالصندوق 
تكون مبتكرة في االستجابة للمھام  لكيفي دفع األمانة  كانت قوة رئيسيةوبطريقة فعالة،  وتغلبت عليھاالتحديات، 

 .بعد تقاعدھاجميع الوكاالت المنفذة لھا كل التوفيق  تتمنو. المعروضة أمامھا

التي جلبتھا وأشار السيد ماركو غونزاليس، متحدثا بالنيابة عن أمانة األوزون، إلى اتساع وثروة الخبرة  -163
 فقد زادمتعدد األطراف خالل األوقات الصعبة. وخالل تلك العملية، الوق السيدة نوالن إلى مھمة مساعدة الصند

 مثمرة من حيثأوجه التآزر التي تم بناؤھا  تمستوى التعاون بين أمانة األوزون وأمانة الصندوق زيادة كبيرة، وكان
وھي تشعر ال شك بالسيدة نوالن التي ستشعر بھا متناقضة المشاعر ال. وتحدث عن األمانتيننوعية عمل كل من 

كل تطلع إلى فترة سعيدة من التقاعد. وتمنى لھا تمواصلة تقديم خدماتھا لصالح تلك الھيئات، في حين  بالحاجة إلى
 تواجه تحديات جديدة في المستقبل.خير وھي 

نضمام ، وصول السيدة نوالن لالكبير الموظفين، متحدثا بالنيابة عن األمانةالسيد إدواردو غانم، نائب  روتذكّ  -164
 التي كانواالجتماع الثاني واألربعين للجنة التنفيذية، قليلة من أسابيع قبل ، 2004 شباط/إلى أمانة الصندوق في فبراير

في الوقت الذي كان فيه نجاح  كبيرة الموظفينمنصب  تولتإنھا  صعب جدا. وقال تناول جدول أعمال يتعين عليھا
كعضو سابق في اللجنة التنفيذية،  واستنادا إلى خبرتھا. المنصبعلى ھذا ضغطا كبيرا  الكبير للغاية يضيفصندوق ال

كلم عن تمنذ وصولھا ت ھاحققت التيالنتائج و. اتتبسيط عملية االجتماعفقد كانت إحدى مبادراتھا األولى تتمثل في 
. ألنشطة اإلزالةرات الماليين من الدوالالموافقة على ناجحة، و إلى نھاية اجتماعا 30ما يقرب من  بوصول، نفسھا

، وكانت متاحة مإنجاز المھام المسندة إليھعن المسؤولية الكاملة ھا لتحمل موظفيمّكنت  فقدشخصي، ال وعلى الصعيد
لتقدير بالنيابة عن جميع موظفي األمانة، أعرب السيد غانم عن االمشورة والدعم والتوجيه. وأخيرا،  إلسداءدائما 

 التقاعد. بعد، وتمنى لھا كل التوفيق ةوزميل ةصديقكلسيدة نوالن ل

والوكاالت المنفذة واألمانة على  ة أعضاء اللجنة التنفيذيةعبارات التقدير، شاكر كبيرة الموظفين على تورد -165
كبير إلى الدعم المتميز من زمالئھا في األمانة. وقالت  إلى حديعزى ھا الشخصي أن نجاح مشيرة إلىكلماتھم الرقيقة، 

العديد من األوقات م مروا معا باالجتماع لفترة طويلة، وأنھاألشخاص الحاضرين لھذا رف الكثير من تعكانت إنھا 
على االتفاقات البيئية المتعددة األطراف أنجح بروتوكول مونتريال وجعلوا العقبات  غير أنھم تغلبوا علىالصعبة. 
ھذه العملية. وكانت نتائج بروتوكول مونتريال  العديد من الصداقات المتينة في تشكلت. وعالوة على ذلك، اإلطالق

ولن يكون في جميع البلدان النامية. المواد الكلوروفلوروكربونية تقريبا  وتجدر اإلشارة بصفة خاصة إلى إزالة. ةھائل
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من أن لكنھا على يقين  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، سھالمتعلقة بتحديات بما يرتبط به من الطريق إلى األمام، 
أطيب  تونقل لمن سيحل محلھا التوفيق والنجاح تمنياتھا بكلإلى مستوى المھمة. وأعربت عن  سترقىاللجنة التنفيذية 

 .قريباراھم مرة أخرى تتمنياتھا لجميع المشاركين في االجتماع، على أمل أنھا سوف 

   من جدول األعمال: اعتماد التقرير 19البند 

قريرھا على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة اعتمدت اللجنة التنفيذية ت -166
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/L.1. 

  : اختتام االجتماع20جدول األعمال البند 

من مساء يوم  5:35اختتام االجتماع في الساعة  ةالرئيس تبعد تبادل المجامالت المعتادة، أعلن -167
  .2013تموز /يوليه 5 الجمعة 
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الدخل
اإلسھامات التي وصلت :

                                 2,705,394,243    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة 

                                      33,427,261  أذونات الصرف الموجودة 

                                    148,056,476    التعاون الثنائي

                                    208,660,569    الفوائد المكتسبة

                                                      -دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى

                                      16,446,636    دخول متنوعة 

                                 3,111,985,184مجموع الدخل

تخصيصات *واحتياطيات 
            708,011,519برنامج األمم المتحدة االنمائي .

            234,190,212برنامج األمم المتحدة للبيئة.

            744,306,141منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

         1,110,499,794البنك الدولي .

-مشروعات غير محددة 

-ناقص التصحيحات

                                 2,797,007,666مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة 

تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية (1991- 2011)
                                      98,947,615  تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام 2015

                                       5,050,550  أجر أمانة الخزانة (2013-2003)   

                                       3,544,504تكاليف الرصد و التقييم (2013-1999)

                                       1,709,960تكاليف المراجعة التقنية (2010-1998)

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

                                    148,056,476التعاون الثنائي

احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت
                                    (21,155,719)    خسائر /مكاسب في القيمة

                                 3,033,265,801مجموع التخصيصات واالحتياطات'

45,292,121أموال نقدية

أذونات صرف:  

20137,179,287

201412,609,913

20159,092,041

20164,546,020

33,427,261                                      
    

                                      78,719,382الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

حتى 28 يونيو/حزيران 2013

الجدول األول: حالة الصندوق من 1991-2013 (بالدوالرااألمريكي)

ا* تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلھا موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفھا الوكاالت المنفذة بعد. وتعكس أرقام جرد األمانة بشأن المبالغ الصافية 
الموافق عليھا. ويجري استعراض ھذه األرقام في تمرين التسوية الجاري.
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2013 - 2011201220131991 - 20111991-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991الوصف

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000368,028,480399,640,7062,814,006,785131,538,756132,419,8073,077,965,348إسھامات متعھد بھا

206,511,034381,555,255413,011,018408,090,922417,816,135339,920,544373,153,7332,540,058,642111,895,41353,440,1882,705,394,243دفعات نقدية / وصلت

4,366,25511,909,81421,358,06621,302,69647,851,13519,074,63113,917,899139,780,4975,509,2482,766,731148,056,476مساعدة ثنائية

5,090,8165,090,81614,698,38413,638,06233,427,261(0)00000إذونات صرف

210,877,289393,465,069434,369,084429,393,618465,667,270358,995,175392,162,4482,684,929,954132,103,04569,844,9802,886,877,980مجموع الدفعات

08,098,26700032,471,642405,79240,975,7011,794,577913,52643,683,804إسھامات متنازع فيھا

62,574,827191,087,369(564,289)24,051,95231,376,27838,197,92510,606,3838,332,7309,033,3057,478,258129,076,831تعھدات غير مسددة

%93.79%52.75%100.43%95.41%98.13%97.55%98.24%97.59%91.92%92.61%89.76نسبة المدفوعات إلى التعھدات

5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,81410,544,631205,938,3882,347,348374,832208,660,569الفوائد المكتسبة

1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1773,377,1843,547,65313,399,3631,534,9091,512,36316,446,636دخل متنوع

217,643,036423,288,168480,278,198484,465,502486,427,896405,910,173406,254,7322,904,267,705135,985,30371,732,1763,111,985,184مجموع الدخل

2013 - 2011201220131991 - 20111991-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراكمة 

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000368,028,480399,640,7062,814,006,785131,538,756132,419,8073,077,965,348مجموع التعھدات 

210,877,289393,465,069434,369,084429,393,618465,667,270358,995,175392,162,4482,684,929,954132,103,04569,844,9802,886,877,980مجموع الدفعات

%93.79%52.75%100.43%95.41%98.13%97.55%98.24%97.59%91.92%92.61%89.76نسبة المدفوعات إلى التعھدات

217,643,036423,288,168480,278,198484,465,502486,427,896405,910,173406,254,7322,904,267,705135,985,30371,732,1763,111,985,184مجموع الدخل

62,574,827191,087,369(564,289)24,051,95231,376,27838,197,92510,606,3838,332,7309,033,3057,478,258129,076,831مجموع اإلسھامات غير المسددة 

%6.21%47.25%0.43-%4.59%1.87%2.45%1.76%2.41%8.08%7.39%10.24كنسبة مئوية من مجموع التعھدات 

إسھامات غير مسددة من بلدان ذات االقتصاد 
24,051,95231,376,27832,525,6659,701,2517,414,9956,020,4126,864,292117,954,8453,595,7671,287,604122,838,217االنتقالي

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

10.24%7.39%6.88%2.20%1.56%1.64%1.72%4.19%2.73%0.97%3.99%

2004 طبقــــا للمقــرر XVI/39.التحاد الروسي ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، طاجكستان ، أوكرانيا ، أوزبكستان و تركمانستــــــا ن الى حـد

مالحظة: البلدان ذات االقتصاد االنتقالي ھي: أذربيجان ، بيالروس، بلغاريا ، الجمھورية التشيكية ، استوانيا ، ھنغاريا ، التفيا ، ليتوانيا ، بولندا ،

حتى 28 يونيو/حزيران 2013

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59

الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

 الجدول 2: موجز حالة اإلسھامات واإليرادات األخرى في الفترة 1991- 2013

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
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أذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف
اسھامات غير 

مسددة

خسائر/مكاسب الصرف 
المبلغ السلبي=مكسب

58,57746,6330011,9440أندورا

60,461,75558,850,8481,610,90700353,836استراليا  *

747,815-32,715,86932,584,079131,79000النمسا

944,863311,68300633,1800أذربيجان

2,900,5260002,900,5260بيالروس

40,610,78040,610,7800001,056,958بلجيكا

1,379,2211,379,2210000بلغاريا

3,849,101-110,221,14399,392,1349,755,73601,073,273كندا  * 

714,331636,0890078,2434,767قبرص

9,250,5748,963,004287,57000280,261الجمھورية التشيكية

727,131-26,870,22426,709,171161,05300الدانمرك

406,937406,93700019,009استونيا

598,395-21,069,90520,670,747399,15800فنلندا

14,325,076-235,993,448210,164,10315,504,947010,324,398فرنسا

442,463-5,553,466-340,637,503260,999,09555,097,94630,093,928ألمانيا

1,340,447-17,828,25615,477,570002,350,686اليونان

3,402003,402الكرسي الرسولي

76,259-6,299,5284,760,49946,49401,492,535ھنغاريا

1,250,4301,143,41600107,01450,524آيسلندا

11,103,27911,103,278000590,215آيرلندا

12,874,1573,824,671152,46208,897,0240اسرائيل

185,564,321158,164,61315,355,008012,044,7013,291,976ايطاليا

599,724,697567,919,85119,522,669012,282,1770اليابان

286,549286,5490000الكويت

2,483-609,241609,240000التفيا

304,457304,4560000ليختنشتاين

959,812466,84600492,9670ليتوانيا

79,210-2,793,1402,793,140000لكسمبرغ

238,620180,7880057,8320مالطة

697-197,880197,880000موناكو

63,343,19963,343,1980000ھولندا

9,042,3169,042,315000180,048نيوزيلندا

24,511,30724,511,307000295,195النرويج

16,91516,9150000بنما

12,774,74712,661,747113,000000بولندا

14,659,03911,191,959101,70003,365,380198,162البرتغال

1,042,190741,12500301,065رومــانيا

110,523,5092,724,89100107,798,6190االتحاد الروسي

21,93921,939000سان مارينو

531,221459,24571,976000سنغافورة

2,899,6152,641,56016,5230241,53212,128سلوفاكيا

1,755,7921,580,59600175,1960سلوفينيا

3,793,6913,763,69130,000000جنوب افريقيا

95,052,10986,463,4904,077,76304,510,857540,808اسبانيا

485,476-41,273,63039,699,2771,574,35300السويد

2,103,299-44,983,83143,070,6011,913,23000سويسرا

113,30843,0470070,2610طاجيكستان

293,2455,76400287,4810تركمانستان  **

9,513,6511,303,750008,209,9010أوكرانيا

559,639559,6390000االمارات العربية المتحدة

3,251,754-212,561,707211,996,708565,00000المملكة المتحدة

703,700,700660,405,55321,567,1913,333,33318,394,6230الواليات المتحدة األمريكية

724,623188,60600536,0170أوزبكستان

21,155,719-3,077,965,3482,705,394,243148,056,47633,427,261191,087,369المجموع الفرعي

43,683,80400043,683,804  إسھامات متنازع فيھا***

3,121,649,1522,705,394,243148,056,47633,427,261234,771,173المجموع 
*

**

***

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

 الجدول 3: موجز حالة اإلسھامات  في الفترة 2013-1991

حتى 28 يونيو/حزيران 2013 

 ان السماعدة الثنائية المسجلة ألستراليا و كندا قد تمت تسويتھا بعد موافقات االجتماع 39 باألخذ باالعتبار تسوية قامت بھا األمانة من خالل التقارير المرحلية المقدمة 
الى االجتماع 40 و ھي تشير الى 1.208.219 و 6.449.438 دوالر أمريكي عوض 1.300.088 و 6.414.880 على التوالي.

بموجب المقررين5   و 39   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوكول مونتريال السادس و السادس عشر على التوالي، لقد تمت اعادة تصنيف تركمانستان كبلد عامل 
بموجب المادة الخامسة  في سنة 2004  و بالتالي من المفروض أال تؤخذ باالعتبار  مساھمته  لسنة 2005 البالغة قيمتھا  5.764  دوالر أمريكي .

 المبالغ الخاصة بفرنسا و أللمانيا و ايطالياو اليابان و المملكة المتحدة بدون اسھامات 1996 تظھر ھنا من أجل التسجيل فقط كما يظھر مبلغ الواليات المتحدة 
األمريكية بدون اسھامات عامي 2007 و 2008. و المبلغ االضافي لـ405.792 دوالر أمريكي يظھر في جدول االسھامات لعام 2010.
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اسھامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

11,90711,907أندورا

3,287,8993,287,8990أستراليا
1,447,4921,447,4920النمسا

25,51425,514أذربيجان
71,43971,439بيالروس
1,828,5001,828,5000بلجيكا
64,63564,6350بلغاريا
5,454,8844,381,6121,073,273كندا

78,24378,243قبـــرص
593,625593,6250الجمھورية التشيكية

1,251,8851,251,8850الدانمرك
68,03768,0370استونيا
962,727962,7270فنلندا
10,414,79810,414,798فرنسا
(2,766,731)13,638,0622,766,73113,638,062ألمانيا 
1,175,3431,175,343اليونان

1,7011,701الكرسي الرسولي
494,971494,971ھنغاريا
71,43971,439آيسلندا
847,063847,0630آيرلندا
653,157653,157اسرائيل
8,502,9528,502,952ايطاليا
21,312,66014,264,3407,048,321اليابان
64,63564,6350التفيا

15,30815,3080ليختنشتاين
110,560110,560ليتوانيا

153,084153,0840لكسمبرغ
28,91628,916مــالطــة
5,1035,1030موناكو
3,155,2263,155,2260ھولندا

464,354464,3540نيوزيلندا
1,481,5111,481,5110النرويج
1,408,3711,408,3710بولندا

869,176869,176البرتغال
301,065301,065رومــانيا

2,724,8912,724,8910االتحاد الروسي
5,1035,1030سان مارينو
241,532241,532سلوفاكيا
175,196175,196سلوفينيا
5,403,8575,403,857اسبانيا
1,809,7901,809,7900السويد
1,922,0521,922,0520سويسرا

3,4023,402طاجيكستان
147,981147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة
28,419,80728,419,807الواليات المتحدة األمريكية

17,00917,009أوزبكستان

132,419,80753,440,1882,766,73113,638,06262,574,827المجموع

913,526913,526إسھامات متنازع فيھا***

133,333,33353,440,1882,766,73113,638,06263,488,353المجموع 

ا* مبلغ اضافي في االسھامات المنتازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59

الجدول 4: حالة االسھامات لعام 2013
حتى 28 يونيو/حزيران 2013 
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اسھامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

(67)11,90711,974أندورا

3,287,8993,287,8990أستراليا
1,447,4921,447,4920النمسا

25,51425,514أذربيجان
71,43971,439بيالروس
1,828,5001,828,5000بلجيكا
64,63564,6350بلغاريا
5,454,8845,454,8840كندا

78,24378,2430قبـــرص
593,625593,6250الجمھورية التشيكية

1,251,8851,251,8850الدانمرك
68,03768,0370استونيا
962,727962,7270فنلندا
(90,400)10,414,79810,126,112379,086فرنسا
(2,727,612)13,638,0622,273,0102,727,61211,365,051ألمانيا 
1,175,3431,175,343اليونان

1,7011,701الكرسي الرسولي
494,971494,971ھنغاريا
71,43935,86435,575آيسلندا
847,063847,0630آيرلندا
653,157653,157اسرائيل
8,502,9524,893,40367,8003,541,749ايطاليا
(342,350)21,312,66020,213,2601,441,750اليابان
64,63564,6350التفيا

15,30815,3080ليختنشتاين
110,560110,560ليتوانيا

153,084153,0840لكسمبرغ
28,91628,916مــالطــة
5,1035,1030موناكو
3,155,2263,155,2260ھولندا

464,354464,3540نيوزيلندا
1,481,5111,481,5110النرويج
1,408,3711,408,3710بولندا

869,176869,176البرتغال
301,065301,0650رومــانيا

2,724,8912,724,891االتحاد الروسي
5,1035,1030سان مارينو
241,532241,5320سلوفاكيا
175,196175,1960سلوفينيا
(893,000)5,403,8575,403,857893,000اسبانيا
1,809,7901,809,7900السويد
1,922,0521,922,0520سويسرا

3,4023,402طاجيكستان
147,981147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة
(6,412,244)27,538,75630,617,6673,333,333الواليات المتحدة األمريكية*

17,00917,009أوزبكستان

(564,289)131,538,756111,895,4135,509,24814,698,384المجموع

1,794,5771,794,577إسھامات متنازع فيھا*

133,333,333111,895,4135,509,24814,698,3841,230,288المجموع 

ا* مبلغ اضافي في االسھامات المنتازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية.

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 5: حالة االسھامات لعام 2012

حتى 28 يونيو/حزيران 2013 
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الطرف
اسھامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھا

34,76434,66000104أندورا

8,678,1338,339,133339,00000أستراليا
4,307,5014,307,501000النمسا

24,28100024,281أذربيجان
97,12500097,125بيالروس
5,351,5965,351,596000بلجيكا
97,12597,125000بلغاريا
14,457,08014,028,245428,83500كندا

213,675213,675000قبـــرص
1,364,6081,143,128221,48000الجمھورية التشيكية

3,588,7753,588,775000الدانمرك
77,70077,700000استونيا
2,738,9292,738,929000فنلندا
30,599,28129,539,2441,060,03700فرنسا
41,652,12428,230,8848,330,4245,090,8161ألمانيا 
(0)2,894,3302,894,33000اليونان
1,184,927682,33300502,594ھنغاريا
179,682179,682000آيسلندا
2,161,0352,161,035000آيرلندا
2,034,7720002,034,772اسرائيل
24,664,93423,856,984807,95000ايطاليا
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
9,095,7719,095,771000ھولندا

1,243,2021,243,202000نيوزيلندا
3,797,5943,797,594000النرويج
2,432,9852,432,985000بولندا

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
14,413,37312,955,373893,0000565,000اسبانيا
5,201,0525,201,052000السويد
5,905,2105,905,210000سويسرا

4,8570004,857طاجيكستان
218,532000218,532أوكرانيا

32,255,26532,255,265000المملكة المتحدة
(3,612,940)87,594,20891,207,14800الواليات المتحدة األمريكية

38,85000038,850أوزبكستان

399,640,706373,153,73313,917,8995,090,8167,478,258المجموع الفرعي

405,792000405,792إسھامات متنازع فيھا*

400,046,498373,153,73313,917,8995,090,8167,884,050المجموع 

ا* مبلغ اضافي في االسھامات المنتازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية.

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
 الجدول 6: موجز حالة اإلسھامات  في الفترة 2011-2009

حتى 28 يونيو/حزيران 2013 
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الطرف
اسھامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھا

12,94812,88167أندورا

2,892,7112,553,711339,0000أستراليا
1,435,8341,435,8340النمسا

8,0948,094أذربيجان
32,37532,375بيالروس
1,783,8651,783,8650بلجيكا
32,37532,3750بلغاريا
4,819,0274,819,0270كندا

71,22571,2250قبـــرص
454,869415,31939,5500الجمھورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك
25,90025,9000استونيا
912,976912,9760فنلندا
10,199,7609,634,760565,0000فرنسا

13,884,0412,776,8082,776,8082,776,8085,553,617ألمانيا 
964,777964,7770اليونان
394,976394,976ھنغاريا
59,89459,8940آيسلندا
720,345720,3450آيرلندا
678,257678,257اسرائيل
(0)8,221,6458,221,645ايطاليا
26,910,14426,440,498469,6460اليابان
29,13829,1380التفيا

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

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

414,401414,4010نيوزيلندا
1,265,8651,265,8650النرويج
810,995810,9950بولندا

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

1,942,5031,942,503االتحاد الروسي
4,8554,8550سان مارينو
101,981101,9810سلوفاكيا
155,400155,4000سلوفينيا
(0)4,804,4584,804,458اسبانيا
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

133,351,137120,396,7004,190,0042,776,8085,987,625المجموع الفرعي

00000

133,351,137120,396,7004,190,0042,776,8085,987,625المجموع 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 7: حالة االسھامات لعام 2011

حتى 28 يونيو/حزيران 2013 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59
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الطرف
اسھامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھا

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
454,869363,90490,9650الجمھورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك
25,90025,9000استونيا
912,976912,9760فنلندا
10,199,7609,907,090207,35585,315فرنسا
(2,776,808)13,884,04111,570,0342,776,8082,314,007ألمانيا 
(0)964,777964,777اليونان
394,976287,357107,618ھنغاريا
59,89459,8940آيسلندا
720,345720,3450آيرلندا
678,257678,257اسرائيل
(0)8,221,6457,566,245655,400ايطاليا
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
3,031,9243,031,9230ھولندا

414,401414,4010نيوزيلندا
1,265,8651,265,8650النرويج
810,995810,9950بولندا

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

132,945,345123,482,1346,160,2722,314,007988,932المجموع الفرعي

405,792000405,792إسھامات متنازع فيھا*

133,351,137123,482,1346,160,2722,314,0071,394,724المجموع 

ا* مبلغ اضافي في االسھامات المنتازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية.

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 8: حالة االسھامات لعام 2010

حتى 28 يونيو/حزيران 2013 
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اسھامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

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

71,22571,2250قبـــرص

454,869363,90490,9650الجمھورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك

25,90025,9000استونيا

912,976912,9760فنلندا

(85,315)10,199,7609,997,393287,682فرنسا

(2,776,808)13,884,04113,884,0412,776,8080ألمانيا 

(0)964,777964,777اليونان

(0)394,976394,976ھنغاريا

59,89459,8940آيسلندا

720,345720,3450آيرلندا

678,257678,257اسرائيل

8,221,6458,069,094152,5500ايطاليا

26,910,14426,749,966160,1780اليابان

29,13829,1380التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين

50,18150,181ليتوانيا

137,594137,5940لكسمبرغ

27,51927,5190مــالطــة

4,8564,8560موناكو

3,031,9243,031,9240ھولندا

414,401414,4010نيوزيلندا

1,265,8651,265,8650النرويج

(0)810,995810,995بولندا

853,083853,0820البرتغال

113,313113,3130رومــانيا

1,942,5031,942,503االتحاد الروسي

2,0232,0230سان 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

133,344,225129,274,9003,567,6230501,702المجموع 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

الجدول 9: حالة االسھامات لعام 2009

حتى 28 يونيو/حزيران 2013 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59
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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
أمين الصندوق

د+ه+و+ز+ح=ط      
المجموع ج=ط

القيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافية

000كندا

000فرنسا

30,093,92830,093,92830,093,92830,093,928ألمانيا

000ھولندا

000المملكة المتحدة

3,333,3333,333,3333,333,3333,333,333الواليات المتحدة األمريكية

033,427,26133,427,261000033,427,26133,427,261المجموع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59

الجدول 10: حالة أذونات الصرف حتى  28 يونيو/حزيران 2013

 أذونات صرف الصندوق المتعدد األطراف

الوكاالت المنفذة التي تحتفظ لھايحتفظ بھا

البلد
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                                              Can$6,216,532.80                     3,963,867.12           09/11/2004IBRD6,216,532.80                          19/01/20055,140,136.76                           1,176,269.64كندا25/10/20042004
                                              Nov. 20055,307,831.95                           1,343,964.83                          6,216,532.78أمين الخزانةCan$6,216,532.78                     3,963,867.12           Nov. 2005كندا21/04/20052005
                                                 328,027.59                           19/01/20074,088,320.38                          4,794,373.31أمين الخزانةCan$4,794,373.31                     3,760,292.79           19/01/2007كندا22/12/20062006
                                                 732,606.95                           19/09/20084,492,899.74                          4,794,373.31أمين الخزانةCan$4,794,373.31                     3,760,292.79           19/09/2008كندا27/06/20082008
                                                (246,394.52)                           10/12/20093,608,827.18                          3,834,018.00أمين الخزانةCan$3,834,018.00                     3,855,221.70           10/12/2009كندا12/06/20092009
                                                  (95,643.37)                           06/10/20103,759,578.35                          3,834,018.00أمين الخزانةCan$3,834,018.00                     3,855,221.72           06/10/2010كندا28/05/20102010
                                                   14,787.36                           15/09/20113,870,009.08                          3,855,221.72أمين الخزانةCan$3,834,018.00                     3,855,221.72           15/09/2011كندا30/06/20112011
                                                (151,694.67)                           18/07/20124,212,212.89                          4,277,502.19أمين الخزانةCan$4,277,502.19                     4,363,907.56           18/07/2012كندا29/06/20122012

                                              2,317,802.76                         28/09/200612,102,125.26                        10,597,399.70أمين الخزانةEuro10,597,399.70                   9,784,322.50           28/09/2006فرنسا31/12/20042004
                                              2,453,387.14                         28/09/200612,810,062.64                        11,217,315.23أمين الخزانةEuro11,217,315.23                   10,356,675.50         28/09/2006فرنسا18/01/20062005
                                                 906,456.78                         31/07/200710,249,425.21                          7,503,239.54أمين الخزانةEuro7,503,239.54                     9,342,968.43           31/07/2007فرنسا20/12/20062006

Dec.20072007فرنساEuro7,483,781.61                     9,287,393.43           16/09/20081,342,569.97                         16/09/200810,629,963.40                          7,483,781.61أمين الخزانة                                              
Dec.20082008فرنساEuro7,371,509.51                     9,148,063.43           08/12/20091,734,496.04                         08/12/200910,882,559.47                          7,371,509.51أمين الخزانة                                              
Oct.20092009فرنساEuro6,568,287.40                     9,997,393.30           06/10/2010(1,036,278.66)                           06/10/20108,961,114.64                          6,568,287.40أمين الخزانة                                             
Oct.20102010فرنساEuro6,508,958.32                     9,907,090.30           05/04/2011(741,825.84)                           05/04/20119,165,264.46                          6,508,958.32أمين الخزانة                                                
Oct.20112011فرنساEuro6,330,037.52                     9,634,760.30           25/10/2011(884,116.46)                           25/10/20118,750,643.84                          6,330,037.52أمين الخزانة                                                
Dec.20122012فرنساEuro7,293,838.54                     10,126,112.10         06/12/2012(404,154.71)                           22/01/20139,721,957.39                          7,293,838.54أمين الخزانة                                                

                                                              -                           03/08/20056,304,813.19                          6,304,813.19أمين الخزانةBU 104 1006 01US$18,914,439.57                   18,914,439.57         03/08/2005ألمانيا09/08/20042004
                                                              -                           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 الخزانةBU 105 1003 01US$7,565,775.83                     7,565,775.83           18/04/2006ألمانيا08/07/20052005
                                                              -                           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                          

         BU 106 1004 01Euro11,662,922.38                   14,473,718.52ألمانيا10/05/20062006
                                                 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                        

         BU 107 1006 01Euro11,662,922.38                   14,473,718.52ألمانيا23/07/20072007
                                                 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                        

           BU 108 1004 01Euro4,665,168.96                     5,789,487.42ألمانيا15/08/20082008
                                                   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                          

         BU 109 1007 01Euro9,121,815.12                     13,884,041.00ألمانيا18/12/20092009
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
                                                (432,024.04)                           08/08/20121,881,982.56                          1,520,302.52أمين الخزانة08/08/2012           2,314,006.60

9,121,815.12                          

         BU 110 1002 01Euro9,121,815.12                     13,884,041.00ألمانيا14/04/20102010
                                                (241,074.40)                           10/02/20112,072,932.48                          1,520,302.52أمين الخزانة10/02/2011           2,314,006.88
                                                (172,204.69)                           20/06/20112,141,802.19                          1,520,302.52أمين الخزانة20/06/2011           2,314,006.88
                                                (311,008.31)                           03/02/20122,002,998.57                          1,520,302.52أمين الخزانة03/02/2012           2,314,006.88
                                                (432,024.32)                           08/08/20121,881,982.56                          1,520,302.52أمين الخزانة08/08/2012           2,314,006.88
                                                (276,649.49)                           12/02/20132,037,357.39                          1,520,302.52أمين الخزانة12/02/2013           2,314,006.88
                          1,520,302.52أمين الخزانةالرصيد           2,314,006.60

9,121,815.12                          

           BU 111 1001 01Euro3,648,726.05                     5,553,616.51ألمانيا27/04/20112011
                                                (124,403.32)                              03/02/2012801,199.43                             608,121.01أمين الخزانة03/02/2012              925,602.75
                                                (172,809.89)                              08/08/2012752,792.86                             608,121.00أمين الخزانة08/08/2012              925,602.75
                                                (110,659.77)                              12/02/2013814,942.98                             608,121.01أمين الخزانة12/02/2013              925,602.75

                         (1,824,363.02)أمين الخزانةالرصيد           2,776,808.26

         BU 113 1001 01Euro9,823,495.77                     13,638,061.59ألمانيا24/01/20132012
                                                  (78,932.48)                           12/02/20132,194,077.79                          1,637,249.30أمين الخزانة12/02/2013           2,273,010.27

                          8,186,246.47أمين الخزانةالرصيد         11,365,051.32

أمين الخزانةالرصيد         BU 113 1004 01Euro9,823,495.77                     13,638,061.59ألمانيا25/03/20132013

9,823,495.77                          

                                                              -                           17/11/20043,364,061.32                          3,364,061.32أمين الخزانةD 11US$3,364,061.32                     3,364,061.32           17/11/2004ھـــولـنـــدا08/12/20032004
                                                              -                           05/12/20053,364,061.32                          3,364,061.32أمين الخزانةD 11US$3,364,061.32                     3,364,061.32           05/12/2005ھـــولـنـــدا08/12/20032005

         GBP7,243,564.08                     10,718,502.63المملكة المتحدة18/05/20042004
                                                 380,132.91                           23/08/20052,166,550.02                          1,207,260.68أمين الخزانة23/08/2005           1,786,417.11
5,359,251.32           Feb. 20063,621,782.04أمين الخزانة                          Feb. 20066,303,711.64                           944,460.32                                                 
                                                 900,549.53                           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                                              

         GBP7,243,564.08                     10,718,502.63المملكة 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 الخزانةUS$4,920,000.00                     4,920,000.00           27/10/2005الواليات 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 الخزانةUS$3,159,700.00                     3,159,700.00           02/11/2006الواليات 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 الخزانةUS$7,315,000.00                     7,315,000.00           25/10/2007الواليات 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 الخزانةUS$4,683,000.00                     4,683,000.00           19/11/2008الواليات المتحدة21/02/20082008
                                                              -                           11/05/20092,341,500.00                          2,341,500.00أمين الخزانة11/05/2009

4,683,000.00                          

           US$5,697,000.00                     5,697,000.00الواليات 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

        US$5,840,000.00                 5,840,000.00الواليات المتحدة12/05/20102010
                                                              -                       04/11/20101,946,666.00                      1,946,666.00أمين الخزانة04/11/2010        1,946,666.00
                                                              -                       03/11/20111,946,667.00                      1,946,667.00أمين الخزانة03/11/2011        1,946,667.00
                                                              -                       06/02/20121,946,667.00                      1,946,667.00أمين الخزانة06/02/2012        1,946,667.00

        US$5,190,000.00                 5,190,000.00الواليات المتحدة14/06/20112011
                                                              -                       03/11/20111,730,000.00                      1,730,000.00أمين الخزانة03/11/2011        1,730,000.00
                       06/02/20123,460,000.00                      3,460,000.00أمين الخزانة06/02/2012        3,460,000.00

        US$5,000,000.00                 5,000,000.00الواليات المتحدة09/05/20122012
                                                              -                       14/12/20121,666,667.00                      1,666,667.00أمين الخزانة14/12/2012        1,666,667.00
                       3,333,333.00                      3,333,333.00أمين الخزانةالرصيد        3,333,333.00

-                                                              

 مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرف
 قيمة األذن بالدوالر أمريكي 

حسب اليونيب
تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي

سجل أذونات الصرف للفترة 2004-2013 الى غاية  28 يونيو/حزيران 2013

 المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

المقبوضــاتاالستالمــات

الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة (دوالر أمريكي) قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي) تاريخ  القبض الوكالة سنة المشاركة
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المجموعالمستحقة في 2016المستحقة في 2015المستحقة في 2014المستحقة في 2013

ألمانـــيا

20102,314,0062,314,006

2011925,6031,851,2062,776,809

20122,273,0104,546,0214,546,02011,365,051

20134,546,0214,546,0214,546,02013,638,061

الواليات المتحدة األمريكية

20131,666,6671,666,667

20141,666,6661,666,666

7,179,28712,609,9139,092,0414,546,02033,427,260

مالحظة

ان أذونات صرف ألمانيا المستحقة سيتم دفعھا في فبراير أو أغسطس من السنوات ذات الصلة.
ان أذونات صرف الواليات المتحدة األمريكية  المستحقة سيتم دفعھا في نوفمبر من السنوات ذات الصلة.

دوالر أمريكي

الصندوق االستئمــاني للصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال  

الجدول 12: قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية  28 يونيو/حزيران 2013
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 المرفق الثاني
 

 األنشطة المتبقية المطلوبة لالمتثال
 

المادة  المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
 بالتحديد 

القيمة  القطاع والقطاع الفرعي
(بآالف 

الدوالرات) 
في عام 
2013 

قدرات 
استنفاد 
األوزون 
في عام 
2013 

 257 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب الجزائر
مواد استثماري اليوئنديبي أنغوال

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
770.6

 54 القطن والحمضياتما بعد الحصاد،    بروميد الميثيل إعداد اليونيدو األرجنتين
3330.0 الدعم لعدة وحدات أوزون   عدة مواد مؤسسي اليوئنديبي األرجنتين
مواد  إعداد اليونيب أرمينيا

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 (اإلعداد)

29 

مواد  إعداد اليوئنديبي أرمينيا
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 (اإلعداد)

640.0

مواد  إزالة اليونيب جزر البھاما
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

560.3

 60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب البھاماجزر 
مواد  إزالة اليونيدو جزر البھاما

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22 110.1 خدمة التبريد

مواد  إزالة اليونيب بنغالديش
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

1021.0

1390.0 الدعم لعدة وحدات أوزون   عدة مواد مؤسسي اليوئنديبي بنغالديش
  60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب بنن

  60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب بوتان
 –بوليفيا (دولة 

متعددة ال
 )القوميات

مواد استثماري ألمانيا
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 1070.5 خدمة التبريد

البوسنة 
 كوالھرس

 102 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيدو

مواد استثماري اليوئنديبي البرازيل
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-
141b 

خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

3,22533.7

مواد  إزالة اليونيب بوروندي
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

340.2

 60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب بوروندي
 140 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب الكاميرون
مواد  إزالة اليونيدو الكاميرون

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22 1943.9 خدمة التبريد

مواد  إزالة اليونيب الرأس األخضر
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

400.0

 60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب الرأس األخضر
أفريقيا جمھورية 
 الوسطى

مواد  إزالة اليونيب
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

620.4

 60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب تشاد
مواد  إزالة اليونيب تشيلي

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC  المواد خطة إدارة إزالة

 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)
760.8
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المادة  المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
 بالتحديد 

القيمة  القطاع والقطاع الفرعي
(بآالف 

الدوالرات) 
في عام 
2013 

قدرات 
استنفاد 
األوزون 
في عام 
2013 

مواد استثماري اليوئنديبي تشيلي
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22/ 
HCFC-
141b 

خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

89610.3

البنك  الصين
 الدولي

مواد  إزالة
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-
141b 

14,543170.5 (البوليوريتان الجاسئ)الرغاوى 

مواد  إزالة اليابان الصين
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المواد
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

901.0

مواد  إزالة اليونيب الصين
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

 (قطاع الخدمة بما في ذلك التمكين)

1,22813.9

مواد استثماري اليوئنديبي الصين
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة مشروع استثماري/خطط قطاعية)
 التبريد الصناعي والتجاري)

9,090106.5

مواد استثماري اليوئنديبي الصين
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-
141b 

(خطة مشروع استثماري/خطط قطاعية 
 التبريد الصناعي والتجاري)

2,14025.1

مواد  إزالة اليونيدو الصين
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  9,090106.5 تكييف الھواء –التبريد

53825.7 خطة إزالة القطاع   بروميد الميثيل إزالة اليونيدو الصين
مواد  إعداد اليونيب الصين

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 (قطاع الخدمة بما في ذلك التمكين)

537 

مواد  إعداد اليوئنديبي كولومبيا
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

 (اإلعداد)

3750.0

مواد  إزالة اليونيب الكونغو
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

340.3

 60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب الكونغو
1500.0 الدعم لعدة وحدات أوزون   موادعدة  مؤسسي اليوئنديبي كوستاريكا
مواد  إزالة اليونيدو كرواتيا

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22/ 

HCFC-
141b 

650.4 والرغاوى خدمة التبريد

مواد استثماري اليوئنديبي كوبا
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22/ 
HCFC-
141b 

خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

1751.8

1600.0 الدعم لعدة وحدات أوزون   عدة مواد مؤسسي اليوئنديبي كوبا
جمھورية 

الكونغو 
 الديمقراطية

 65 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب

جمھورية 
الكونغو 

 الديمقراطية

مواد  إعداد اليونيب
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 (اإلعداد)

68 

جمھورية 
الكونغو 

 الديمقراطية

مواد  إعداد اليوئنديبي
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 (اإلعداد)

260.0

 60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب دومينيكا
 177 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب كوادورإ

 54 رغاوى البوليوريتان الجاسئة –الرغاوى -HCFCمواد  إعداد اليونيدو مصر
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المادة  المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
 بالتحديد 

القيمة  القطاع والقطاع الفرعي
(بآالف 

الدوالرات) 
في عام 
2013 

قدرات 
استنفاد 
األوزون 
في عام 
2013 

 141bھيدروكلوروفلوروكربونية
مواد  إعداد اليونيدو مصر

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22  108 التصنيع - التبريد 

مواد  إعداد اليونيدو مصر
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 108 خدمة التبريد 

مواد  إزالة اليونيب غينيا االستوائية
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

340.2

 80 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب االستوائيةغينيا 
 60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب أثيوبيا
مواد  إزالة اليونيب الغابون

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد

 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)
520.9

 60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب غابون
مواد  إزالة اليونيب غامبيا

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد

 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)
260.0

البنك  عالميمشروع 
 الدولي

مساعدة 
 تقنية

 1,737 تكاليف الوحدة األساسية للوكالة   عدة مواد

مساعدة  اليونيدو عالميمشروع 
 تقنية

 2,012 تمويل الوحدة األساسية   عدة مواد

مساعدة  اليوئنديبي عالميمشروع 
 تقنية

2,0120.0 دعم الوحدة األساسية   عدة مواد

مساعدة  اليونيب عالميمشروع 
 تقنية

برنامج العمل لعام  -مشروع عالمي    عدة مواد
 االمتثاللبرنامج المساعدة على  2014

10,187 

 125 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب غواتيماال
مواد  إزالة اليونيب غينيا بيساو

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد

 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)
340.1

 100 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب ھايتي
مواد  إزالة اليونيب الھند

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC  خطة إدارة إزالة المواد

 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)
3875.5

مواد استثماري اليوئنديبي الھند
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-
141b 

خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

7,525112.3

مساعدة  ألمانيا الھند
 تقنية

مواد 
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 97014.0 خدمة التبريد

مواد  إعداد اليونيب الھند
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 (اإلعداد)

33 

البنك  إندونيسيا
 الدولي

مواد  إزالة
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-
141b 

1,01310.4 ىالرغاو

مواد استثماري اليوئنديبي إندونيسيا
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22/ 
HCFC-
141b 

خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 (اإلعداد)

4,30044.3

2900.0 الدعم لعدة وحدات أوزون   عدة مواد مؤسسي اليوئنديبي إندونيسيا
 إيران (جمھورية

 )اإلسالمية –
مواد  إزالة اليونيدو

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-
141b 

1091.0 ىالرغاو

 إيران (جمھورية
 )اإلسالمية –

مواد استثماري اليوئنديبي
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

5144.7
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المادة  المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
 بالتحديد 

القيمة  القطاع والقطاع الفرعي
(بآالف 

الدوالرات) 
في عام 
2013 

قدرات 
استنفاد 
األوزون 
في عام 
2013 

 إيران (جمھورية
 )اإلسالمية –

مواد  إعداد اليونيدو
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22/ 
HCFC-
141b 

 62 التصنيع - التبريد 

 إيران (جمھورية
 )اإلسالمية –

مواد  إعداد اليونيدو
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 62 خدمة التبريد 

 (جمھوريةإيران 
 )اإلسالمية –

مواد  إعداد اليونيب
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 (اإلعداد)

31 

مواد  إزالة اليونيب العراق
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المواد
 (التنفيذ)الھيدروكلوروفلوروكربونية 

5676.4

مواد  إزالة اليونيدو العراق
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 750.9 خدمة التبريد

البنك  األردن
 الدولي

مواد  إزالة
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 (تكييف الھواء) 9066.0 التبريد

مواد  إزالة اليونيدو األردن
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  240.2 التبريدخدمة

مواد  إعداد اليونيب قرغيزستان
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 (اإلعداد)

29 

مواد  إعداد اليوئنديبي قرغيزستان
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 (اإلعداد)

64 

1460.0 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيدو ليبيا
مواد استثماري اليوئنديبي ماليزيا

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22/ 

HCFC-
141b 

خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

3,90139.0

مواد  إزالة اليونيب مالي
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

620.5

مواد  إزالة اليونيب موريتانيا
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

650.9

مواد استثماري اليوئنديبي موريتانيا
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المرحلة األولى من
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

750.9

 60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب موريتانيا
 60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب موريشيوس
مواد استثماري اليوئنديبي المكسيك

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-
141b 

خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

4,08588.1

مواد  إعداد اليونيدو المكسيك
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 209 خدمة التبريد 

مواد  إزالة اليونيدو المكسيك
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22/ 
HCFC-
141b 

62213.4 والرغاوى خدمة التبريد

مواد  إزالة اليونيب منغوليا
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

730.1

مواد  إزالة اليونيدو الجبل األسود
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 1240.1 خدمة التبريد

 156 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب مغربي
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المادة  المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
 بالتحديد 

القيمة  القطاع والقطاع الفرعي
(بآالف 

الدوالرات) 
في عام 
2013 

قدرات 
استنفاد 
األوزون 
في عام 
2013 

 60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب ميانمار
مواد استثماري ألمانيا ناميبيا

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22 2691.6 خدمة التبريد

 65 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب النيجر
مواد استثماري اليوئنديبي نيجيريا

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22/ 

HCFC-
141b 

خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

1,08318.4

مواد  إعداد اليونيدو نيجيريا
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  54 التصنيع - التبريد 

مواد  إزالة اليونيدو نيجيريا
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22/ 
HCFC-
141b 

69411.8 والرغاوى خدمة التبريد

مواد  إعداد اليوئنديبي نيجيريا
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 (اإلعداد)

1930.0

 73 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيدو عمان

مواد  إعداد اليونيدو عمان
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 69 خدمة التبريد 

مواد  إعداد اليونيدو باكستان
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-
141b 

 107 رغاوى البوليوريتان الجاسئة –الرغاوى 

مواد  إعداد اليونيب باكستان
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-
141b 

المواد خطة إدارة إزالة 
(إعداد  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المرحلة الثانية)

68 

مواد  إعداد اليونيدو باكستان
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 161 خدمة التبريد 

 150 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب مابن
بابوا غينيا 

 الجديدة
مواد استثماري ألمانيا

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22 3800.9 لتعزيز المؤسسيد واخدمة التبري

مواد  إزالة اليونيب بيرو
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

230.3

مواد استثماري اليوئنديبي بيرو
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  إدارة إزالة المواد خطة
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

1091.3

مواد  إزالة اليونيب قطر
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

1704.3

مواد  إزالة اليونيدو قطر
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 57215.1 خدمة التبريد

 جمھورية
 مولدوفا

مواد  إعداد اليونيب
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 (اإلعداد)

29 

جمھورية 
 مولدوفا

مواد  إعداد اليوئنديبي
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

 (اإلعداد)

640.0

ساو تومي 
 وبرينسيبي

 61 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب

3,179135.3 تكييف الھواء –التبريد  HCFC-22مواد  إزالة اليونيدوالعربية المملكة 
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المادة  المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
 بالتحديد 

القيمة  القطاع والقطاع الفرعي
(بآالف 

الدوالرات) 
في عام 
2013 

قدرات 
استنفاد 
األوزون 
في عام 
2013 

ھيدروكلوروفلوروكربونية السعودية
 152 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب السنغال

مواد  إزالة اليونيب صربيا
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

310.1

 140 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيدو صربيا
مواد  إزالة اليونيدو صربيا

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22 4771.5 تطييف الھواء –والتبريد  خدمة التبريد

مواد  إزالة اليونيدو جنوب أفريقيا
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-
141b 

2,77470.1 رغاوى البوليوريتان الجاسئة –الرغاوى 

مواد استثماري اليوئنديبي جنوب السودان
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 /خطة المرحلة األولى من برنامج قطري
إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية

1000.9

 60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب جنوب السودان
 21 غازات التبخير   بروميد الميثيل إعداد اليونيدو السودان
مواد  إزالة اليونيب سورينام

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد

 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)
320.1

 60 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب سوازيلند
الجمھورية 

 العربية السورية
مواد  إزالة اليونيب

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-
141b 

خطة إدارة إزالة المواد 
 (التنفيذ)الھيدروكلوروفلوروكربونية 

119 

الجمھورية 
 العربية السورية

 219 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيدو

البنك  ندتايل
 الدولي

مواد  إزالة
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22/ 
HCFC-
141b 

10,38698.8 رغاوى التبريد (تكييف الھواء)

مواد  إعداد اليونيب ليشتيتيمور 
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 (اإلعداد)

67 

مواد  إعداد اليوئنديبي ليشتيتيمور 
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المرحلة الثانية من
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 (اإلعداد)

270.0

مواد  إزالة اليونيب توغو
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

510.5

مواد استثماري اليوئنديبي ترينيداد وتوباغو
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

2132.4

مواد  إزالة اليونيدو تركمانستان
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 1020.4 خدمة التبريد

 63 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب أوغندا
مواد استثماري اليوئنديبي أوروغواي

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
1241.3

1610.0 الدعم لعدة وحدات أوزون   عدة مواد مؤسسي اليوئنديبي أوروغواي
فنزويال 

 – (جمھورية
 )البوليفارية

مواد  إعداد اليونيدو
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-
141b 

 32 رغاوى البوليوريتان الجاسئة –الرغاوى 

فنزويال 
 – (جمھورية

مواد  إعداد اليونيدو
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 161 خدمة التبريد 
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المادة  المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
 بالتحديد 

القيمة  القطاع والقطاع الفرعي
(بآالف 

الدوالرات) 
في عام 
2013 

قدرات 
استنفاد 
األوزون 
في عام 
2013 

 )البوليفارية
البنك  فييت نام

 الدولي
مواد  إزالة

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-
141b 

6,08881.3 الرغاوى

مواد  إزالة اليونيب زامبيا
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22  خطة إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

450.2

 66 التعزيز المؤسسي   عدة مواد مؤسسي اليونيب زامبيا
مواد استثماري ألمانيا مبابويز

ھيدروكلوروفلوروكربونية
HCFC-
141b 

1831.1 الرغاوى

مواد استثماري ألمانيا مبابويز
ھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 1262.0 خدمة التبريد
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 المرفق الثالث
 

 األنشطة المتبقية غير المطلوبة لالمتثال
 

 
المادة  النوع الوكالة البلد

 الكيميائية
القيمة  القطاع والقطاع الفرعي

(بآالف 
الدوالرات) 

في عام 
2013 

قدرات 
استنفاد 
األوزون 
في عام 
2013 

53550.0 مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون التخلص تدليلي اليونيدو الجزائر

16414.0 مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون التخلص تدليلي اليونيدو لبنان
مشروع إقليمي: 

 أفريقيا
مساعدة  اليونيب

 تقنية
بروميد 
 الميثيل

إقليمية العتماد تكنولوجيات بديلة لبروميد حلقات عمل تقنية 
 الميثيل بشكل مستدام

120 

مشروع إقليمي: 
منطقة آسيا 

 والمحيط الھادئ

التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في آسيا ومنطقة المحيط  التخلص تدليلي اليابان
الھادئ. مشروع تدليلي لنھج إقليمي، من المرجح أن يكون قائما 

لألوزون، ويأخذ  ةمتنقلة للتخلص من المواد المستنفدعلى ماكينة 
في االعتبار مزايا وعيوب المشروعات التدليلية الجارية بما في 

 ذلك المشروع الذي ينفذه اليونيب في نيبال.

1,000 
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الرابعالمرفق   

 الجدول األول

وضع القائمال حولإضافية تقديم تقارير  بشأنھا بلطُ التي المشروعات   

 األسبابعنوان المشروعالرمزالوكالة
مشروع تدليلي استراتيجي للتعجيل بتحويل AFR/REF/48/DEM/36فرنسا

مبردات المباني المعتمدة على المواد 
أفريقية بلدان  5الكلوروفلوروكربونية في 

(الكاميرون، ومصر، وناميبيا، ونيجيريا، 
  والسودان)

ين بعالسالحادي وإلى االجتماع أن يُطلب إلى حكومة فرنسا أن تقدم 
  .التقدم المحرز في تنفيذ المشروع حالةعن  اريرتق

مشروع تدليلي استراتيجي للتحويل المعجل AFR/REF/48/DEM/35اليابان
لمواد لمبردات المباني العاملة با

الكلوروفلوروكربونية في خمس بلدان أفريقية 
(الكاميرون ومصر وناميبيا ونيجيريا 

 والسودان).

حالة عن ين بعالسالحادي وإلى االجتماع  تقديم تقرير إضافي طلب
 .مع المستفيدين الماليجدول الاالنتھاء من 

 إعداد مشروع لمشروع تدليلي بشأن التخلصASP/DES/54/PRP/53اليابان
 من المواد المستنفدة لألوزون

في حالة  ينبعالسالحادي وإلى االجتماع  تقديم تقرير إضافي طلب
 عدم تقديم طلب التمويل إلى االجتماع الحادي والسبعين.

مشروع تدليلي للتحقق من استخدام ثاني أكسيد COL/FOA/60/DEM/75اليابان
في تصنيع رغاوى  الحرج جداالكربون 

  المرشوشةلجاسئة البوليوريتان ا

الحادي عن الحالة إلى االجتماع  طلب تقديم تقرير إضافي
عن إنجاز المشروع التدليلي للمواد  ينبعالسو

بحلول االجتماع  الھيدروكلوروفلوروكربونية في حال عدم اكتماله 
 ين.بعالسالحادي و

البنك
 الدولي

ARG/FUM/29/DEM/93يثيل مشروع تدليلي الختبار بدائل بروميد الم
في تطھير اآلفات بعد الحصاد لمحصولي 

 القطن والموالح (المرحلة األولي)

عن الحالة  طلب تقديم تقرير إضافي، للمرة الرابعة على التوالي،
  إعداد التقريرلرصد  ينبعالسالحادي وإلى االجتماع 

خطة إدارة إزالة المواد BHU/PHA/63/INV/17اليوئنديبي
ة (الشريحة الھيدروكلوروفلوروكربوني

 األولى)

عن الحالة  على التوالي، تقديم تقرير إضافي رابعطلب، لالجتماع ال
خطة إدارة التقدم في تنفيذ  لرصد ينبعالسالحادي وإلى االجتماع 

أكثر الموافق عليھا منذ  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 سنة ولم يسجل بشأنھا أي صرف.من 
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 األسبابعنوان المشروعالرمزالوكالة
تحديث الخطة الوطنية إلدارة مصرف DOM/HAL/51/TAS/39اليوئنديبي

 الھالونات
عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعطلب، لالجتماع ال

لرصد المشروعات نتيجة  ينبعالسالحادي والحالة إلى االجتماع 
  انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليھا.

النموذج التكنولوجي  يلي عنإعداد مشروع تدلIND/DES/61/PRP/437اليوئنديبي
للتخلص من المواد  والمالي واإلداري المستدام

 المستنفدة لألوزون

عن الحالة  على التوالي، تقديم تقرير إضافي الرابعطلب، لالجتماع 
لرصد المشروعات نتيجة انخفاض  ينبعالسالحادي وإلى االجتماع 

 معدالت صرف األموال الموافق عليھا.
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة ALG/SEV/57/INS/69اليونيب

 الخامسة)
عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق الرابعطلب، لالجتماع 

تفاق االالتوقيع على  لرصد السبعينالحادي والحالة إلى االجتماع 
 .التنفيذ التقدم فيو مشروع التعزيز المؤسسيل جديدال

إزالة المواد خطة إدارة GAB/PHA/62/TAS/26اليونيب
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، 

 الشريحة األولى)

عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعطلب، لالجتماع ال
التقدم المحرز في  لرصد السبعينالحادي والحالة إلى االجتماع 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.تنفيذ 
بروميد الميثيل (المرحلة لإلزالة الوطنية اGUA/FUM/59/TAS/39اليونيب

 الثانية، الشريحة األولى)
الحادي عن الحالة إلى االجتماع  ةرير إضافياطلب تقديم تق

تقدم المشروع ومعدالت صرف األموال الموافق  لرصد السبعينو
 عليھا.

خطة إدارة إزالة المواد إعداد MAU/PHA/55/PRP/20اليونيب
  وكلوروفلوروكربونيةالھيدر

عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعطلب، لالجتماع ال
نشاط إعداد مشروع  لرصد السبعينالحادي والحالة إلى االجتماع 

ما لم يقدم ، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .السبعينالحادي واالجتماع المشروع إلى 

تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة MAU/SEV/49/INS/17اليونيب
 الرابعة)

عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعطلب، لالجتماع ال
مشروع من أجل رصد تنفيذ  الحادي والسبعينالحالة إلى االجتماع 
 (لم يوقع االتفاق بعد). التعزيز المؤسسي ھذا

لمؤسسي (المرحلة تجديد مشروع التعزيز اMOR/SEV/59/INS/63اليونيب
 الرابعة)

عن الحالة  التوالي، تقديم تقرير إضافيعلى  لثطلب، لالجتماع الثا
بشأن التوقيع على وثيقة المشروع  السبعينالحادي وإلى االجتماع 

 للتعزيز المؤسسي.
التبخير غازات إعداد مشروع لقطاع ETH/FUM/54/PRP/18 اليونيدو

  (الزھور)
عن  ةرير إضافياى التوالي، تقديم تقعل رابعطلب، لالجتماع ال

إعداد المشروع  : (أ)لرصد الحادي والسبعينالحالة إلى االجتماع 
؛ (ب) مشروع السبعينالحادي وفي حالة عدم تقديمه في االجتماع 

إعداد المشروع، في حالة عدم تقديمه إلى االجتماع الحادي 
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 األسبابعنوان المشروعالرمزالوكالة
 .والسبعين، فيما يتعلق بعملية اختيار الخبير الوطني

اإلعداد ألنشطة استثمارية إلزالة المواد LIB/FOA/63/PRP/33 اليونيدو
الھيدروكلوروفلوروكربونية (عنصر رغاوي 

  البوليوريتان)

عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعطلب، لالجتماع ال
الخاصة  الوثائقلرصد إعداد  الحادي والسبعينالحالة إلى االجتماع 

  .السبعينالحادي وم إلى االجتماع قدتلم  مابالمشروع، 
الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة LIB/PHA/45/INV/25 اليونيدو

  لألوزون: الشريحة الثانية
عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعطلب، لالجتماع ال

لرصد المشروع الذي يعاني  الحادي والسبعينالحالة إلى االجتماع 
من مشاكل تتعلق بالتأخيرات في تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية 

 البلد.ھذا نتيجة الوضع السياسي و/أو األمني في 
الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة LIB/PHA/54/INV/28 اليونيدو

  لألوزون: الشريحة الثالثة
عن  ةرير إضافياتقديم تق على التوالي، رابعطلب، لالجتماع ال

لرصد المشروع الذي يعاني  الحادي والسبعينالحالة إلى االجتماع 
من مشاكل تتعلق بالتأخيرات في تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية 

 البلد.ھذا نتيجة الوضع السياسي و/أو األمني في 
خطة إدارة إزالة المواد إعداد LIB/PHA/55/PRP/29 اليونيدو

  كلوروفلوروكربونيةالھيدرو
عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعطلب، لالجتماع ال

لرصد إعداد المشروعات  الحادي والسبعينالحالة إلى االجتماع 
  .السبعينالحادي وقدم إلى االجتماع تلم  ماالخاصة بالمشروعات، 

خطة إدارة إزالة المواد إعداد LIB/PHA/63/PRP/32 اليونيدو
  (تمويل إضافي) كلوروفلوروكربونيةالھيدرو

عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعطلب، لالجتماع ال
لرصد إعداد المشروعات  الحادي والسبعينالحالة إلى االجتماع 

  .السبعينالحادي وقدم إلى االجتماع تلم  ماالخاصة بالمشروعات، 
 22-روكربونإزالة الھيدروكلوروفلوMEX/ARS/63/INV/156 اليونيدو

ب في 141-والھيدروكلوروفلوروكربون
  تصنيع األيروسوالت في مصنع سيليمكس

عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعطلب، لالجتماع ال
لرصد شراء معدات  الحادي والسبعينالحالة إلى االجتماع 

  للمشروع.
لمراقبة من مساعدة تقنية إلزالة االستخدامات اMOZ/FUM/60/TAS/20 اليونيدو

  بروميد الميثيل في تبخير التربة
عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعطلب، لالجتماع ال

لرصد معدالت صرف  الحادي والسبعينالحالة إلى االجتماع 
  األموال الموافق عليھا.

تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة QAT/SEV/59/INS/15 اليونيدو
  الثالثة)

عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعجتماع الطلب، لال
: (أ) بشأن التوقيع على وثيقة الحادي والسبعينالحالة إلى االجتماع 

مشروع المحرز في تقدم المشروع للتعزيز المؤسسي؛ (ب) لرصد 
  التعزيز المؤسسي.
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 األسبابعنوان المشروعالرمزالوكالة
الخطة الوطنية إلزالة المواد SYR/PHA/58/INV/99 اليونيدو

  (الشريحة الثالثة) ونيةالكلوروفلوروكرب
عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعطلب، لالجتماع ال

لرصد المشروع الذي يعاني  الحادي والسبعينالحالة إلى االجتماع 
من مشاكل تتعلق بالتأخيرات في تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية 

 البلد.ھذا نتيجة الوضع السياسي و/أو األمني في 
 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونSYR/REF/62/INV/103 واليونيد

ب من 141-والھيدروكلوروفلوروكربون
تصنيع وحدات أجھزة تكييف الھواء وألواح 
العزل بالبوليوريتان الجاسئ في مجموعة 

  الحافظ

عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعطلب، لالجتماع ال
بالنظر  بشأن تقدم المشروع عينالحادي والسبالحالة إلى االجتماع 

  .إلى الحالة األمنية والسياسية في ھذا البلد

اإلعداد ألنشطة استثمارية إلزالة المواد TUN/FOA/58/PRP/50 اليونيدو
الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع رغاوي 

  البوليوريتان)

عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعطلب، لالجتماع ال
الخاصة  الوثائقلرصد إعداد  الحادي والسبعينى االجتماع الحالة إل

  ين.السبعالحادي وا لم تقدم إلى االجتماع مبالمشروعات، 
خطة إدارة إزالة المواد إعداد TUN/PHA/55/PRP/48 اليونيدو

  الھيدروكلوروفلوروكربونية
عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعطلب، لالجتماع ال

لرصد إعداد المشروعات  الحادي والسبعيناالجتماع الحالة إلى 
  .السبعينالحادي وقدم إلى االجتماع تا لم مالخاصة بالمشروعات، 

الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة YEM/PHA/55/INV/28 اليونيدو
  لألوزون (الشريحة األولى)

الحادي عن الحالة إلى االجتماع  ةرير إضافياتقديم تق طلب
لرصد المشروع الذي يعاني من مشاكل تتعلق  عينوالسب

بالتأخيرات في تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية نتيجة الوضع 
 السياسي و/أو األمني في ھذا البلد.

الخطة الوطنية إلزالة المواد YUG/PHA/51/INV/31 اليونيدو
الكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثالثة، 

  محولة من السويد)

عن  ةرير إضافياعلى التوالي، تقديم تق رابعتماع الطلب، لالج
لرصد معدالت صرف  الحادي والسبعينالحالة إلى االجتماع 

  األموال الموافق عليھا.
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 الجدول الثاني

 
 

 بشأن إعداد خطط إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون وضعھا القائم المشروعات المطلوب تقديم تقارير إضافية عن

 األسباب عنوان المشروع الرمز الوكالة

إعداد خطة إدارة إزالة  MAU/PHA/55/PRP/20 يونيب
الھيدروكلوروفلوروكربون.

من أجل رصد  الحادي والسبعينإلى االجتماع  عن الوضع القائمالمطالبة بتقديم تقرير إضافي 
الجتماع تقديم خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون، إذا لم تقدم ھذه الخطة إلى ا

.الحادي و السبعين
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  الخامسالمرفق 
  

 المشروعات ذات متطلبات التبليغ المحددة
 

 األسباب عنوان المشروع الوكالة الرمز

BGD/FOA/62/INV/38 يوئنديبي 
ھاي تيك ن شركة والتوفي  ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

 ليمتد.

التكاليف الرأسمالية  معجدول بتقديم  ،بالنسبة لكل مؤسسة/مشروع ،المطالبة
على النحو الموافق عليھا في األصل اإلضافية والتكاليف التشغيلية اإلضافية 

الحادي (ب)، وذلك إلى االجتماع 55/43الفعلية، تمشيا مع المقرر والتكاليف 
 للجنة التنفيذية. السبعينو

EGY/FOA/62/INV/106 يوئنديبي 

 فورمات الميثيلإلى  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون التحول من
فريش لوائح رغاوي العزل الجسئة بالبوليوريثان في شركة في تصنيع 

 لألجھزة الكھربائية المنزلية. 

التكاليف الرأسمالية  معالمطالبة، بالنسبة لكل مؤسسة/مشروع، بتقديم جدول 
اإلضافية والتكاليف التشغيلية اإلضافية على النحو الموافق عليھا في األصل 

(ب)، وذلك إلى االجتماع الحادي 55/43والتكاليف الفعلية، تمشيا مع المقرر 
 والسبعين للجنة التنفيذية.

EGY/FOA/62/INV/107 يوئنديبي 
ب إلى فورمات الميثيل 141-التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون

المقاوالت الھندسية بالبوليوريثان في شركة الرش في تصنيع رغاوي 
 .المتخصصة

المطالبة، بالنسبة لكل مؤسسة/مشروع، بتقديم جدول عن التكاليف الرأسمالية 
يھا في األصل اإلضافية والتكاليف التشغيلية اإلضافية على النحو الموافق عل

(ب)، وذلك إلى االجتماع الحادي 55/43والتكاليف الفعلية، تمشيا مع المقرر 
 والسبعين للجنة التنفيذية.

EGY/FOA/62/INV/108 يوئنديبي 
بانتين في -ب إلى ن141-التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون

رغاوي تصنيع لوائح رغاوي العزل الجسئة بالبوليوريثان في شركة 
  .القاھرة

التكاليف الرأسمالية  معالمطالبة، بالنسبة لكل مؤسسة/مشروع، بتقديم جدول 
اإلضافية والتكاليف التشغيلية اإلضافية على النحو الموافق عليھا في األصل 

(ب)، وذلك إلى االجتماع الحادي 55/43والتكاليف الفعلية، تمشيا مع المقرر 
 والسبعين للجنة التنفيذية.

SAU/FOA/62/INV/14 اليابان 
- والھيدروكلوروفلوروكربون 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

ب في تصنيع رغاوي البوليوريثان الجاسئة في شركة وطنية 142
 للبالستيك والشركة العربية للكيميائيات.

المطالبة بتقارير إضافية عن المشروعات التدليلية واالستثمارية الفردية للمواد 
روكلوروفلوروكربونية وبند الموافقة عليھا لإلبالغ عن التكاليف الرأسمالية الھيد

مع المقرر اإلضافية والتكاليف التشغيلية اإلضافية وتطبيق التكنولوجيا تمشيا 
استنادا إلى تاريخ االنتھاء  الحادي والسبعين(ب) لتقديمه إلى االجتماع 55/43

وبالنسبة لكل مؤسسة/مشروع، يرجى تقديم جدول مع  .المتوقع من المشروع
التكاليف الرأسمالية اإلضافية والتكاليف التشغيلية اإلضافية على النحو الموافق 

 (ب).55/43عليھا في األصل والتكاليف الفعلية تمشيا مع المقرر 

 يونيب تنفيذ مشروع ھايتي
التدريب اإلجراءات المتخذة للمشروعات من أجل تحسين مكونات 

وتحويل األموال ولتقديم مشورة تقنية كافية لصنع القرار في مجال 
 التكنولوجيا.

بتقديم تحديث إلى االجتماع السبعين عن: (أ) اإلنتاج وتقديم التقرير المالي المطالبة 
وعن األنشطة و(ب) التوقيع على االتفاق الجديد للتعزيز المؤسسي لھايتي الذي 

 ال.صرف رصيد األموب سمحسي
SAU/PHA/61/INV/10 
SAU/PHA/61/TAS/09 

تقرير التحقق من المواد الكلوروفلوروكربونية، ورابع كلوريد  يونيدو
، وتقرير 2010و 2009الكربون وبروميد الميثيل والھالونات للسنتين 

 التنفيذ الكامل عن الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون.

من المواد  2009/2010عن إعداد تقرير التحقق حالة المطالبة بتقديم تقرير 
ورابع كلوريد الكربون، وبروميد الميثيل والھالونات، ، الكلوروفلوروكربونية

وذلك إلى وتقرير عن التنفيذ بشأن الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون، 
 .، في حالة عدم تقديمھا في ذلك الحينالسبعينالحادي واالجتماع 
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 السادس المرفق

 مصر في الميثيل بروميد إلزالة عليھا االتفاق تم التي المنقحة الشروط

 :التنفيذية اللجنة إن  - 1

 أمريكيا دوالرا 2 750 592 مبلغ تخصيص على والثالثين، الثامن اجتماعھا في وافقت، قد  )أ(
 استنفاد قدرات من طن 185.6 قدره تخفيض تحقيقل عليه الحصول لمصر يمكن إجمالي كتمويل
 من االستھالك تخفيض وبذلك والسلع، البستنة يقطاع في المستخدم الميثيل بروميد من األوزون

   ؛2005 عام في األوزون استنفاد قدرات من طن 185.7 إلى للرقابة الخاضعة االستخدامات

 اختارھا التي بديلةال تكنولوجياتال بعض إلى التحول والخمسين، الثاني اجتماعھا في الحظت،و  )ب(
 مصر؛ حكومة ذلك طلبت حسبما األصلي، المشروع ادعدإ عند نوالرئيسي المصلحة أصحاب

 1 934 994 قدره إضافي مبلغ تخصيص على والخمسين، السادس اجتماعھا في وافقت،و  )ج(
 الميثيل بروميدل الكاملة اإلزالة لتحقيق عليه الحصول لمصر يمكن إجمالي كتمويل أمريكيا دوالرا

 طن 6.0 باستثناء) األوزون استنفاد قدرات من طن 184.2( والسلع البستنة يقطاع في المستخدم
 مالئم بديل يتاح حتى الرطوبة العالي البلح تبخير في المستخدمة األوزون استنفاد قدرات من

  ؛)XV/12 المقرر(

  .مصر من الميثيل بروميد إلزالة للتخفيض منقح زمني جدول عل السبعين االجتماع من وافقت) د(

ُ  كما مصر، في لالمتثال الميثيل بروميد أساس خط إن  - 2  من طن 238.1 قدره األوزون، أمانة به بلغتأ
 استنفاد قدرات من طن 186.0 قدره الميثيل بروميد استھالك كان ،2007 عام وفي األوزون؛ استنفاد قدرات

 مونتلایر بروتوكول في عليه المنصوص تخفيضلل 2005 عام في امتثلت قد مصر تكون ذلك،ل وتبعا .األوزون
 .المائة في 20 والبالغ

 األخرى وااللتزامات أعاله المذكورة المشاريع في المحددة للشروط وفقا المنفذة التخفيضات تكفل وسوف  - 3
 مصر تعمل سوف الصدد، ھذا وفي. أدناه الوارد للتخفيض الزمني بالجدول مصر التزام المشروع وثيقة في الواردة
 الحجر تطبيقات استثناء مع الميثيل، بروميد من للرقابة الخاضعة االستخدامات من الوطني االستھالك تخفيض على

  : أدناه الواردة السنوات في التالية االستھالك مستويات يتجاوز ال ما إلى الشحن، قبل وما الصحي

السنة
استنفاد األوزون)مستوى االستھالك من بروميد الميثيل (أطنان قدرات   أطنان قدرات استنفاد األوزون 

 إجمالي االستھالك إجمالي اإلزالةالبلح(*)المنشآتالسلع تبخير التربة
2009 124.2 51.0 9.2 6.0  190.4 

2010 106.2 36.0 9.2 6.0 33.0 157.4 

2011 88.0 30.0 9.2 6.0 24.2 133.2 

2012 81.2 20.0 9.2 6.0 16.8 116.4 

2013 40.2 6.0 3.2 6.0 61.0 55.4 

2014- - - 6.0 49.4 6.0 
  184.4     اإلجمالي
 )XV/12البلح العالي الرطوبة (المقرر  بتوافر بديل مالئم لتبخير (*) رھنا

 استخدام خالل من دائمة بصفة أعاله إليھا المشار االستھالك مستويات استدامة على بالعمل مصر تلتزمو  - 4
 .ضرورية تراھا قد التي خرىاأل العامة سياساتالو االستيراد حصص

 في وتثق يعراالمش شملھات التي القطاعات جميع في المحددة االستھالك بيانات مصر حكومة استعرضتو  - 5
 أي ظھور حالة في أنه التفاھم أساس على التنفيذية اللجنة مع االتفاق ھذا الحكومة تبرم ذلك،ل وتبعا. صحتھا
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 في المستخدمة األوزون استنفاد قدرات من طن 6.0 باستثناء( الحق تاريخ في الميثيل بروميد من إضافي استھالك
 .وحدھا مصر حكومة عاتق على إزالته ضمان مسؤولية تقع سوف ،)الرطوبة العالي البلح تبخير

 وتنفيذ تنظيم في بالمرونة الصناعية، للتنمية المتحدة األمم منظمة مع باالتفاق ،مصر حكومة تتمتع سوفو  - 6
 إليھا المشار الميثيل بروميد بإزالة المتعلقة االلتزامات استيفاء أجل من أھمية أكثر أنھا ترى التي المشروع عناصر
 تحقيق يكفل نحو على اتالمشروع تمويل إدارة على الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة وتوافق. أعاله

 الزمني الجدول بتنفيذ التعجيل مصر حكومة تختار وقد .عليھا المتفق الميثيل بروميد من المحددة التخفيضات
 . المشروع ميزانية على مالية عقوبة فرض بدون الميثيل بروميد لتخفيض

 التقدم بشأن التنفيذية اللجنة إلى سنوي تقرير برفع تقوم أن الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة وعلى  - 7
 المتعلقة السنوية يفلاالتك عن فضال القطاعات، جميع في المطلوبة الميثيل بروميد بتخفيضات االلتزام في المحرز
  .المشروع بأموال شراؤھا يتم التي والمدخالت اختيارھا يتم التي البدية التكنولوجيات باستخدام

 السادس االجتماع في التنفيذية واللجنة مصر حكومة بين إليھا التوصل تم التي الشروط المنقحة الشروط وتجب - 8
  .التنفيذية للجنة والخمسين
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 المرفق السابع
 

))2(ب)(70/7مشروعات/شرائح االتفاقات المتعددة السنوات ذات أرصدة قد يتعين إعادتھا (المقرر   
 

 الجدول األول
 

ذات أرصدة  2009عام  لالموافق عليھا قبشرائح من خطط إدارة اإلزالة النھائية أو خطط اإلزالة الوطنية الجارية 
 يتعين إعادتھا

 
 عنوان المشروع الرمز  الوكالة البلد

  2006الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية: برنامج عمل عام  ARG/PHA/47/INV/147 اليونيدو األرجنتين

 2006إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية: برنامج عمل عام الخطة الوطنية  ARG/PHA/47/INV/148 البنك الدولي األرجنتين

 2007الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية: برنامج عمل عام  ARG/PHA/50/INV/150 اليونيدو األرجنتين

 2008برنامج عمل عام الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية:  ARG/PHA/53/INV/152 اليونيدو األرجنتين

 خطة إدارة اإلزالة النھائية (الشريحة األولى) BAH/PHA/50/TAS/17 اليونيب البحرين

 الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون: الشريحة الثانية BHE/PHA/44/INV/21 اليونيدو البوسنة والھرسك

 الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون (الشريحة الثالثة)الخطة  BHE/PHA/52/INV/22 اليونيدو البوسنة والھرسك

 الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون (الشريحة السادسة) BRA/PHA/53/INV/280 اليوئنديبي البرازيل

 (الشريحة السابعة)الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  BRA/PHA/56/INV/284 اليوئنديبي البرازيل

 خطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحتان الثانية والثالثة) DMI/PHA/56/INV/14 اليوئنديبي دومينيكا

 الثالثة)شريحة (ال الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية EGY/PHA/54/INV/95 اليونيدو مصر

 خطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحة األولى) ERI/PHA/54/TAS/04 اليونيب إريتريا

خطة إدارة اإلزالة النھائية لمواد المجموعة األولى من المرفق ألف (الشريحة  GUA/PHA/56/INV/35 اليوئنديبي غواتيماال
 األولى)

اإلزالة النھائية لمواد المجموعة األولى من المرفق ألف (الشريحة خطة إدارة  KUW/PHA/52/TAS/10 اليونيب الكويت
 األولى)

جمھورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

 خطة إدارة اإلزالة النھائية (الشريحة األولى) LAO/PHA/54/INV/18 فرنسا

 الشريحة الثانيةالخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية:  LIB/PHA/45/INV/25 اليونيدو ليبيا

 الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون: الشريحة الثالثة LIB/PHA/54/INV/28 اليونيدو ليبيا

خطة إدارة اإلزالة النھائية لمواد المجموعة األولى من المرفق ألف (الشريحة  PER/PHA/55/TAS/42 اليونيب بيرو
 األولى)

 خطة إدارة اإلزالة النھائية (الشريحة األولى) QAT/PHA/53/INV/09 اليونيدو قطر
 خطة إدارة اإلزالة النھائية (الشريحة األولى) QAT/PHA/53/TAS/10 اليونيب قطر

 خطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحتان الثانية والثالثة) STK/PHA/56/INV/13 اليوئنديبي سانت كيتس ونيفيس

 خطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحتان الثانية والثالثة) STK/PHA/56/TAS/12 اليونيب كيتس ونيفيسسانت 

 الخطة الوطنية لإلزالة SAU/PHA/53/INV/03 اليونيدو المملكة العربية السعودية

 الوطنية لإلزالةالخطة  SAU/PHA/53/TAS/04 اليونيب المملكة العربية السعودية

 الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانية) YUG/PHA/47/INV/28 اليونيدو صربيا

 الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثالثة) YUG/PHA/50/INV/30 اليونيدو صربيا

الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثالثة، محولة من الخطة  YUG/PHA/51/INV/31 اليونيدو صربيا
 السويد)

خطة إدارة اإلزالة النھائية لمواد المجموعة األولى من المرفق ألف (الشريحة  SUR/PHA/56/TAS/15 اليونيب سورينام
 األولى)

 (الشريحة األولى)خطة إدارة اإلزالة النھائية  SWA/PHA/56/TAS/11 اليونيب سوازيلند

 خطة إدارة اإلزالة النھائية (الشريحة األولى) URT/PHA/54/INV/23 اليوئنديبي جمھورية تنزانيا المتحدة

 2005الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية: البرنامج السنوي لعام  THA/PHA/45/INV/144 البنك الدولي تايلند

 2006الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية: خطة التنفيذ السنوية لعام  THA/PHA/48/INV/146 البنك الدولي تايلند

 2007الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية: خطة التنفيذ السنوية لعام  THA/PHA/53/INV/149 البنك الدولي تايلند

 2008الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية: خطة التنفيذ السنوية لعام  THA/PHA/55/INV/150 البنك الدولي تايلند



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 
Annex VII 
 

2 
 

 عنوان المشروع الرمز  الوكالة البلد

 الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون (الشريحة األولى) YEM/PHA/55/INV/28 اليونيدو اليمن

 (الشريحة األولى)الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون  YEM/PHA/55/TAS/31 اليونيب اليمن
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 الثانيالجدول 
 
 

  *ذات أرصدة يتعين إعادتھاالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطط إدارة إزالة إعداد المشروعات ل
 

 عنوان المشروع الرمز  الوكالة البلد
 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ANG/PHA/55/PRP/08 اليوئنديبي أنغوال

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ANT/PHA/55/PRP/12 اليونيب أنتيغوا وبربودا

البنك  األرجنتين
 الدولي

ARG/FOA/65/PRP/167  إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع
 الرغاوى (تمويل إضافي)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية BHA/PHA/55/PRP/15 اليونيب جزر البھاما

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية BAH/PHA/55/PRP/19 اليونيب البحرين

الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد  BGD/FOA/57/PRP/33 اليوئنديبي بنغالديش
 الرغاوى)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية BGD/PHA/56/PRP/29 اليوئنديبي بنغالديش

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية BAR/PHA/55/PRP/18 اليونيب بربادوس

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية BZE/PHA/55/PRP/21 اليونيب بليز

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية BHU/PHA/55/PRP/13 اليونيب بوتان

 (تمويل إضافي) إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية BHU/PHA/56/PRP/14 اليونيب بوتان

متعددة ال -بوليفيا (دولة 
 )القوميات

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  BOL/FOA/57/PRP/34 اليوئنديبي
 الرغاوى)

(تطبيقات إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  BHE/FOA/63/PRP/24 اليونيدو البوسنة والھرسك
 رغاوى البوليوريتان الجاسئة)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية BHE/PHA/55/PRP/23 اليونيدو البوسنة والھرسك

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية BDI/PHA/55/PRP/23 اليونيب بوروندي

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية KAM/PHA/55/PRP/18 اليونيب كمبوديا

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية CBI/PHA/56/PRP/13 اليونيب الرأس األخضر

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية CHI/PHA/55/PRP/165 اليوئنديبي تشيلي

ب 142-إعداد مشروع تدليلي للتحويل من تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون CPR/FOA/60/PRP/500 اليوئنديبي الصين
إلى فورمات الميثيل وتكنولوجيا النفخ المشترك  22-والھيدروكلوروفلوروكربون

 Feininger مصنعفي تصنيع رغاوى البوليوريتان المسحوبة بالضغط في 
(Nanjing) Energy Saving Technology Co. Ltd. 

: القطاعان الفرعيان إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية CPR/PHA/55/PRP/460 اليوئنديبي الصين
 للتبريد الصناعي والتجاري

 قطاع المذيبات: إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية CPR/PHA/55/PRP/461 اليوئنديبي الصين

 إعداد استراتيجية شاملة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية CPR/PHA/55/PRP/464 اليوئنديبي الصين

البنك  الصين
 الدولي

CPR/PHA/55/PRP/467 المواد : قطاع إنتاج إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

: رغاوى البوليستيرين إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية CPR/PHA/55/PRP/471 اليوئنديبي الصين
 المسحوبة بالضغط

ب 141-إعداد مشروع تدليلي للتحويل من تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون CPR/SOL/60/PRP/497 اليوئنديبي الصين
إلى مزيج من كحول اإليزوبروبيل والمركبات القائمة على الھيدروكربون في 

 Zhejiang KDL Medicalتطبيقات تنظيف المذيبات في مصنع 
Equipment Group Ltd. 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد  COS/PHA/55/PRP/39 اليوئنديبي كوستاريكا

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  COS/REF/57/PRP/41 اليوئنديبي كوستاريكا
 تصنيع التبريد)

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة المواد  IVC/PHA/57/PRP/30 اليونيب كوت ديفوار

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  CUB/FOA/57/PRP/41 اليوئنديبي كوبا
 الرغاوى)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية CUB/PHA/56/PRP/40 اليوئنديبي كوبا
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 عنوان المشروع الرمز  الوكالة البلد
إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  CUB/REF/58/PRP/42 اليوئنديبي كوبا

 التصنيع)
 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية DJI/PHA/55/PRP/14 اليونيب جيبوتي

 (تمويل إضافي) الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة المواد  DJI/PHA/58/PRP/16 اليونيب جيبوتي

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية DMI/PHA/57/PRP/16 اليونيب دومينيكا

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  DOM/FOA/57/PRP/44 اليوئنديبي يةجمھورية الدومينيكال
 الرغاوى)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية DOM/PHA/55/PRP/42 اليوئنديبي يةجمھورية الدومينيكال

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ECU/PHA/59/PRP/44 اليونيب كوادورإ

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة  ELS/PHA/55/PRP/23 اليوئنديبي السلفادور

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية EQG/PHA/56/PRP/03 اليونيب غينيا االستوائية

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ERI/PHA/55/PRP/07 اليونيب إريتريا

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ETH/PHA/56/PRP/19 اليونيب ثيوبياإ

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية FIJ/PHA/55/PRP/19 اليوئنديبي فيجي

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية GAB/PHA/55/PRP/22 اليونيب غابون

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية GRN/PHA/55/PRP/13 اليونيب غرينادا

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية GUA/PHA/57/PRP/37 اليونيب غواتيماال

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة المواد  GBS/PHA/57/PRP/12 اليونيب غينيا بيساو

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية GUY/PHA/55/PRP/16 اليونيب غيانا

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية HAI/PHA/57/PRP/13 اليونيب ھايتي

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة  HON/PHA/55/PRP/25 اليونيب ھندوراس

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  IDS/REF/57/PRP/188 اليوئنديبي ندونيسياإ
 تكييف الھواء المتنقل)

 –إيران (جمھورية 
 )اإلسالمية

إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (الرغاوى إعداد األنشطة االستثمارية  IRA/FOA/57/PRP/195 اليوئنديبي
 الجاسئة)

 (تمويل إضافي) إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية IRQ/PHA/59/PRP/11 اليونيدو العراق

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية IRQ/PHA/60/PRP/12 اليونيب العراق

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  JAM/FOA/61/PRP/26 اليوئنديبي جامايكا
 الرغاوى)

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (عنصر  KUW/FOA/63/PRP/17 اليونيدو الكويت
 رغاوى البوليوريتان)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية KUW/PHA/55/PRP/14 اليونيب الكويت

جمھورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية LAO/PHA/55/PRP/19 اليونيب

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة  LEB/FOA/57/PRP/71 اليوئنديبي لبنان
 الرغاوى)

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  MAL/FOA/57/PRP/164 اليوئنديبي ماليزيا
 الرغاوى)

وفلوروكربونية (قطاع إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلور MAL/REF/57/PRP/162 اليوئنديبي ماليزيا
 تصنيع التبريد بخالف تكييف الھواء المتنقل)

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  MAL/REF/57/PRP/163 اليوئنديبي ماليزيا
 )المتنقل تكييف الھواء

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة المواد  MDV/PHA/55/PRP/16 اليونيب ملديف

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية MLI/PHA/55/PRP/25 اليونيب مالي

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاعا  MEX/MUS/58/PRP/146 اليونيدو المكسيك
 األيروسوالت والمذيبات)

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  MEX/REF/58/PRP/145 اليونيدو المكسيك
 تصنيع التبريد)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية MON/PHA/55/PRP/14 اليونيب منغوليا

 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة  MOR/PHA/55/PRP/59 اليونيدو مغربال

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاعا  MOR/REF/60/PRP/65 اليونيدو مغربال
 التبريد وتكييف الھواء)
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 عنوان المشروع الرمز  الوكالة البلد
 (تمويل إضافي) الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة المواد  MOZ/PHA/58/PRP/17 اليونيب مبيقاموز

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية MYA/PHA/57/PRP/09 اليونيدو ميانمار

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية MYA/PHA/57/PRP/10 اليونيب ميانمار

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إعداد NEP/PHA/55/PRP/23 اليونيب نيبال

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية NER/PHA/55/PRP/22 اليونيدو النيجر

إعداد لمشروع تدليلي للتحقق من تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون الحرج  NIR/REF/61/PRP/127 اليابان نيجيريا
 Austin Laz الستخدامھا في أجھزة تصنيع كتل الجليد في مصنع 

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية OMA/PHA/55/PRP/17 اليونيب عمان

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية PAK/PHA/55/PRP/69 اليونيب باكستان

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاعا  PAK/REF/59/PRP/74 اليونيدو باكستان
 التبريد وتصنيع أجھزة تكييف الھواء)

االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع إعداد األنشطة  PAN/FOA/57/PRP/30 اليوئنديبي بنما
 الرغاوى)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية PAN/PHA/55/PRP/28 اليوئنديبي بنما

الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد  PAR/FOA/57/PRP/21 اليوئنديبي باراغواي
 الرغاوى)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية PAR/PHA/55/PRP/20 اليونيب باراغواي

 (تمويل إضافي) إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية PAR/PHA/57/PRP/22 اليوئنديبي باراغواي

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  PER/FOA/57/PRP/43 اليوئنديبي بيرو
 الرغاوى)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية PER/PHA/55/PRP/40 اليوئنديبي بيرو

إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاعا إعداد األنشطة االستثمارية  PHI/REF/59/PRP/87 اليوئنديبي الفلبين
 التبريد وتكييف الھواء باستثناء تكييف الھواء المنزلي)

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  QAT/FOA/60/PRP/16 اليونيدو قطر
 الرغاوى)

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة  QAT/PHA/55/PRP/12 اليونيب قطر

مشروع إقليمي: منطقة آسيا 
 وجنوب المحيط الھادئ

في بلدان جزر المحيط  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة  ASP/PHA/60/PRP/54 اليونيب
 الھادئ من خالل نھج إقليمي

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد  RWA/PHA/55/PRP/15 اليونيب رواندا

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية STK/PHA/56/PRP/14 اليونيب سانت كيتس ونيفيس

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية STL/PHA/55/PRP/13 اليونيب سانت لوسيا

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية STV/PHA/55/PRP/13 اليونيب غرينادينسانت فنسنت وجزر 

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية STP/PHA/55/PRP/15 اليونيب ساو تومي وبرينسيبي

االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع إعداد األنشطة  SAU/FOA/60/PRP/07 اليونيدو العربية السعوديةالمملكة 
 الرغاوى)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية SAU/PHA/55/PRP/05 اليونيدو العربية السعوديةالمملكة 

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة المواد  SAU/PHA/55/PRP/06 اليونيب العربية السعوديةالمملكة 

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  SAU/REF/60/PRP/08 اليونيدو العربية السعوديةالمملكة 
 التبريد)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية SOM/PHA/60/PRP/07 اليونيدو الصومال

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  SOA/FOA/59/PRP/02 اليونيدو أفريقياجنوب 
 رغاوى البوليوريتان)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية SOA/PHA/55/PRP/01 اليونيدو جنوب أفريقيا

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاعا  SRL/MUS/57/PRP/35 اليوئنديبي سري النكا
 الرغاوى والمذيبات)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية SRL/PHA/55/PRP/33 اليوئنديبي سري النكا

 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة  SRL/PHA/55/PRP/34 اليونيب سري النكا

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاعا  SRL/REF/61/PRP/39 اليوئنديبي سري النكا
 التبريد وتكييف الھواء)

 (تمويل إضافي) الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة المواد  SUD/PHA/59/PRP/26 اليونيدو السودان
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 عنوان المشروع الرمز  الوكالة البلد
إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاعا  SUD/REF/59/PRP/25 اليونيدو السودان

 التبريد وتصنيع أجھزة تكييف الھواء)
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة المواد  SUR/PHA/55/PRP/14 اليونيب سورينام

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية SWA/PHA/56/PRP/13 اليونيب ندسوازيل

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية URT/PHA/57/PRP/26 اليونيب تنزانيا

 (تمويل إضافي) إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة  TLS/PHA/61/PRP/05 اليونيب ليشتيتيمور 

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية TOG/PHA/56/PRP/17 اليونيب توغو

 (تمويل إضافي) إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية TRI/PHA/59/PRP/25 اليوئنديبي ترينيداد وتوباغو

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية TUR/PHA/55/PRP/91 اليونيدو تركيا

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  TUR/REF/58/PRP/95 اليونيدو تركيا
 تصنيع التبريد)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية UGA/PHA/56/PRP/14 اليونيب أوغندا

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  URU/FOA/57/PRP/52 اليوئنديبي أوروغواي
 الرغاوى)

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة المواد  URU/PHA/55/PRP/48 اليوئنديبي أوروغواي

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  URU/REF/60/PRP/55 اليونيدو أوروغواي
 تصنيع التبريد)

 -فنزويال (جمھورية 
 )البوليفارية

الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد  VEN/FOA/60/PRP/115 اليونيدو
 الرغاوى)

 -فنزويال (جمھورية 
 )البوليفارية

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع  VEN/REF/60/PRP/116 اليونيدو
 تصنيع التبريد وتكييف الھواء)

االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع إعداد األنشطة  YEM/FOA/63/PRP/38 اليونيدو يمنال
 رغاوى البوليوريتان الجاسئة)

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية YEM/PHA/55/PRP/29 اليونيدو يمنال

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة المواد  YEM/PHA/55/PRP/30 اليونيب يمنال

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ZAM/PHA/56/PRP/22 اليونيب زامبيا

ا إلى * بخالف المشروعات التي ليس لھا خطة موافق عليھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات ذات أرصدة يتعين إعادتھ
  التاسع والستين أو السبعين.االجتماع 
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AFGHANISTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
12/2013-11/2015)

UNEP $150,000 $0 $150,000

$150,000 $150,000Total for Afghanistan

ALBANIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

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 6.0 
ODP tonnes, calculated using consumption of 5.4 ODP tonnes and 
6.5 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under 
Article 7 of the Montreal Protocol.

0.2

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $92,000 $8,280 $100,280

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 6.0 
ODP tonnes, calculated using consumption of 5.4 ODP tonnes and 
6.5 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under 
Article 7 of the Montreal Protocol.

0.4

$112,000 $10,880 $122,880Total for Albania 0.6

BENIN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $85,000 $11,050 $96,050

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 23.8 
ODP tonnes, calculated using consumption of 23.6 ODP tonnes 
and 24.0 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, 
under Article 7 of the Montreal Protocol.

1.4

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $40,000 $3,000 $43,000

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 23.8 
ODP tonnes, calculated using consumption of 23.6 ODP tonnes 
and 24.0 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, 
under Article 7 of the Montreal Protocol.

1.0

$125,000 $14,050 $139,050Total for Benin 2.4
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BHUTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (second tranche) UNDP $42,000 $3,780 $45,780

HCFC phase-out management plan (second tranche) UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$112,000 $12,880 $124,880Total for Bhutan

BURKINA FASO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $120,000 $15,600 $135,600

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 28.9 
ODP tonnes, calculated using consumption of 26.7 ODP tonnes 
and 31.0 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, 
under Article 7 of the Montreal Protocol.

2.0

$120,000 $15,600 $135,600Total for Burkina Faso 2.0

CAMBODIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (second tranche) UNDP $200,000 $15,000 $215,000

oted 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 15 
ODP tonnes, calculated using consumption of 17.1 ODP tonnes 
and 12.8 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, 
under Article 7 of the Montreal Protocol.

0.6

HCFC phase-out management plan (second tranche) UNEP $100,000 $13,000 $113,000

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 15 
ODP tonnes, calculated using consumption of 17.1 ODP tonnes 
and 12.8 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, 
under Article 7 of the Montreal Protocol.

0.9

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase 
VII:1/2014-12/2015)

UNEP $112,667 $0 $112,667

$412,667 $28,000 $440,667Total for Cambodia 1.5
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CHAD

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $70,000 $9,100 $79,100

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance and the revised funding level, that 
the revised starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption was 16.1 ODP tonnes, calculated using 
consumption of 26.0 ODP tonnes and 6.2 ODP tonnes reported for 
2009 and 2010, respectively, under Article 7 of the Montreal 
Protocol, and that the revised funding level for stage I of the 
HPMP was US$560,000, in accordance with decision 60/44(f)(xii).

1.6

$70,000 $9,100 $79,100Total for Chad 1.6

CHINA

PRODUCTION

ODS closure

HCFC production phase-out management plan (stage I, first 
tranche agency support costs)

IBRD $0 $1,344,000 $1,344,000

The administrative fee for the HPPMP in China should be 5.6 per 
cent for the total duration of China’s HPPMP. The World Bank 
might, on a one-time exceptional basis, provide the first tranche of 
funding for stage I to commence implementation of stage I of 
China’s HPPMP in advance of approval of the relevant agreement 
between the Executive Committee and the Government, pursuant 
to decision 69/28.

$1,344,000 $1,344,000Total for China

COLOMBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
11/2013-10/2015)

UNDP $275,600 $19,292 $294,892

$275,600 $19,292 $294,892Total for Colombia

COMOROS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 7/2013-6/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$95,000 $4,550 $99,550Total for Comoros
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CONGO, DR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $116,500 $15,145 $131,645

The Fund Secretariat was requested, once the Meeting of the 
Parties made a decision on the request for change of the baseline, 
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 levels of maximum allowable 
consumption and of any potential impact on the eligible funding 
level, with any adjustments needed being made when the next 
tranche was submitted.

2.9

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $116,000 $10,440 $126,440

The Fund Secretariat was requested, once the Meeting of the 
Parties made a decision on the request for change of the baseline, 
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 levels of maximum allowable 
consumption and of any potential impact on the eligible funding 
level, with any adjustments needed being made when the next 
tranche was submitted.

2.9

$232,500 $25,585 $258,085Total for Congo, DR 5.8

COSTA RICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $168,000 $12,600 $180,600

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 
32.21 ODP tonnes, calculated using consumption of 14.2 ODP 
tonnes and 14 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, plus 18.11 
ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported pre-blended 
polyol systems.

$168,000 $12,600 $180,600Total for Costa Rica

DJIBOUTI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 7/2013-6/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Djibouti

4



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/70/59
Annex VIII

ECUADOR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

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 
44.16 ODP tonnes, calculated using consumption of 25.74 ODP 
tonnes and 21.24 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, plus 20.67 
ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported pre blended 
polyol systems. Noted that the implementation of the national CFC 
phase-out plan (NPP) would continue until December 2013. 
UNEP was requested to return the remaining balance by that date 
to the Fund and to report to the Executive Committee at its 72nd 
meeting on the completion of the implementation of the NPP.

0.4

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $86,500 $6,488 $92,988

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 
44.16 ODP tonnes, calculated using consumption of 25.74 ODP 
tonnes and 21.24 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, plus 20.67 
ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported pre blended 
polyol systems. Noted that the implementation of the national CFC 
phase-out plan (NPP) would continue until December 2013. 
UNEP was requested to return the remaining balance by that date 
to the Fund and to report to the Executive Committee at its 72nd 
meeting on the completion of the implementation of the NPP.

1.8

$106,500 $9,088 $115,588Total for Ecuador 2.2

GUINEA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 7/2013-6/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Guinea

HONDURAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Approved on the understanding that funding of the third tranche of 
stage I of the HCFC phase-out management plan could be 
submitted after the project completion report of the terminal phase-
out management plan for Honduras had been submitted to the 
Executive Committee.

0.8
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $90,000 $6,750 $96,750

Approved on the understanding that funding of the third tranche of 
stage I of the HCFC phase-out management plan could be 
submitted after the project completion report of the terminal phase-
out management plan for Honduras had been submitted to the 
Executive Committee.

1.2

$140,000 $13,250 $153,250Total for Honduras 2.0

JAMAICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $18,000 $2,340 $20,3400.2

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $100,000 $7,500 $107,5004.7

$118,000 $9,840 $127,840Total for Jamaica 4.9

KIRIBATI

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase V: 
12/2013-11/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Kiribati

LEBANON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $745,589 $55,919 $801,508

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 73.5 
ODP tonnes, calculated using consumption of 58.4 ODP tonnes 
and 88.6 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, 
under Article 7 of the Montreal Protocol.

$745,589 $55,919 $801,508Total for Lebanon

MACEDONIA, FYR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (phase I, fourth tranche) UNIDO $148,000 $11,100 $159,100

$148,000 $11,100 $159,100Total for Macedonia, FYR
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MADAGASCAR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $70,000 $9,100 $79,1000.9

$70,000 $9,100 $79,100Total for Madagascar 0.9

MALAWI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $55,000 $7,150 $62,150

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 10.8 
ODP tonnes, calculated using consumption of 8.6 ODP tonnes and 
13.0 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under 
Article 7 of the Montreal Protocol.

0.7

$55,000 $7,150 $62,150Total for Malawi 0.7

MALAYSIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2014-12/2015)

UNDP $279,500 $19,565 $299,065

$279,500 $19,565 $299,065Total for Malaysia

MALI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 7/2013-6/2015)

UNEP $60,677 $0 $60,677

$60,677 $60,677Total for Mali

MARSHALL ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 12/2013-11/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Marshall Islands

MONGOLIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2014-12/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

7
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$60,000 $60,000Total for Mongolia

MOZAMBIQUE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 7/2013-6/2015)

UNEP $80,800 $0 $80,800

$80,800 $80,800Total for Mozambique

NIUE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 12/2013-11/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Niue

PAKISTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $80,000 $6,000 $86,000

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 
247.4 ODP tonnes, calculated using consumption of 239.8 ODP 
tonnes and 255.0 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $200,000 $26,000 $226,000

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 
247.4 ODP tonnes, calculated using consumption of 239.8 ODP 
tonnes and 255.0 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol.

$280,000 $32,000 $312,000Total for Pakistan

PALAU

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase V: 
12/2013-11/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Palau

PANAMA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $100,907 $7,568 $108,4751.8

8
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $26,600 $3,458 $30,0580.7

$127,507 $11,026 $138,533Total for Panama 2.5

PHILIPPINES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
1/2014-12/2015)

UNEP $181,133 $0 $181,133

$181,133 $181,133Total for Philippines

RWANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

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 4.1 
ODP tonnes, calculated using consumption of 3.8 ODP tonnes and 
4.4 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under 
Article 7 of the Montreal Protocol.

0.2

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 7/2013-6/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$100,000 $5,200 $105,200Total for Rwanda 0.2

SAMOA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
11/2013-10/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Samoa

SAO TOME AND PRINCIPE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550

 The Fund Secretariat was requested, in the event that the baseline 
consumption for compliance was amended based on the revised 
HCFC consumption data reported under Article 7 of the Montreal 
Protocol, to update Appendix 2-A to the Agreement to include the 
revised 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 was submitted.

$35,000 $4,550 $39,550Total for Sao Tome and Principe
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SEYCHELLES

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (second tranche) Germany $160,000 $20,267 $180,267

Noted that the Fund Secretariat, in accordance with decision 
63/48, has confirmed that the baseline for Seychelles remains 
unchanged, that the starting point for sustained aggregate 
reduction in HCFC consumption is 1.4 ODP tonnes; and that a 
new paragraph 16 had been added to indicate that the updated 
Agreement superseded that approved at the 63rd meeting. Further 
noted the 2012 consumption reported by Seychelles under the 
country programme has exceeded by 0.14 ODP tonnes the 
maximum allowable consumption of 1.25 ODP tonnes in 2012 set 
in row 1.2 of its Agreement with the Executive Committee 
because it is including the consumption of ODS used for servicing 
foreign-owned ships. Recognized that the Government has 
established a quota system to control the import and export of 
HCFCs, is committed to meeting the targets in its Agreement with 
the Executive Committee, and that it will include the consumption 
of ODS used for servicing foreign-owned ships in its domestic 
consumption in its annual report under Article 7 of the Montreal 
Protocol.

0.4

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
7/2013-6/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$220,000 $20,267 $240,267Total for Seychelles 0.4

SIERRA LEONE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $23,000 $2,990 $25,9900.1

$23,000 $2,990 $25,990Total for Sierra Leone 0.1

SOLOMON ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase V: 
12/2013-11/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Solomon Islands

SOUTH SUDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$30,000 $3,900 $33,900Total for South Sudan
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SRI LANKA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $60,000 $4,500 $64,500

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 13.9 
ODP tonnes, calculated using consumption of 13.4 ODP tonnes 
and 14.3 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, 
under Article 7 of the Montreal Protocol.

0.4

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $24,000 $3,120 $27,120

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 13.9 
ODP tonnes, calculated using consumption of 13.4 ODP tonnes 
and 14.3 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, 
under Article 7 of the Montreal Protocol.

0.5

$84,000 $7,620 $91,620Total for Sri Lanka 1.0

SWAZILAND

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $55,000 $7,150 $62,150

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 7.3 
ODP tonnes, calculated using consumption of 9.5 ODP tonnes and 
5.0 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under 
Article 7 of the Montreal Protocol.

0.2

$55,000 $7,150 $62,150Total for Swaziland 0.2

TONGA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase V: 
12/2013-11/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Tonga

TURKEY

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
7/2013-6/2015)

UNIDO $260,000 $18,200 $278,200

$260,000 $18,200 $278,200Total for Turkey
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VENEZUELA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $25,125 $3,266 $28,3910.3

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $324,875 $24,366 $349,2414.0

$350,000 $27,632 $377,632Total for Venezuela 4.3

VIETNAM

FUMIGANT

Methyl bromide

National phase-out plan of methyl bromide (fourth tranche) IBRD $58,284 $4,371 $62,65520.0

$58,284 $4,371 $62,655Total for Vietnam 20.0

53.2GRAND TOTAL $6,080,757 $1,776,455 $7,857,212
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Sector Tonnes Funds approved  (US$)
Support TotalProject

Summary UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59
Annex VIII

(ODP)

IBRD 20.0 $58,284 $1,348,371 $1,406,655
UNDP 10.4 $2,087,596 $156,164 $2,243,760
UNEP 14.0 $2,653,502 $167,469 $2,820,971
UNIDO 8.4 $1,121,375 $84,184 $1,205,559

0.4 $160,000 $20,267 $180,267Germany

BILATERAL COOPERATION

Phase-out plan 0.4 $160,000 $20,267 $180,267
0.4 $160,000 $20,267 $180,267TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Fumigant 20.0 $58,284 $4,371 $62,655
Production $1,344,000 $1,344,000
Phase-out plan 32.8 $3,652,096 $346,860 $3,998,956

52.8 $3,710,380 $1,695,231 $5,405,611TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Phase-out plan $30,000 $3,900 $33,900
Several $2,180,377 $57,057 $2,237,434

$2,210,377 $60,957 $2,271,334TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 53.2 $6,080,757 $1,776,455 $7,857,212
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ACTIVITIES

Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$)
Canada  (per decision 70/2(a)(viii)* 5,468 135 5,603
UNDP (per decision 70/2(a)(ii)&(iii)) 197,122 14,897 212,019
UNEP (per decision 70/2(a)(ii)&(iii)) 400,388 32,031 432,419
UNIDO (per decision 70/2(a)(ii)&(iii)) 415,578 31,177 446,755
Total 1,018,556 78,240 1,096,796
*Cash transfer

Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$)
Germany (1) 160,000 20,267 180,267
UNDP 1,890,474 141,267 2,031,741
UNEP 2,253,114 135,438 2,388,552
UNIDO 705,797 53,007 758,804
World Bank 58,284 1,348,371 1,406,655
Total 5,067,669 1,698,350 6,766,019
(1) US $180,267 to be assigned to 2014 bilateral contributions.

ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 70TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR BALANCES ON PROJECTS 

NET ALLOCATIONS TO IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL CONTRIBUTIONS BASED ON DECISIONS OF THE 
70TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
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  التاسع رفـقمال
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  ألبانياحكومة بين معدل اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("  ألبانيا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  3,90واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال 

داول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الج 2020يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
  .مونتريال

 
من  2-1الك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھ 2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّدات ألف.- 1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) "عة األولىمواد المرفق جيم، المجمو
 في الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لأل

  .اد(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المو3-3-4و  3-2-4،  3-1-4 ألفقيا
 

ً 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 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل  التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات
 التمويل").

 
من تحقيق حدود االستھالك تحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-

وسيجرى  .") من ھذا االتفاق("األھداف والتمويل ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة
 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة التحقيق المشار إليه أعاله 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

ً على األقل من اجتما 60قبل  بالشروط التالية ع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني يوما
 التمويل: للموافقة على

 
ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع أن يكون البلد قد حق ) أ(

السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي ربونيةالھيدروكلوروفلوروك

 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؛
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") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اكون البلد قد قدم تقأن ي  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

اح من لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المت
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

ذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قّدم   (د)  رير اتقألف ("شكل  -4الت
ي يُ نة تقويمية حتى السسنة  كل تغطي") السنويةتنفيذ ال طوخط ا لب طالت ل الشريحة فيھ ة تموي التالي

أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،بمقتضى الجدول الزمني للتمويل
 على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  
ىبالنسبة إ، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ( امن  ل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب  والستينجمي

واد  ن الم الواردات م ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع وم
أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و

واد ال ة الم ي إلزال دول الزمن د للج ول البل ي بروتوك ه ف ة المنصوص علي ھيدروكلوروفلوروكربوني
  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةنفيذ الت طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف - 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 منتوافق و 7-

 ألف. -1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

وأن توافق  سنويةإعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ   (أ)
رة ا ي الفق يّن ف و مب ا ھ ة، كم ة التنفيذي ا اللجن ة عليھ ية أعاله (د) 5لفرعي رات الرئيس ق التغيي . وتتعل

دد األطرافب ق بقواعد أو سياسات الصندوق المتع ي يمكن أن تتعل ي ؛ المسائل الت رات الت أو التغيي
ديل أي شرط من  ى تع ؤدي إل اقشروط ت ذا االتف ي ھ رات ف تويات ال؛ أو التغيي نوية لمس ل الس لتموي

ة  االت الثنائي رادى الوك ذةال وأالمخصص لف رائح؛ و منف ف الش ديم لمختل رامج أو تق ى الب ل إل تموي
ذ  ة أي نشاط من خطة التنفي األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزال

  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30السنوية، تزيد تكاليفه عن 

ية، ف  (ب) ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ة إع ي خط ا ف ذ اليمكن إدماجھ نويةتنفي  الس
ر  أنھا في التقري ة بش ة التنفيذي السنوي الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن

  تنفيذ؛المتعلق بال

رة في   (ج) اء من الشريحة األخي دى االنتھ سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف ل
 .الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطس 8-
 :لما يلي
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د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة  الت الثنائيةيأخذ البلد والوكاأن   (ب) ذة المعني المقررين 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 الوكالة تعلى أن  اليونيدوت قوقد وافھذا االتفاق.  بااللتزامات بموجبمن أجل الوفاء  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة على أن ياليونيب  توافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
ويُوافق البلد على . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية

عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 
 .في ھذا االتفاق ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت

 
والتعديالت الموافق  الشاملةقيام باألنشطة المدرجة في الخطة ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ال 10-

 (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التعليھا في 
الئمين لألنشطة في وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع الم

التنفيذ. 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 –6قائمة التذييل 
التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء ة المتعاونة والوكالة المنفذ

وتوافق  .الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونة المنفذة الرئيسيةاللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة 

 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2- 2 يناألفقي ينالصف
 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن  ، أو عجزه علىألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
 أن يبرھن البلد على وفائهح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
 كيلوغرامألف، عن ّكل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.ت االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، من تخفيضا
تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. 

  .أعاله 5ام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أم
 
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 من الوكالة المنفذة الرئيسية  و  ةالتنفيذيمن اللجنة  سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول 13-
 والوكالة المنفذة المتعاونةلة 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 از خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إنج تمي 14-

ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 
حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5فرعية ا للفقرة الالتنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
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(د) 1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في ماال
 ذلك. غيرإلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ھ(1و
 

لمحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ا 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
  

الرابع واللجنة التنفيذية في االجتماع   ألبانياان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   -16
  والستين للجنة التنفيذية. 

 

  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 ن)(بأطنان قدرات استنفاد األوزو
5,70 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
124-الھيدروكلوروفلوروكربون 0,01 األولى جيم 
0,29 األولى جيمب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

6,00 األولى جيم المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 

  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة/المعايير الصف

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول مونتريال 
لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

 نفاد(أطنان قدرات است
 األوزون)

غير  غير متوفر
 متوفر

 غير متوفر 3.90 5.40 5.40 5.40 6.006.005.405.40

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستھالك الكلي من 
مواد المرفق جيم، 

لمجموعة األولى ا
 نفاد(أطنان قدرات است

 األوزون) 

غير  غير متوفر
 متوفر

 غير متوفر 3.90 5.40 5.40 5.40 6.006.005.405.40

التمويل المتفق عليه  2-1
للوكالة المنفذة 

) دوالرئيسية (اليوني
 (دوالر أمريكي)

45,000 092,000040,0000 0 30,000 0 23,000 230,000 

دعم الوكالة  تكاليف 2-2
المنفذة الرئيسية 

 (دوالر أمريكي) 

4,050 08,28003,6000 0 2,700 0 2,070 20,700 

التمويل المتفق عليه  2-3
للوكالة المنفذة 

) بالمتعاونة (اليوني
 (دوالر أمريكي)

25,000 020,000023,0000 0 8,500 0 8,500 85,000 

تكاليف دعم الوكالة  2-4
عاونة المنفذة المت
 (دوالر أمريكي) 

3,250 02,60002,9900 0 1,105 0 1,105 11,050 

إجمالي التمويل المتفق  3-1
 عليه (دوالر أمريكي)

70,000 0112,000063,0000 0 38,500 0 31,500 315,000 

مجموع تكاليف الدعم  3-2
 (دوالر أمريكي)

7,300 010,88006,5900 0 3,805 0 3,175 31,750 

إجمالي التكاليف  3-3
المتفق عليھا (دوالر 

 أمريكي)

77,300 0122,880069,5900 0 42,305 0 34,675 346,750 

 1.80 األوزون) نفاداست (أطنان قدرات 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 0 ن)األوزو نفادأطنان قدرات است( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 3.90 األوزون)نفاد أطنان قدرات است(   22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
 0.01 األوزون) نفاداست (أطنان قدرات 124-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-2-1
 0.00 ون)األوز نفادأطنان قدرات است( 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4-2-2
 0.00 األوزون)نفاد أطنان قدرات است(   124-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-2-3
 0.29 األوزون) نفاداست (أطنان قدرات ب142-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-1
 0.00 األوزون) دنفاأطنان قدرات است( ب142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-2
 0.00 األوزون)نفاد أطنان قدرات است(   ب142-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-3
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
السنة المحددة  في يالثانل االجتماع قبسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس  1

 ألف.-2في التذييل 
  

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ا  منذ الموافقة علىتقرير مسرود بشأن التقدم المحرز   (أ) د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الشريحة الس
لة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يتعلق بإزا

اطات  ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء ك لط التقري يس
المدرجة في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك 

رات  أيضالمعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير من ا خاصة على معلومات عن أي تغيي
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ع السنوات ذات الصلة من  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب التغييرات، وأن يق

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد الھيدروكلو  (ب) ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق واد تقري تھالك الم ة واس روفلوروكربوني
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) 5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سيُضطلع بھ  (ج) ديم طلب اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع  حت الشريحة التالي
ار. إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ ال شرائح السابقة بعين االعتب

ا  من الوصف أيض ي أن يتض ااوينبغ ن أي رإلش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش نةتغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل  الس

ر من  (د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن5المحددة في الفقرة الفرعية  يحدد أي تنقيحات اعتب
  ھا؛ا لريفسقدم تالضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن ي

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ى اإلنترنت بيان  .عل
وبو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم ، ينوفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي بغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية. والبيانات على االنترنت
ة كل طلب شريحة رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1، كال من السرود والوصف الخاص ب

ة و1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  رات الزمني ا (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت ا أنھ النشاطات؛ كم
ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ةالش د والوكال ب البل ذة  ة إذا رغ المنف

  في ذلك؛ الرئيسية
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(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل  
     

 

يئة والغابات وإدارة المياه بوصفھا نقطة اتصال وطنية لتنفيذ عينت وحدة األوزون الوطنية التابعة لوزارة الب  1
خطة إدارة وتنسيق البرامج المتعلقة بتنفيذ بروتوكول مونتريال. ولذلك، ستواصل لعب ھذا دور على مدار فترة تنفيذ 

  .إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد سؤولة عن التنفيذ الشامل لوستكون اليونيدو، بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية، م  2
، بما في ذلك رصد وتنسيق مختلف األنشطة مع وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المتعاونة، وإعداد التقارير المرحلية والطلبات الخاصة بالشرائح السنوية. وستضمن الوكالة المنفذة الرئيسية، من
خطة إدارة إزالة المواد خالل مشروع الرصد والتنسيق، إجراء تحقق مستقل من مدى إنجاز أھداف األداء المحددة في 

  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
على النحو  المشروع ةـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـالرئيسيالمنفذة ة ـون 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

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)

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ العلى 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  وخطط التنفيذ السنويةبتقارير التنفيذ السنوية الوفاء 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
  البيانات؛الدقيق عن 

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)
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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(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستھالك المواد  روكربونيةالھيدروكلوروفلومستقلة وتكليفھا 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.

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

، ولكن الخطة الشاملةفي ھا يد مواصلة تحديتم مسؤولة عن مجموعة أنشطة. و الوكالة المنفذة المتعاونةتكون   1
  يجب أن تشتمل على 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
    شطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األن

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 180دار التمويل المخّصص بمق من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك قدرات استنفاد األوزون من  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2- 1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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 عاشرال رفـقالم
  

  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية بننحكومة بين معدل اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" بنن  جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  15,47واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1مراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال ال

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول   2020يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .مونتريال

من  2-1تھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االس 2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

اتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّد ألف.-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع باعتباره الخ) ": الھدفموعة األولىمواد المرفق جيم، المج

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد  3-1-4 يألفقا الصف

ً 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 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3التنفيذية المحّددة في التذييل  التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة
 التمويل").

المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو تفاق("األھداف والتمويل") من ھذا اال ألف-2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في تاصف  المذكورة

 (ب) من ھذا االتفاق. 5المبيّن في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو  60قبل  بالشروط التالية المبيّن في الجدول الزمني يوما
 التمويل: للموافقة على

ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع أن يكون البلد قد حق ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج ا يوجد فيھ. 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؛

تنفيذ ارير وخطط ألف ("شكل تق-4يحة على ھيئة التذييل رير عن تنفيذ الشراأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
الشرائح") 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 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20بقا يزيد عن من الشريحة الموافق عليھا سا
  صرفت بالكامل؛

ّدم   (د)  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل ألف ("شكل  -4الت
ى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا لب طالت ل الشرفيھ يحة تموي

ع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي ى موعد اكتم أو حت
  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 
، ورد تأكيد من الحكومة أنه، لجميع التقديمات إبتداءا من االجتماع الثامن والستين وما بعد ذلك  ھــ)

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بوجود نظام وطني منفذ للترخيص وحصص الواردات من 
وكلما كان قابال للتطبيق، واالنتاج والصادرات وأن النظام قادر على ضمان امتثال البلد لجدول 

  ھذا االتفاق.إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال خالل مدة 
 

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
 ةألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفدذ األنشطة التي تتضمنھا  خطة التنفيذ التابعة للشريح -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحدّ  ً للتحقّق المستقّل على  -5دة في التذييل السابقة وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 (ب).5النحو المبيّن في الفقرة الفرعية 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أس ألف. وإعادات -1لس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل ھذه المبالغ وفقا

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، 
بصورة إجمالية  (د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر 5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات  30على 
أما إعادات التخصيص غير الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. 

دماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إ
إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد 

 .األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـعلى وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطسوف يُولى االھتمام  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؛

ة يأخذ البلد والوكاأن  )ب ( ذة المعني ين االعالت الثنائية والمنف المقررين بع واردة ب ار الكامل الشروط ال تب
 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-
نيب (برنامج األمم المتحدة اليووقد وافت من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

اليونيدو (منظمة األمم المتحدة  تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقتعلى أن  للبيئة)
كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة تعلى أن  للتنمية الصناعية)

ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في ية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. الرئيس
ع ألي من ابإطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

  في ھذا االتفاق. الوكاالت المنفذة المشتركة
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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 

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ال ال الحصر التالمقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المث
وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة  (ب).

لمنصوص عليھا في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة ا
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،  .نسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقتيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل م

من  4-2و   2-2 يناألفقي ينبالرسوم المبيّنـة في الصف ]والوكالة المنفذة المتعاونة على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2التذييـل 

المحددة في  إزالة الموادسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األ 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقد يرھا، 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 ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
ألف، عن ّكل طن من  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفجوز للجنة التنفيذية ويعترف البلد بأنه ي

وسوف تناقش  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق 

 .5اتخاذ 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- 
 في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد. تمويل أية مشروعات أخرى

 الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
على  اإلطالع لمتعاونةلة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة التيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .ق من االمتثال لھذا االتفاقالمعلومات الضرورية للتحق

في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
الة بقاء أنشطة معلقة جرى ألف. وفي ح-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
) 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 مونتريال وعلى النحو المبيّن في  جميعذ تنف 15-
لم يتّم تعريفھا ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

ثالث الواللجنة التنفيذية في االجتماع   بننان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   - 16
  والستين للجنة التنفيذية. 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  في االستھالك نقطة البدء إلجمالي التخفيضات المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

  23,80 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 
  

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 
   2011 2012 2013 2014 20152016 2017 2018 2019 2020 Total 

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال لمواد
المرفق جيم، المجموعة

(أطنان قدراتاألولى 
 األوزون) استنفاد

 

يرغير متوفرغ
 متوفر

23.8023.8021.4221.4221.42 21.42 21.42 15.47 

ير متوفرغ  

الحد األقصى المسموح به   1.2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون) 

 

يرغير متوفرغ
 متوفر

23.8023.8021.4221.4221.42 21.42 21.42 15.47 

ير متوفرغ  

التمويل المتفق عليه للوكالة 2.1
المنفذة الرئيسية (اليونيب)

 (دوالر أمريكي)

 

0 85,000 0 0 75,0000 65,000 0 60,000 370,000 0 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2.2

الرئيسية (دوالر أمريكي) 
 

0 11,050 0 0 9,750 0 8,450 0 7,800 48,100 0 
التمويل المتفق عليه للوكالة 2.3

المنفذة المتعاونة (اليونيدو)
 (دوالر أمريكي)

 

0 40,000 0 0 50,0000 35,000 0 35,000 260,000 0 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2.4

المتعاونة (دوالر أمريكي) 
 

0 3,000 0 0 3,750 0 2,625 0 2,625 19,500 0 
تمويل المتفقإجمالي ال 3.1

 عليه (دوالر أمريكي)
 

0 125,0000 0 125,0000 100,000 0 95,000 630,000 0 
مجموع تكاليف الدعم 3.2

 (دوالر أمريكي)
 

0 14,050 0 0 13,5000 11,075 0 10,425 67,600 0 
إجمالي التكاليف المتفق 3.3

 عليھا (دوالر أمريكي)
 

0 139,0500 0 138,5000 111,075 0 105,425 697,600 0 
8.33 أطنان قدرات استنفاد األوزون)بموجب ھذا االتفاق ( 22-الھيددروكلوروفلوروكربون إجمالي اإلزالة من  4.1.1
0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيددروكلوروفلوروكربون 4.1.2
15.47 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 22- من الھيددروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي 4.1.3

  
  

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
في السنة المحددة  الثانيل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 ألف.-2في التذييل 
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  تنفيذ الشرائح طرير وخطاف : شكل تقأل -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:المقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   1

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
. وينبغي أن يسلط التقرير المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض

ي  ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل الضوء ك
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ر  تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ ات عن أي تغ أيضاالمعلوم ى معلوم رات عل خاصة يي
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ع السنوا ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب ت ذات الصلة من التغييرات، وأن يق

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  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
ا ھو -1المشار إليھا في التذييل  ة ألف، كم رة الفرعي ين في الفق رر 5مب 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) 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 

طلع بھ  (ج) ي سيُض اطات الت ي للنش ذ  اوصف خط ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ي أن يتضمن  ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس التج

ا  ااالوصف أيض دم المحرإلش املة والتق ة الش ى الخط ن ة إل ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع
ذا الوصف  ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ى الخطة الش رأ عل نةالمنظور أن تط رة  الس ي الفق ددة ف المح

(د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا 5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ى اإلنترنت بيان  .عل
وبو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  قويميةستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة الت. والبيانات على االنترنت
ة كل طلب شريحة رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1، كال من السرود والوصف الخاص ب

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
ا للف ة ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق رة الفرعي (ج) 1ق

ة، سوف يشمل  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

(أ) إلى 1علومات الواردة في الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص الم  )ھ(
  (د) أعاله.1
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
     

واد  1 ة الم ة إدارة إزال ذ خط ة تنفي ن حال نوية ع ة س ارير مرحلي ة تق دة األوزون الوطني تقدم وح س
 الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى اليونيب.

ند اليو 2 ة والتحقق من سوف تس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة رصد وضع خطة إدارة إزال نيب عملي
 إنجاز أھداف األداء المحددة في الخطة إلى شركة محلية مستقلة أو لخبراء استشاريين محليين.

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـجموععن م مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون 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
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـيحذ الشرـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)
 ؛ألف

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يالمكتسبة والتقدم المحرز بع التأّكد من أخذ التجارب  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
اتمل توتش ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.مام المشروعات تمھيدوتقارير إت 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
 ية؛الرئيس

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

فافية   (ح) ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة في حالة   )ي( ا للفق ال وفق د  11خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
تمويل كل وكالة منفذة أو لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 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(
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بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية مستقلة وتكليفھا 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.

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

ة  تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.  1 ذه األنشطة في وثيق د ھ ويمكن مواصلة تحدي
  المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على 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
    الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛المنفذة 

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 180التمويل المخّصص بمقدار  ، يمكن تخفيض مبلغمن ھذا االتفاق 11وفقا للفقرة   1
ألف -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 لكل سنة 
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  الحادي عشر رفـقالم
 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  بوركينا فاسوحكومة بين معدل اّتفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

إجراء تخفيض ف بوركينا فاسو حكومةھذا االتفاق التفاھم بين  مّثلي 1- ي ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق ب
ذييل  ة  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في الت ة ثابت ى كمي واّد") إل درھاألف ("الم  18,79 ق

تنفاد األوزون درات اس ان ق ن أطن ول  م ل حل اني  1قب انون الث اير / ك ة  2020ين داول الزمني ع الج ى م ا يتماش بم
 .لبروتوكول مونتلایر

ّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتز 2- ى النحو المب واّد عل من  2-1ام 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

ة الت ألف.-1المشار إليھا في التذييل  ّددة ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجن ل المح داتھا بالتموي ة بتعّھ نفيذي
ّ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  ه لالستھالك ألف -2من الت (الحد األقصى المسموح ب
ع باعتباره الخفق جيم، المجموعة األولى) الكلي من مواد المر اق لجمي ذا االتف طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھ

من  3-1-4األفقي  جاوز المستوى المحدد في الصفألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المواد المحددة في التذييل 
 .دالمواكل من 

ذا اال 3- اق، ترھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھ قتف 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 ألف ("الجدول الز -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل  ة عل ي للموافق من
 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبّين في التذييل  4-
ة  ة أو إجراء تحّقق مستقّل بتكليف من الوكال ى الثنائي ذكورة، عل ق حدود االستھالك الم ذة ذات الصلة من تحقي المنّف

 (ب) من ھذا االتفاق.5لفقرة الفرعية النحو المبّين في ا

د  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- اء البل في حالة عدم وف
ي  60قبل  بالشروط التالية ّين في الجدول الزمن ى النحو المب ي عل ة المعن ة التنفيذي اع اللجن يوماً على األقل من اجتم

 فقة على التمويل :للموا

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

ا الھيدروكلوروفلوروكربونية ات . وتستثنى السنوات التي ال يوجد فيھ اإلبالغ ببيان زام ب رامج الت الب
 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؛

ذ  ألف-4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج) ("شكل تقرير وخطة تنفي
دم من من السنوات التقويمية السابقةسنة كل تغطي ") ائحالشر ، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متق

اح  ل المت دل صرف التموي ابقا وأن مع التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا س
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ة وأ 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  د في المائ ا ق ن الشرائح األخرى الموافق عليھ
  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
ا لب طالتي يُ تقويمية حتى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ل الشريحة فيھ تموي

ع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،زمني للتمويلالتالية بمقتضى الجدول ال 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؛

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
اً تنفيذ األنشطة الواردة في خطة تنفيذ الشريحة السابقة ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن  -5ل التذييـ وفق
ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في  -5المحّددة في التذييل  ھاومسؤوليات ھاألدوار

 .(ب)5الفقرة الفرعية 

ا، أو جزء توافق اللجنة التنفيو 7- الغ الموافق عليھ ادة تخصيص المب ذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إع
. وإعادات ألف-1أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق 

ذ الش ة تنفي ي خط بقاً ف ق مس ب أن ُتًوثَّ ّية يج ديالت رئيس ّنفة كتع اريحة وأن التخصيص المص ق عليھ ة  تواف اللجن
ؤثر (د).  5التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية  ي ت بصورة وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص الت

ق بقواعد أو  منفي المائة أو أكثر  30 علىإجمالية  ي يمكن أن تتعل ائل الت تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المس
اق. سياسات الصندوق ا ذا االتف ديل أي شرط من ھ ى تع ؤدي إل ي ت رات الت دد األطراف، أو التغيي ادات لمتع ا إع أم

ية ديالت رئيس ي تكون  ،التخصيص غير المصّنفة كتع ا، والت ذ الشريحة الموافق عليھ ا في خطة تنفي يمكن إدماجھ ف
ى  عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ ة إل الغ متبقي اد أي مب الشريحة. وسوف تع

 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

ذا )أ ( د تطرأ  أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص االتف
 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 ا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذ 9- وم بھ ي يق ة األنشطة الت كاف
اق.  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا ذا االتف قمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھ د واف ة وق م المتحدة للبيئ امج الألم  برن

ةلرئيسية") كما وافقت كون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة ايعلى أن   الصناعية منظمة األمم المتحدة للتنمي
ق  على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة ا يتعل ذة الرئيسية فيم ة المنف المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكال

ال  بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. رامج أعم د ُتجري في إطار ب ي ق ة الت يم الدورّي ات التقي وُيوافق البلد على عملي
ة للص يم التابع يم التالرصد والتقي امج التقي ي إطار برن ّدد األطراف أو ف ذتين ابندوق المتع 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-
واد الھيدروك ة الم ات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزال ا في إطار الطلب ديالت الموافق عليھ ة والتع لوروفلوروكربوني

ال ال الحصر التحقق الم ى سبيل المث ك عل ا في ذل ة، بم ة المقدمة بخصوص الشرائح التالي رة الفرعي ا للفق ستقل وفق
ابع المال(ب). 5 ت والتت مان التوقي ة لض ذة المتعاون ة المنف ع الوكال يق م ؤولية ضرورة التنس ذه المس مل ھ  ينئمتش

دعم الو ة ب ذة المتعاون ة المنف تقوم الوكال ذ. وس ي التنفي طة ف ية لألنش ذة الرئيس ة المنف قكال ن طري طة  ع ذ األنش تنفي
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د أبرمت–6المنصوص عليھا في قائمة التذييل  ذة الرئيسية. وق ة المنف  باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكال
ذة  ة المنف ذة الرئيسية والوكال ا رسميا بشأن التخالوكالة المنف ة اتفاق الغ والمسؤوليات الداخلالمتعاون ة في طيط واإلب

ا في ذ ذ الخطة بشكل منسق، بم يرا لتنفي اق تيس ذا االتف ة للتنسيق.إطار ھ د اجتماعات منتظم ك عق ة  ل وتوافق اللجن
ـ التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة  ينة في الصفبالرسوم المبّين

 ألف.-2من التذييـل  4-2و  2-2 ييناألفق

ة ب 11- ق األھداف المتعلق د، ألي سبب من األسباب، من تحقي ن البل وادفي حال عدم تمّك ة الم المحددة في  إزال
ذ ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي  اق، فعندئ ه ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتف د بأن ل البل يقب

د  ديرھا، أن تعي ة، حسب تق لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذي
ة بكاف ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهلتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقا

ررالتزاماته التي كان  ل من المق ل تس ل. أن تتحقق قب ى التموي ة عل ة في إطار جدول الموافق ل التالي م شريحة التموي
ذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية  ل طن  -7ر المحّددة في الت ف، عن ّك أل

ر الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  درة بمن تخفيضات االستھالك غي تنفاد األوزون.مق درات اس ان ق وسوف  أطن
رارات ذات  ا الق ى حدة، وتتخذ إزاءھ اق عل ذا االتف د لھ ال البل ة من حاالت عدم امتث ة كل حال ة التنفيذي تناقش اللجن

 .5الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

ل خضع تمويل ھيلن  12-  ى تموي ؤثر عل د ي تقبل ق ذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المس
 أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

ة التنفيذي 13- ول من اللجن د ألي طلب معق ذة سوف يستجيب البل ة المنف ية والوكال ذة الرئيس ة المنف ة ومن الوكال
ه أن لمتعاونةا وع خاص علي اق. وبن ذا االتف ذ ھ ذة الرئيسية  لتيسير تنفي ة المنف يح للوكال ةواليت ذة المتعاون ة المنف  وكال

 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

اإنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  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-4نشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل لية لتنفيذ األماال ) إل

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في االتفاقات المحّددة  جميعذ تنف 15-
وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا ھذا االتفاق. 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

حكومة بنن  واللجنة التنفيذية في االجتماع  بوركينا فاسوان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود   - 16
 والستين للجنة التنفيذية. الثاني
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك مجموعةلـا المرفق المادة
  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 28,9األولىجيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1
مونتلایر لمواد المرفق جيم، 

قدرات المجموعة األولى (أطنان 
األوزون) استنفاد

  ال يوجد 18.79 26.01 26.01 26.01 26.01 26.01 28.9 28.9  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-2
ھالك الكلي من مواد المرفق لالست

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 األوزون)  قدرات استنفاد

  ال يوجد 18.79 26.01 26.01 26.01 26.01 26.01 28.9 28.9  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2-1
(برنامج األمم المتحدة الرئيسية 

(دوالر أمريكي) للبيئة)
120.000 0 0 120.000 0 0 126.100 0 100.000 0 80.068 546.168 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
(دوالر أمريكي)

15.600 0 0 15.600 0 0 16.393 0 13.000 0 10.409 71.002 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   2-3
(منظمة األمم المتحدة  متعاونةال

 والر أمريكي)(د للتنمية الصناعية)
150.000 0 0 0  0 99.900 0 0 0 0 249.900 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2-4
 (دوالر أمريكي) متعاونةال

13.500 0 0 0 0 0 8.991 0 0 0 0 22.491 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  3-1
أمريكي)

270.000 0 0 120.000 0 0 226.000 0 100.000 0 80.068 796.068 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
أمريكي)

29.100 0 0 15.600 0 0 25.384 0 13.000 0 10.409 93.493 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
(دوالر أمريكي)

299.100 0 0 135.600 0 0 251.384 0 113.000 0 90.477 889.561 

  10,11 األوزون) قدرات استنفادأطنان فق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (المت 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي اإلزالة من  4-1-1

  0,0 األوزون) قدرات استنفادأطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة  4-1-2

  18,79 األوزون) قدرات استنفادأطنان (  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

  
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

يس قب 1- د ل ي موع ه ف ة علي ة للموافق رائح المقبل ل الش ي تموي يجري النظر ف انيس اع الث نة  ل االجتم ي الس ف
 ألف.-2المحددة في التذييل 

  ئحتنفيذ الشرا طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 

 من خمسة أجزاء:المقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح  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

كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة التقرير الضوء 
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
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ادة تخصيص بخطة الشريحة السابق  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت 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 5لفرعية المحددة في الفقرة ا ى ذل اق، ويمكن باإلضافة إل (أ) من االتف

  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 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم 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 عنھااللجنة  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
ار. وينبغي أن يتضمن  ين االعتب ابقة بع ذ الشرائح الس ي تنفي دم المحرز ف بة والتق التجارب المكتس

ااالوصف أيضا  نرإلش ة م رات ممكن رز، فضال عن أي تغيي 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

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

ن  (د) ة م ة  مجموع ات الكمي االمعلوم ة ب دة لتالخاص ي قاع درج ف ة، ت اتللقرير والخط ا و .بيان وفق
وب كل المطل ق بالش ا يتعل ة فيم ة التنفيذي ذھا اللجن ي تتخ لة الت ررات ذات الص ديم للمق ي تق ، ينبغ

ة. والبيانات على االنترنت ديمھا حسب السنة التقويمي ين تق  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتع
ريحة ب ش ل طل ع ك رود والوم ن الس ال م ة ، ك رة الفرعي ر الفق التقرير (انظ (أ) 1صف الخاص ب

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 ا1الفرعية  ابقة والمقبل لكمية غير مطلوبة 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 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 

ذ  1 سوف تقدم وحدة األوزون الوطنية إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفي
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ناد  2 ة بإس دة للبيئ م المتح امج األم وم برن وف يق واد س ة الم ة إدارة إزال داد خط د إع ة رص مھم
ة ى شركة محلي ق أھداف األداء، المحددة في الخطة، إل  الھيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من تحقي

  مستقلين.  مستقلةأو خبراء استشاريين
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  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

ذه األنشطة ةـة أنشطـمجموععن  مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1- د ھ في . ويمكن مواصلة تحدي
  :، ولكن يجب أن تشتمل على األقل علىة المشروعـوثيق

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؛

ي إع  )(ب د ف اعدة البل و المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـط تنفيداد خطـمس ى النح ي ـعل ن ف
 ؛ألف-4 لـالتذيي

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.-4لتذييل أُكملت على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع 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) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى   )ھ( املة عل ذييل الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش ألف -4النحو المحدد 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

ذة ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّ الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال ة التي 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؛

  التتابع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان   (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؛

   ؛عة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفو  )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
إجر ا ب تقلة وتكليفھ ة مس واد منظم ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ةاء التحق 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 
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  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 
  

ة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. ة المنفذة المتعاونة الوكال تكون  1 ذه األنشطة في وثيق ويمكن مواصلة تحديد ھ
  :المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة الالمساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا   (ب) ة  ةذفمنوكال ى الوكال ة، والرجوع إل المتعاون
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ى   (ج) ذه األنشطة إل ة التقديم تقارير عن ھ ذةوكال ةدراجالرئيسية إل المنف ارير المجمع ا في التق ى  ھ عل
      .ألف-4النحو الوارد في التذييل 

  
  االمتثال ضات في التمويل بسبب عدمألف: 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 
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 الثاني عشرالمرفق 
  

  متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة بين كمبوديامعدل اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

  
  

يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة  كمبوديا واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال  1-
من أطنان قدرات  0.4ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1واّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل المراقب للم

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2035استنفاد األوزون قبل حلول أول يناير/كانون الثاني 

من  2-1للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي 2-
. كما يوافق البلد على عدم تجاوز حدود االستھالك السنوية المحددة في الجدول ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
التي لجميع المواد فضال عن تلك المحددة للمواد المستنفدة لألوزون األخرى  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالزمني ل

أدى بروتوكول مونتريال بالفعل إلى إزالتھا الكاملة، إال إذا اتفقت األطراف على استثناءات للبلد تتعلق باالستخدام 
، 3. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة األساسي أو الحرج

قّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز يفقد الحق في طلب أو تل
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1المستوى المحدد في الصف األفقي 

ق بأي استھالك يتجاوز المستوى ألف، وفيما يتعل- 1االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 
 .دمن كل من الموا  3.1.4دد في الصف المح

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، ت 3- اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  وافقرھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا وستوفلبلد. ألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("الجدول الزمني للموافقة على  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبيّن في التذييل  4-
ء تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك المذكورة، على النحو المبيّن في إجرا

 (ب) من ھذا االتفاق. 5 الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  60قبل  شروط التاليةبال يوما

 للموافقة على التمويل :

ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع أن يكون البلد قد حق ) أ(
لى خطة إدارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة ع

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج . وتستثنى السنوات التي ال يوجد فيھا الھيدروكلوروفلوروكربونية
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

ذلك تمشيا مع الفقرة  التنفيذيةت اللجنة طلب، إذا ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 ؛45/54(د) من المقرر 
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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 

  بقة؛السنوات التقويمية السا

تنفيذ  طرير وخطاتقألف ("شكل  -4التذييل  على ھيئة الشرائحلتنفيذ  طأن يكون البلد قد قّدم خط  (د)
التالية بمقتضى الجدول تمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ تقويمية حتى السنة سنة  عن كل") الشرائح

األنشطة الواردة فيه في أو حتى موعد اكتمال جميع  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-
فقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في التذييل ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن ذلك الّرصد و -5التذييـل 

 .(ب)5ألف . وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة الفرعية  -5

أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب ھذا االتفاق، توافق اللجنة  رغم 7-
ى أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر التنفيذية عل

الظروف، من أجل تحقيق األھداف المحّددة في إطار ھذا االتفاق. وإعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة 
وتتعلق (د).  5للجنة التنفيذية، كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن تقّرھا ا

تمويل آخر شريحة  منفي المائة أو أكثر  30 علىبصورة إجمالية التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر 
غييرات التي تؤدي موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف، أو الت

أما إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجھا في خطة إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. 
تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ 

 مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.الشريحة. وسوف تعاد أي 

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

اجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتي )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

 41/100بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين  تانالمنفذ انتيأخذ البلد والوكالأن  )ب (
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و

ھا أو كافة األنشطة التي يقوم بعن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
 على قد وافق برنامج األمم المتحدة للبيئةمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. و نيابة عنه التي يُضطلع بھا

كون ) كما وافق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية"أن ي
(الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد  الوكالة المنفذة المتعاونة

ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم  بموجب ھذا االتفاق.
ع ألي من الوكالتين المنفذتين المشتركتين في ھذا ابالت التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم

 االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
ار الطلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إط

 5المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
لألنشطة  ين(ب). [تشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئم

تنفيذ األنشطة المنصوص  كالة المنفذة الرئيسية بتوليھا مسؤوليةذة المتعاونة بدعم الوفي التنفيذ. وستقوم الوكالة المنف
الوكالة المنفذة  باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت – 6عليھا في قائمة التذييل 
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ة في إطار ھذا االتفاق واإلبالغ والمسؤوليات الداخل طيطالرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخ
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ،  ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق.تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في 

من   4-2و  2-2 يناألفقي ة في الصفينعلى تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـ
 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 لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد يحّق له الحصول  على التمويل وفقا
ة بكاف ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهلتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقا

التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. م شريحة أن 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 

تناقش وسوف  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد 

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر لن تخضع عناصر التمويل في ھذا االتفاق للتعديل على  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-
 ذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةالمتعاونة لتيسير تنفيذ ھ

 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 في نھاية السنة التاليةواالتفاق 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 

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-4غ المنصوص عليھا في التذييل األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبال
 ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  جميعذ تنف 15-
االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

في اجتماعھا الحادي بين حكومة  كمبوديا واللجنة التنفيذية  الصادر االتفاقالمعدل يحل محل ھذا االتفاق  ان 16
  و الستين.

 

  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  في االستھالك نقطة البدء إلجمالي التخفيض المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 123 -الھيدروكلوروفلوروكربونو

 15,0 األولى جيم

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 
Annex XII 

 

4 

  ألف : األھداف والتمويل – 2التذييل 
  

  
  

  2010 2011-
2012 

2013 2014 2015 2016 2017-
2018 

2019 2020-
2021 

2022 2023-
2024 

2025-
2029 

2030 2031 Total 

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان قدرات 

 استھالك األوزون)

ير متوفرغ 0.38 0.38 4.88 9.75 9.75 9.75 13.5 13.5 13.5 13.5 15.0 15.0ير متوفرغير متوفرغ  

ه الحد األقصى المسموح ب 1.2
لالستھالك الكلي من لمواد المرفق 
جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 قدرات استھالك األوزون)

ير متوفرغ 0.38 0.38 4.88 9.75 9.75 9.75 13.5 13.5 13.5 13.5 15.0 15.0ير متوفرغير متوفرغ  

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2.1
الرئيسية [اسم الوكالة] (دوالر 

 950,000 50,000 0 200,000 0 200,000 0 100,000 0 150,000 0 0 100,000 0 150,000 أمريكي)
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2

 123,500 6,500 0 26,000 0 26,000 0 13,000 0 19,500 0 0 13,000 0 19,500 (دوالر أمريكي)
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2.3

الوكالة] (دوالر  المتعاونة [اسم
 650,000 0 0 0 0 0 0 150,000 0 100,000 0 0 200,000 0 200,000 أمريكي)

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  2.4
 48,750 0 0 0 0 0 0 11,250 0 7,500 0 0 15,000 0 15,000 (دوالر أمريكي)

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  3.1
 1,600,000 50,000 0 200,000 0 200,000 0 250,000 0 250,000 0 0 300,000 0 350,000 أمريكي)

 172,250 6,500 0 26,000 0 26,000 0 24,250 0 27,000 0 0 28,000 0 34,500 مجموع تكاليف الدعم 3.2
إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3

 1,772,250 56,500 0 226,000 0 226,000 0 274,250 0 277,000 0 0 328,000 0 384,500 (دوالر أمريكي)
 15 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1
 0 ھالك األوزون)أطنان قدرات استالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 0  أطنان قدرات استھالك األوزون)الھيدروكلوروفلوروكربون ( مواد االستھالك المؤھل المتبقي من 4.1.3
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  - 3التذييل 

لسنة المحددة في ااالجتماع الثاني  سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل 1-
 ألف.-2في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق - 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)
ختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير المواد، وكيفية إسھام م

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  أيضاي أن يشتمل التقرير المعلومات ذات الصلة. وينبغ
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 
ت حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة من التغييرات، وأن يقدم مبررا

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

لمواد تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك ا  (ب)
اللجنة  (ب) من االتفاق. إذا طلبت5عية ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفر-1المشار إليھا في التذييل 

ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم  التنفيذية
(أ) من 5الفرعية التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشراالتفاق التي لم 

في الشريحة التالية، مع إبراز الترابط بينھا وأخذ  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  (ج)
التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار. وينبغي أن يتضمن 

ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من رشاإلاالوصف أيضا 
المحددة في الفقرة  السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 

(د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا 5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تملة وأن يعلى الخطة الشا

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

التقويمية، كال من السرود والوصف الخاص  المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة
(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 1على الخطة الشاملة وفقا للفقرة الفرعية 

بالنسبة للسنوات السابقة والمقبلة، سوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة 
  الجارية إذا رغب البلد والوكالة في ذلك؛

(أ) إلى 1رعية من موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الف  )ھ(
  (د) أعاله.1
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 

من اتفاق آلخر. وينبغي الرجوع إلى االتفاقات أ، مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به، -5التذييل قد يختلف   1
تفاقات الحالية لخطط إدارة اإلزالة االإلى السابقة التي أبرمتھا اللجنة على النحو الوارد في تقارير االجتماعات و

 في أن يوفر التذييل إشارة مفصلة نماذج ذات صلة في ھذا الصدد. وتتمثل الحاجة الرئيسية على لإلطالعالنھائية 
ومقبولة للكيفية التي سيجري بھا رصد التقدم المحرز والمنظمات التي ستكون مسؤولة عن ھذه النشاطات. ويرجى 

  سبة من تنفيذ خطط إدارة اإلزالة النھائية، وإدخال التغييرات والتحسينات ذات الصلة عليھا.مراعاة أي تجارب مكت

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

في . ويمكن مواصلة تحديد ھذه األنشطة ةـة أنشطـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1-
  :تشتمل على األقل على ، ولكن يجب أنة المشروعـوثيق

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاّصة  )أ (
 به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

- 4 لـي التذيين فـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـط تنفيداد خطـمساعدة البلد في إع )ب (
 ؛ألف

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا قد أُكملت  )ج (
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

لخطة الشاملة وفي ن االعتبار في استكماالت ايالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل  1(ج) و 1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل  )ه (
مل ھذه المسؤولية اإلبالغ عن وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛ وتش

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالالنشاطات التي تضطلع بھا ال

ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّدت بھا الوكالة المنفذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ )و (
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛ ) ز(

القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من   (ح)
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛ ) ط(

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات    )ي (

 
 تعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما ي ) ك(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2-
استھالك المواد و الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

 -4(ب) من التذييل  1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية  5 ف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعيةأل-1المذكورة في التذييل 
 ألف.
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  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 
  

بما يكون س، حھذه األنشطة إدراجمسؤولة عن مجموعة أنشطة. ويمكن الوكالة المنفذة المتعاونة  تكون  1
في ھذه الخطة أو من الممكن أن تكون قد حصلت على تمويل في وقت سابق، ولكن يمكن اعتبارھا كجزء من مناسبا، 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويمكن مواصلة تحديد ھذه األنشطة في وثيقة المشروع ذات 
  :الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )(أ

المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة  ةذمنفوكالة الالمساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا   (ب)
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

على النحو  ھا في التقارير المجمعةدراجلرئيسية إلا المنفذةوكالة التقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى   (ج)
      .ألف-4الوارد في التذييل 

  
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  

دوالر أمريكي عن  100 000من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1-
  قدرات استنفاد األوزون.أطنان في أثناء السنة، مقدرة ب تي لم تتحققكّل طن من تخفيضات االستھالك ال
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 الثالث عشر رفـقالم
  
  

  متعدد األطرافالللصندوق  واللجنة التنفيذية تشادحكومة بين معدل اّتفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

ذاي 1- ل ھ ين  مّث اھم ب اق التف ة االتف ادحكوم د") تش ي  ("البل يض ف إجراء تخف ق ب ا يتعل ة فيم ة التنفيذي واللجن
ذييل االستعمال المر ة  -1اقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في الت ة ثابت ى كمي واّد") إل درھا ألف ("الم  10.47ق

تنفاد األوزون درات اس ان ق ن أطن ول  م ل حل اني  1قب انون الث اير / ك ة  2020ين داول الزمني ع الج ى م ا يتماش بم
 .لبروتوكول مونتلایر

ّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھال 2- ى النحو المب واّد عل من  2-1ك 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

داتھ ألف.-1المشار إليھا في التذييل  ة بتعّھ ة التنفيذي ّددة ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجن ل المح ا بالتموي
ّ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  ه لالستھالك ألف -2من الت (الحد األقصى المسموح ب
ع باعتباره الخاألولى)  الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة اق لجمي ذا االتف طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھ

من  3-1-4ألفقي ا اوز المستوى المحدد في الصفألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتج-1المواد المحددة في التذييل 
 .دالمواكل من 

اق، ت 3- ذا االتف قرھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھ وفير اللج واف ى ت دأ، عل ة، من حيث المب ة التنفيذي ن
ذا لبلد. وستوفألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي ة ھ ة التنفيذي ر اللجن

ى -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل  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-
ة  ة أو إجراء تحّقق مستقّل بتكليف من الوكال ى الثنائي ذكورة، عل ق حدود االستھالك الم ذة ذات الصلة من تحقي المنّف

 ب) من ھذا االتفاق.(5النحو المبّين في الفقرة الفرعية 

د  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- اء البل في حالة عدم وف
ي  60قبل  بالشروط التالية ّين في الجدول الزمن ى النحو المب ي عل ة المعن ة التنفيذي اع اللجن يوماً على األقل 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

ا الھيدروكلوروفلوروكربونية رامج . وتستثنى السنوات التي ال يوجد فيھ ات الب اإلبالغ ببيان زام ب الت
 في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية 

ررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب( ةق ة التنفيذي ذا التحقق  ت اللجن أن ھ
 غير مطلوب؛

ذ ألف ("شكل تقرير وخط-4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج) ة تنفي
دم من من السنوات التقويمية السابقةسنة كل تغطي ") ائحالشر ، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متق

اح  ل المت دل صرف التموي ابقا وأن مع التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا س
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ة وأن الشرائح األخرى 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  د  في المائ ا ق الموافق عليھ
  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
ا لب طالتي يُ تقويمية حتى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ل الشريحة فيھ تموي

ع  ا في ذلك ھذه السنة نفسھا،بم ،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؛

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
اً تنفيذ األنشطة الواردة في خطة تنفيذ الشريحة السابقة ات الرصد واألدوار") وتبلغ عن ألف ("مؤّسس -5التذييـل  وفق
ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في  -5المحّددة في التذييل  ھاومسؤوليات ھاألدوار

 .(ب)5الفقرة الفرعية 

ا، أو جزء توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون و 7- الغ الموافق عليھ ادة تخصيص المب لدى البلد مرونة في إع
. وإعادات ألف-1أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق 

ريحة وأن  ذ الش ة تنفي ي خط بقاً ف ق مس ب أن ُتًوثَّ ّية يج ديالت رئيس ّنفة كتع ق عالتخصيص المص اتواف ة  ليھ اللجن
ؤثر (د).  5التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية  ي ت بصورة وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص الت

ق بقواعد أو  منفي المائة أو أكثر  30 علىإجمالية  ي يمكن أن تتعل ائل الت تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المس
دد األطراف،  اق. سياسات الصندوق المتع ذا االتف ديل أي شرط من ھ ى تع ؤدي إل ي ت رات الت ادات أو التغيي ا إع أم

ية ديالت رئيس ي تكون  ،التخصيص غير المصّنفة كتع ا، والت ذ الشريحة الموافق عليھ ا في خطة تنفي يمكن إدماجھ ف
ى عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف ت ة إل الغ متبقي اد أي مب ع

 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

اق لمعالجة )أ ( ذا االتف د تطرأ  أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ ي ق ة الت االحتياجات الخاّص
 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 كاعن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9- وم بھ ي يق ة األنشطة الت ف
ذا نيابة عنه التي ُيضطلع بھا د وافق  من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھ اق. وق ةاالتف م المتحدة للبيئ امج األم  برن

ة الصناعية لرئيسية") كما وافقتكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة ايعلى أن   منظمة األمم المتحدة للتنمي
ق على أن  ا يتعل ذة الرئيسية فيم ة المنف ة) تحت إشراف الوكال ذة المتعاون ة (الوكالةالمنف تكون الوكالة المنفذة المتعاون

ال  بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. رامج أعم د ُتجري في إطار ب ي ق ة الت يم الدورّي ات التقي وُيوافق البلد على عملي
ّدد األط ة للصندوق المتع يم التابع يم التالرصد والتقي امج التقي ي إطار برن ذتين ابراف أو ف 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-
ة و واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزال ا في إطار الطلب ديالت الموافق عليھ التع

ال ال الحصر التحقق الم ى سبيل المث ك عل ا في ذل ة، بم ة المقدمة بخصوص الشرائح التالي رة الفرعي ا للفق ستقل وفق
ابع المالئم(ب). 5 ت والتت مان التوقي ة لض ذة المتعاون ة المنف ع الوكال يق م ؤولية ضرورة التنس ذه المس مل ھ  ينتش

ي ال طة ف دعم الولألنش ة ب ذة المتعاون ة المنف تقوم الوكال ذ. وس ية تنفي ذة الرئيس ة المنف قكال ن طري طة  ع ذ األنش تنفي
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د أبرمت–6المنصوص عليھا في قائمة التذييل  ذة الرئيسية. وق ة المنف  باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكال
ا ر ة اتفاق ذة المتعاون ة المنف ذة الرئيسية والوكال الغ والمسؤوليات الداخلسميا بشأن التخالوكالة المنف ة في طيط واإلب

ا في ذ ذ الخطة بشكل منسق، بم يرا لتنفي اق تيس ذا االتف ة للتنسيق.إطار ھ د اجتماعات منتظم ك عق ة  ل وتوافق اللجن
في الصفوف  ةالتنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّينـ

 ألف.-2من التذييـل   4-2و  2-2 ةاألفقي

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 ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي  د بأن ل البل ذ يقب اق، فعندئ ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتف

د  لن ديرھا، أن تعي ة، حسب تق يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذي
ة بكاف ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهلتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقا

رر ل أن تتحقق التزاماته التي كان من المق ل تس ل. قب ى التموي ة عل ة في إطار جدول الموافق ل التالي م شريحة التموي
ذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية  ل طن  -7ر المحّددة في الت ف، عن ّك أل

ر الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  تنفامن تخفيضات االستھالك غي درات اس ان ق درة بأطن وسوف  د األوزون.مق
رارات ذات  ا الق ى حدة، وتتخذ إزاءھ اق عل ذا االتف د لھ ال البل ة من حاالت عدم امتث ة كل حال ة التنفيذي تناقش اللجن

 .5الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

ل  خضع تمويل ھذا االتفاق للتعديليلن  12-  ى تموي ؤثر عل د ي تقبل ق على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المس
 أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

ة التنفيذي 13- ول من اللجن د ألي طلب معق ذة سوف يستجيب البل ة المنف ية والوكال ذة الرئيس ة المنف ة ومن الوكال
ه أنلتيسير تن المتعاونة وع خاص علي اق. وبن ذا االتف ذ ھ ذة الرئيسية  في ة المنف يح للوكال ذة المتيت ة المنف ةوالوكال  عاون
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

ا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14- رن بھ اق المقت ة السنة الواالتف ة في نھاي تالي
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-4تمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتسماال ) إل

 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-
ة المصطلحات ال اق. وكاف تّم ھذا االتف م ي ا ل ول، م ا في البروتوك ى المنسوب إليھ ا المعن اق لھ ذا االتف تعملة في ھ مس
 تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق.

 الثانيواللجنة التنفيذية في االجتماع   تشادحكومة بين ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود   - 16
 والستين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
  قدرات استنفاد األوزون) من (بأطنان

دروكلوروفلوروكربون -الھي
22 

 16.10 األولى جيم

 
 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

 
  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1
مونتلایر لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
استھالك األوزون)

  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد

16.10 16.10 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 10.47 

  ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد المرفق 

المجموعة األولى (أطنان  جيم،
 قدرات استھالك األوزون) 

  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد

16.10 16.10 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 10.47 

  ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2-1
(برنامج األمم المتحدة الرئيسية 

(دوالر أمريكي) للبيئة)
100,000 0 0 70,000 0 0 45,000 0 45,000 0 65,000 325,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
(دوالر أمريكي)

13,000 0 0 9,100 0 0 5,850 0 5,850 0 8,450 42,250 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   2-3
(منظمة األمم المتحدة  متعاونةال

 (دوالر أمريكي) اللتنمية الصناعية)
135,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 235,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2-4
 (دوالر أمريكي) متعاونةال

10,125 0 0 0 0 0 7,500 0 0 0 0 17,625 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  3-1
أمريكي)

235,000 0 0 70,000  0 145,000 0 45,000 0 65,000 560,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
)أمريكي

23,125 0 0 9,100 0 0 13,350 0 5,850 0 8,450 59,875 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
(دوالر أمريكي)

258,125 0 0 79,100 0 0 158,350 0 50,850 0 73,450 619,875 

  5.63 قدرات استھالك األوزون)أطنان المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي اإلزالة من  4-1-1
  0.0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة  4-1-2

 10.47 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

  
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

يس قب 1- د ل ي موع ه ف ة علي ة للموافق رائح المقبل ل الش ي تموي يجري النظر ف انيس اع الث نة  ل االجتم ي الس ف
 ألف.-2المحددة في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 

 من خمسة أجزاء:المقدمة ح سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائ 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

لمرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات ا
ك من  ر ذل دم غي د، وأن يق ى الظروف في البل في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ عل
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ر  رات  أيضاالمعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري ى معلومات عن أي تغيي خاصة عل
أخير، وحاالت استخدام ديمھا، كحاالت الت ادة تخصيص  بخطة الشريحة السابق تق ة في إع 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، ويمكن باإلضافة 5المحددة في الفقرة الفرعية  ك أن يشمل أيضا معلومات (أ) من االتف ى ذل 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 خ ة التنفيذي ب خاص بشريحة من الشرائح اللجن ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع الف ذل
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 سُيضطلع بھ  (ج) اطات الت ذ  اوصف 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
رة  السنواتبغي أن يغطي ھذا الوصف المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وين 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

ن  (د) ة م ة  مجموع ات الكمي االمعلوم ة ب دة الخاص ي قاع درج ف ة، ت اتلللتقرير والخط ا وو .بيان فق
وب كل المطل ق بالش ا يتعل ة فيم ة التنفيذي ذھا اللجن ي تتخ لة الت ررات ذات الص ديم للمق ي تق ، ينبغ

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  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 مطلوبة إال بالنسبة للسنوات ال1الفرعية  ابقة والمقبل س
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 

  الرصد واألدوار المتعلقة به ألف: مؤّسسات -5التذييل 

ذ  1 سوف تقدم وحدة األوزون الوطنية إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفي
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

واد  2 ة الم ة إدارة إزال داد خط د إع ة رص ناد مھم ة بإس دة للبيئ م المتح امج األم وم برن وف يق س
ةا ى شركة محلي ق أھداف األداء، المحددة في الخطة، إل  لھيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من تحقي

 مستقلين.  مستقلةأو خبراء استشاريين
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  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

ذه ةـة أنشطـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1- د ھ في األنشطة . ويمكن مواصلة تحدي
  :، ولكن يجب أن تشتمل على األقل علىة المشروعـوثيق

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؛

ي إع  (ب) د ف اعدة البل و المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـريحذ الشـط تنفيداد خطـمس ى النح ي ـعل ن ف
 ؛ألف-4 لـالتذيي

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.-4أُكملت على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يب المكتسبة والتقدم المحرز بعالتأّكد من أخذ التجار  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

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.تمام المشروعات تمھيدوتقارير إ 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
 سية؛الرئي

 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؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة  في حالة  (ي) د  11خفض 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؛

   ؛تضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرا  )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
و ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ا ب تقلة وتكليفھ ة مس ةاد منظم 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 
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  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 
  

ة شطة. مسؤولة عن مجموعة أنالوكالة المنفذة المتعاونة  تكون  1 ذه األنشطة في وثيق ويمكن مواصلة تحديد ھ
  :المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة الالمساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا   (ب) ة  ةذمنفوكال ى الوكال ة، والرجوع إل المتعاون
    فذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛المن

ى   (ج) ذه األنشطة إل ة التقديم تقارير عن ھ ذةوكال ةدراجالرئيسية إل المنف ارير المجمع ا في التق ى  ھ عل
      .ألف-4النحو الوارد في التذييل 

  
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  

دار تفاق، يمكن تخفيض مبلمن ھذا اال 11وفقا للفقرة   1- ل المخّصص بمق دوالر أمريكي عن  2 500غ التموي
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 
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  الرابع عشر رفـقمال
  

  متعدد األطرافالللصندوق  واللجنة التنفيذية كوستا ريكاحكومة بين معدل اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("  كوستا ريكا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  9,17واّد") 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  2-1دود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بح 2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ة بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذي ألف.- 1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) "يم، المجموعة األولىمواد المرفق ج
في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لأل

  .من المواد(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل  3-2-4و  3-1- 4 ينألفقيا ينالصف
 

ً 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 التمويل المحّدد في الصف األفقي
ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3جتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في ا

 التمويل").
 

من تحقيق حدود االستھالك تحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-
وسيجرى  .التمويل") من ھذا االتفاق("األھداف و ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة

 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة التحقيق المشار إليه أعاله 
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل م 60قبل  بالشروط التالية ن اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني يوما
 التمويل: للموافقة على

 
ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع أن يكون البلد قد حق ) أ(

السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي وفلوروكربونيةالھيدروكلور

 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؛
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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 

يل المتاح من لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمو
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

ذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قّدم   (د)  رير اتقألف ("شكل  -4الت
ي يُ حتى السنة تقويمية سنة  كل تغطي") السنويةتنفيذ ال طوخط ا لب طالت ل الشريحة فيھ ة تموي التالي

أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،بمقتضى الجدول الزمني للتمويل
  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

ىبال، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ( امن  نسبة إل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب  والستينجمي
واد  ن الم الواردات م ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع وم

أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
ة الم ي إلزال دول الزمن د للج ول البل ي بروتوك ه ف ة المنصوص علي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  ططذ األنشطة التي تتضمنھا  خيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف - 5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن  -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
جزء من اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو توافق و 7-

 ألف. -1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

وأن توافق  سنويةإعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ   (أ)
ي ال يّن ف و مب ا ھ ة، كم ة التنفيذي ا اللجن ة عليھ رة الفرعي ية أعاله (د) 5فق رات الرئيس ق التغيي . وتتعل

دد األطرافب ق بقواعد أو سياسات الصندوق المتع ي يمكن أن تتعل ي ؛ المسائل الت رات الت أو التغيي
ديل أي شرط من  ى تع ؤدي إل اقشروط ت ذا االتف ي ھ رات ف تويات ال؛ أو التغيي نوية لمس ل الس لتموي

ة االت الثنائي رادى الوك ذة وأ المخصص لف رائح؛ و المنف ف الش ديم لمختل رامج أو تق ى الب ل إل تموي
ذ  ة أي نشاط من خطة التنفي األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزال

  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30السنوية، تزيد تكاليفه عن 

ديالت رئي  (ب) نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ة إع ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ذ الس نويةتنفي  الس
ر  أنھا في التقري ة بش ة التنفيذي السنوي الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن

  تنفيذ؛المتعلق بال

رة في   (ج) اء من الشريحة األخي دى االنتھ سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف ل
 .الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى 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 الت اليأخذ البلد والوكاأن   (ب) ذة المعني المقررين ثنائية 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 اليوئنديبي  تقوقد وافبموجب ھذا االتفاق.  من أجل الوفاء بااللتزامات نيابة عنه التي يُضطلع بھا

ويُوافق البلد على الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
المتعّدد األطراف أو في  عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق

 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت
 

والتعديالت الموافق  الشاملةستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة  10-
  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المثال ال الحصر الت عليھا في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبيل

  2-2 وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي
 .ألف-2من التذييـل 

 
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 البلد بأنه لن 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 إلى وضعه وفقاً لجدول لتمويل ا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف

 كيلوغرامألف، عن ّكل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل تخف أنويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
وسوف  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

ءھا القرارات ذات الصلة. تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزا
  .أعاله 5وبعد 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- 

  االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات 
 

لتيسير تنفيذ ھذا من الوكالة المنفذة الرئيسية  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .ا االتفاقلھذ
 

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 

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية ية عليھا وفقالتنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التال
(د) 1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في ماال
 ذلك. غيرإلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ھ(1و
 

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
 

واللجنة التنفيذية في االجتماع   كوستا ريكاان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   -16
  والستين للجنة التنفيذية. الرابع 
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 وزون)(بأطنان قدرات استنفاد األ

22-الھيدروكلوروفلوروكربون  10.0 األولى جيم 

ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون   3.58 األولى جيم 

 0.007 األولى جيم123–الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.09 األولى جيم124–الھيدروكلوروفلوروكربون 

ب142 –الھيدروكلوروفلوروكربون   0.4 األولى جيم 

 14.10 ولىاأل جيمالمجموع الفرعي

في البوليوالت  ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونال
المستوردة سابقة الخلط

    18.11 

 32.21    المجموع

  
  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 

  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول مونتريال لمواد 

وعة المرفق جيم، المجم
األولى (أطنان قدرات 

)استھالك األوزون

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

 غير متوفر 9.17 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 14.10 14.10

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

)استھالك األوزون

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

 غير متوفر 9.17 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 14.10 14.10

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1
المنفذة الرئيسية 

) دوالر ئنديبي(اليو
)أمريكي )

761,523 0 168,000 0 62,000 0 106,000 0 56,000 0 1,153,523 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 الرئيسية (دوالر أمريكي

57,114 0 12,600 0 4,650 0 7,950 0 4,200 0 86,514 

إجمالي التمويل المتفق  3-1
)عليه (دوالر أمريكي

761,523 0 168,000 0 62,000 0 106,000 0 56,000 0 1,153,523 

مجموع تكاليف الدعم  3-2
)(دوالر أمريكي

57,114 0 12,600 0 4,650 0 7,950 0 4,200 0 86,514 

إجمالي التكاليف المتفق  3-3
)ليھا (دوالر أمريكيع

818,637 0 180,600 0 66,650 0 113,950 0 60,200 0 1,240,037 

(أطنان المتفق على أن يتحقق ضمن ھذا االتفاق  ب، 142و ب 141،  124، 123،  22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
األوزون) نفاداست قدرات  

4.93 

أطنان قدرات لتي يجب تحقيقھا ضمن المشروعات السابقة المتفق عليھا (ا1- 1-4المذكورة في  ونيةوروفلوروكربالھيدروكلالمواد  إزالة 4-1-2
 استنفاد األوزون)

 غير متوفر

أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 1- 1- 4المذكورة في  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد  االستھالك المؤھل المتبقي من 4-1-3  9.17 

المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان  في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب141-ھيدروكلوروفلوروكربوناللي اإلزالة من إجما 4-2-1
 قدرات استھالك األوزون)

14.0 

سابقة موافق عليھا (أطنان  التي يتعين تحقيقھا في مشروعات في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونالإزالة  4-2-2
 قدرات استھالك األوزون)

0 

 4.11 (أطنان قدرات استھالك األوزون) في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونالاالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  
المحددة  في السنة الثانياالجتماع ل تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب سيجري النظر 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
 

ا  الموافقة علىمنذ تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز   (أ) د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الشريحة الس
يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن 
اطات  ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء ك لط التقري يس

على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك  المدرجة في الخطة، وأن يعلق
رات  أيضامن المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير  خاصة على معلومات عن أي تغيي

ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق
ك  7، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبالغ خالل تنفيذ الشريحة ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف

ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 

  لحالية؛األنشطة في السنة ا

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

حة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشري
(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 

ي سيُضطلع بھ  (ج) ديم طلب اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع  حت الشريحة التالي
ار. إ براز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ا  من الوصف أيض ي أن يتض ااوينبغ ن أي رإلش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش  نةالستغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل

ر من 5المحددة في الفقرة الفرعية  (د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  ھا؛ا لريفسقدم تالضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن ي

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ى اإلنترنت بيان  .عل
وبوفقا للمقررات ذو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم ات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية. والبيانات على االنترنت
ة كل طلب شريحة رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1، كال من السرود والوصف الخاص ب

ا 1لخطة (انظر الفقرة الفرعية وا ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ، سوف يشمل أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية
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(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1

  ار المتعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد واألدو - 5التذييل  
     

ستنفذ أنشطة الرصد في إطار مشروع تنفيذ ورصد ومراقبة خطة إدارة إزالة المواد   1
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وستشتمل على تنفيذ جميع المشاريع في إطار ھذه الخطة، والرصد المنتظم لتنفيذ 

جل تيسير اإلجراءات التصحيحية، وتقديم تقارير المشروع والنتائج، وإصدار تقارير دورية بشأن نتائج المشروع من أ
مرحلية عن المشروع في الوقت المناسب إلى اللجنة التنفيذية، والرصد المنتظم لتطورات السوق واتجاھاته على 

  المستويين الوطني والدولي. 

 
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةؤمسة ـالرئيسيالمنفذة ة ـون الوكالـستك  1

  :التالي
ق  (أ) ن األداء والتحقّ ق م ة  ضمان التحقّ ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ الم

ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص
 د؛بالبل

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ العلى 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  ذ السنويةبتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )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؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ود آليّ  (ح) ذ خطة ضمان وج ن تنفي ن م غيلية تمّك الغ الة تش 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
 ثنائية معنية؛تمويل كل وكالة منفذة أو لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ي(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ك(
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رئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة ال 2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا 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.

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف - 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من من قدرات استنفاد األوزون  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2- 1لھدف المحدد في الصف ھا افي تحققيلم لكل سنة 
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  الخامس عشرالمرفـق 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  إكوادورحكومة اتّفاق بين 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" إكوادور حكومةالتفاھم بين المعدل ھذا االتفاق  مثّلي 1-
من 15,27واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

داول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الج 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.- 1إليھا في التذييل  المشار
، 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  2-1فقي يتجاوز المستوى المحدد في الصف األ
جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألھذا االتفاق لجميع المواد 

(االستھالك المؤھل 3-6-4و  3-5-4و 3-4-4و 3-3-4و  3-2-4و 3-1-4 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة المحدد
  .المتبقي) من كل من المواد

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا

المبدأ، 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"). -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  4-
 من تحقيق حدود االستھالك المذكورةتحقّق 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 التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وف 5- في حالة عدم وفاء البلد  قا

 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 
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما ًوثَّق مسبقاً إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ   (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

  ؛ 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
  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 

ي  (ب) ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ة  إع ذ الخط 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 

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ة إزالة المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتعين الحصول على موافقة اللجنة التنفيذي

ر  دم لتغيي كجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليھا. ويجب أن يُحدد في الطلب المق
ان  اخ وأي اختالف في أطن ى المن ر المحتمل عل ا واألث اليف اإلضافية المرتبطة بھ التكنولوجيا التك

د تنفاد األوزون ق ي رات اس ورات الت ى أن الوف د عل ق البل ق األمر. ويواف بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ س
ل  توى التموي ى خفض مس تؤدي إل ا س ر التكنولوجي ة بتغيي افية المتعلق اليف اإلض ي التك ة ف المحتمل

  الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛
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رة   (د) 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 يُولى 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 تعلى أن  اليونيدوت قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

ة المتعاونة (الوكالة المنفذة كون الوكالة المنفذعلى أن ي اليونيب وافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
ويُوافق البلد على المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 

عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 
 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابامج التقييم التإطار برن

 
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 التبموجب ھذا االتفاق، 
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 والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 
وتوافق  .تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقالداخلة في إطار ھذا االتفاق 

بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونة اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2من التذييـل  4- 2و   2- 2 يناألفقي ينالصف

 
المحددة في  إزالة الموادمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بفي حال عدم ت 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويح ق 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 ة التزاماته التي كان من المقرربكاف

("تخفيضات في  ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من السنوات، من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  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 

  .الهأع 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.
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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 اإلطالع

 
في واالتفاق المقترن بھا ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالالمرحلة 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

 
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

  
الخامس واللجنة التنفيذية في االجتماع  إكوادورالمعقود بين حكومة ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق   -16

  والستين للجنة التنفيذية. 

  

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 21.02 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.86 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.18 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.20 األولى جيم  ب142–الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.22  األولى جيم  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 23.49    المجموع الفرعي

 ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون
البوليوالت السابقة الخلط في المتضمن 

 المستوردةا

 20.67 األولى جيم

 44.16    المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 Total 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  المفردات الصف

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول مونتريال 
لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

قدرات  (أطنان
 استھالك األوزون)

ال   ال يوجد
  يوجد

 ال يوجد 15.27 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14 23.49 23.49

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستھالك الكلي من 
مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان قدرات 
 استھالك األوزون) 

ال   ال يوجد
  يوجد

 ال يوجد 15.27 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14 23.49 23.49

التمويل المتفق عليه  2-1
للوكالة المنفذة 
الرئيسية (اليونيدو) 

 (دوالر أمريكي)

940 531 1  0  500 86  0   500 86  0 500 86  0 000 55  440 846 1  

تكاليف دعم الوكالة  2-2
المنفذة الرئيسية 

 (دوالر أمريكي) 

896 114  0 488 6  0 0 487 6  0 487 6  0 125 4  483 138  

التمويل الموافق عليه  2-3
للوكالة المنفذة 
المتعاونة (اليونيب) 

 (دوالر أمريكي)

000 30  0 000 20  0  000 30  0 000 25  0 000 10  000 115  

تكاليف دعم الوكالة  2-4
المنفذة المتعاونة 

 (دوالر أمريكي) 

900 3  0 600 2  0 0 900 3  0 250 3  0 300 1  950 14  

إجمالي التمويل المتفق  3-1
 عليه (دوالر أمريكي)

940 561 1  0 500 106  0 0 500 116  0 500 111  0 000 65  440 961 1  

مجموع تكاليف الدعم  3-2
 (دوالر أمريكي)

796 118  0 088 9  0 0 387 10  0 737 9  0 425 5  433 153  

إجمالي التكاليف  3-3
المتفق عليھا (دوالر 

 أمريكي)

736 680 1  0 588 115  0 0 887 126  0 237 121  0 425 70  873 114 2  

 7.36  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 ال يوجد  أطنان قدرات استھالك األوزون)عليھا (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 13.66  أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3

 0.86  األوزون)أطنان قدرات استھالك ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1

 ال يوجد  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب  التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2

 0.00  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب (141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3

4-3-1  0.00  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق( 123-اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي  

2- 3ح4  ال يوجد  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سبقت الموافقة عليھا ( 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

4-3-3  0.18  أطنان قدرات استھالك األوزون)( 123-المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك  

4-4-1  0.00  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (142-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 

4-4-2  ال يوجد  أطنان قدرات استھالك األوزون)يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (ب  التي 142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

4-4-3  1.20  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب (142-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 

4-5-1  0.00  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق( 124-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 

4-5-2  ال يوجد  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سبقت الموافقة عليھا ( 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

4-5-3  0.22  أطنان قدرات استھالك األوزون)( 124-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  

4-6-1  
لمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا المستوردة في البوليوالت السابقة الخلط االمتضمن ب  141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون

 14.96  أطنان قدرات استھالك األوزون)االتفاق(

4-6-2  
التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سبقت الموافقة المستوردة في البوليوالت السابقة الخلط االمتضمن ب  141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

 n/a  أطنان قدرات استھالك األوزون)عليھا (

4-6-3  
أطنان قدرات (المستوردة بقة الخلط افي البوليوالت الساالمتضمن ب  141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون

 5.71  استھالك األوزون)
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
- 2في السنة المحددة في التذييل  الثانياالجتماع 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
 

 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

توينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي أزيل  الت
ة المستخدمة وا جة مباشرةينتك ا البديل ادة، والتكنولوجي دائل ذات الصلة لتنفيذ األنشطة، حسب الم لب

ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ 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 تغييأي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل
ر  تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل اف ى  أيض عل

ذ السنوية  مقارنة بخطة (خطط)معلومات عن أي تغييرات  أخير، التنفي ديمھا، كحاالت الت السابق تق
ذ الشريحة ى النحو المنصوص وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي ، عل

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، ويمكن 5التقرير المسرود جمي (أ) من االتف

  لحالية؛باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة ا

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

حة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشري
(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، الشريحة التالي لتق
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ةبع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان من ؛ وس ي أن يتض . وينبغ
ا  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  السنواتالمنظور 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 لريفستقدم الشاملة وأن ي بوصفه  . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب ستعدو .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ل 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

  رات الزمنية والنشاطات؛وستغطي نفس الفتتغييرات 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 -5التذييل  
     

 

 لألوزون ، في إطار وزارة الصناعات واإلنتاجية، تنسيق عملية تنفيذ المشروعستتولى الوحدة الوطنية   1
وستكون مسؤولة عن التنسيق الوطني لبرنامج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلروفلوروكربونية برمته بمساعدة من 

  الوكاالت المنفذة.

، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلروفلوروكربونية وستكون الوحدة الوطنية لألوزون مسؤولة عن رصد   2
  وإنفاذھا.ومتابعة إعالن السياسات والتشريعات 

وستدعم الوحدة الوطنية لألوزون الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في إعداد خطط التنفيذ   3
  السنوية والتقارير المرحلية لتقديمھا إلى اللجة التنفيذية.

روكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلروفلووسوف يلزم المواءمة والتنسيق عن كثب بين تنفيذ   4
القدرات والتوعية التي تنفذھا حكومة  و الخاصة بخلقالمالية والتنظيمية  األنشطةومختلف التعليمات العامة و

  إكوادور، ضمانا التساق األولويات الحكومية.

فريق مكرس لھذه الوظيفة يتألف من منسق تعينه خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلروفلوروكربونية وسيدير   5
دة الوطنية لألوزون ويتمتع بدعم ممثلي الوكاالت المنفذة وخبرائھا والھياكل األساسية الضرورية للدعم. عالوة الوح

خالل إجراءات الشراء  على ذلك، سيتولى المنسق عملية التوزيع المحلي لمعدات الخدمة التي سيجري شراؤھا من
  للوكالة المنفذة الرئيسية.

 
 المنفذة الرئيسية ألف: دور الوكالة -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 يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1و 11المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  يةالسنوتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء 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 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)
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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   )ي( ا للفق ال وفق اق 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د من االتف د، بالتشاور مع البل ، تحدي
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(

 والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة   )ل(

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  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 -1ذييل المذكورة في الت
 ألف.

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  
املةتحدد ھذه األنشطة في وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1 ى الخطة 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؛

ئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الر  (ج)
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 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 
 

  ألف: ترتيبات محددة القطاعات -8التذييل 
 
، سوف يقدم طلب بمشروع إلزالة استخدام الكمية المتبقية من 63/15و 61/74وفقا لما جاء في المقررين   1

من أطنان قدرات  5.71وھي  ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة141الھيدروكلوروفلوروكربون_
استنفاد األوزون، وذلك خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، عندما تتيح 

لمنخفضة في احتماالت االحترار العالمي االستعاضة عن التكنولوجيا الثابتة الجودة والفعالة من حيث التكلفة وا
  ب المستخدم في المنشآت الصغيرة.141-الھيدروكلوروفلوروكربون
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 السادس عشر رفـقمال
  

  متعدد األطرافالللصندوق  واللجنة التنفيذية لبنـــانحكومة بين معدل اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" لبنــــان  ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  60,64واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم - 1ستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل اال

داول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الج 2017يناير / كانون الثاني  1حلول قبل أطنان قدرات استنفاد األوزون 
  .مونتريال

 
من  2-1حدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام ب 2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذ ألف.- 1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) "، المجموعة األولىجيممواد المرفق 
في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لأل

  .) من كل من المواد(االستھالك المؤھل المتبقي 3-3-4و .3-2- 4،  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. وستوف") لألف ("األھداف والتمويل - 2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3دأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المب
 التمويل").

 
من تحقيق حدود االستھالك تحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-

وسيجرى  .ألھداف والتمويل") من ھذا االتفاق("ا ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة
 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة التحقيق المشار إليه أعاله 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

ً على 60قبل  بالشروط التالية األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  يوما
 التمويل: للموافقة على

 
ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع أن يكون البلد قد حق ) أ(

السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
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؛

ذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قّدم   (د)  رير اتقألف ("شكل  -4الت
ي يُ تقويمية حتى السنة سنة  كل تغطي") السنويةتنفيذ ال طوخط ا لب طالت ل الشريحة فيھ ة تموي التالي

أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،بمقتضى الجدول الزمني للتمويل
  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

ى، فيدأن تكون الحكومة قدمت ما ي  )ھ( امن  بالنسبة إل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب  والستينجمي
واد  ن الم الواردات م ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع وم

أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
ي إل دول الزمن د للج ول البل ي بروتوك ه ف ة المنصوص علي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم زال

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طضمنھا  خطذ األنشطة التي تتيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف - 5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن  -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
يھا، أو جزء من اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق علتوافق و 7-

 ألف. -1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

وأن توافق  سنويةإعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ   (أ)
يّ  و مب ا ھ ة، كم ة التنفيذي ا اللجن ة عليھ رة الفرعي ي الفق ية أعاله (د) 5ن ف رات الرئيس ق التغيي . وتتعل

دد األطرافب ق بقواعد أو سياسات الصندوق المتع ي يمكن أن تتعل ي ؛ المسائل الت رات الت أو التغيي
ديل أي شرط من  ى تع ؤدي إل اقشروط ت ذا االتف ي ھ رات ف تويات ال؛ أو التغيي نوية لمس ل الس لتموي
االت  رادى الوك ة المخصص لف ذة وأالثنائي رائح؛ و المنف ف الش ديم لمختل رامج أو تق ى الب ل إل تموي

ذ  ة أي نشاط من خطة التنفي األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزال
  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30السنوية، تزيد تكاليفه عن 

د  (ب) نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ة إع ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ذ اليالت رئيس نويةتنفي  الس
ر  أنھا في التقري ة بش ة التنفيذي السنوي الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن

  تنفيذ؛المتعلق بال

رة   (ج) اء من الشريحة األخي دى االنتھ في سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف ل
 .الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى 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 كايأخذ البلد والوأن   (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  اليوئنديبي  تقوقد وافلتزامات بموجب ھذا االتفاق. من أجل الوفاء باال نيابة عنه التي يُضطلع بھا

ويُوافق البلد على الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
ة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابع

 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت
 

والتعديالت الموافق  الشاملةستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة  10-
 (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية على سبيل المثال ال الحصر الت عليھا في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك

  2-2 وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي
 .ألف-2من التذييـل 

 
المحددة في  إزالة المواداألھداف المتعلقة ب في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن 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 ة التزاماته التي كان من المقرربكاف

 كيلوغرامألف، عن ّكل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخففيذية ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التن
وسوف  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

تتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، و
  .أعاله 5وبعد 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- 

  قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد. تمويل أية مشروعات أخرى في
 

لتيسير تنفيذ ھذا من الوكالة المنفذة الرئيسية  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
متثال ق من االعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع لة المنفذة الرئيسية االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .لھذا االتفاق
 

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 

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية حات التالية عليھا وفقالتنبؤ بھا في الخطة والتنقي
(د) 1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في ماال
 ذلك. غيرإلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ھ(1و
 

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
  

الرابع واللجنة التنفيذية في االجتماع  لبنانتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ان ھذا اال  -16
  والستين للجنة التنفيذية. 
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 35.95 األولى جيم 22-لوروفلوروكربونالھيدروك

 0.05 األولى جيم123–الھيدروكلوروفلوروكربون 

ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون   37.53 األولى جيم 

 73.5 *المجموع
 الفرق للتقريب.يرجع *يظھر المجموع متطابقا مع خط األساس الذي وضھته أمانة األوزون و 

  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  
 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011الصف

1.1 
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات

 األوزون) نفاداست
غير متوفر

غير 
متوفر

73.5073.5066.15 66.15 66.15 
 غير متوفر

1.2 
قصى المسموح به لالستھالك الكلي من الحد األ

مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 األوزون)  نفاداست

غير متوفر
غير 
متوفر

73.5073.5066.15 66.15 60.64 
 غير متوفر

2.1 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية

 ) (دوالر أمريكي)ئنديبي(اليو
1,500,0000745,5890124,760 0 124,760 2,495,109 

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر

 أمريكي) 
112,500055,91909,357 0 9,357 187,133 

 2,495,109 124,760 0 1,500,0000745,5890124,760 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 3.1
 187,133 9,357 0 112,500055,91909,357 أمريكي) مجموع تكاليف الدعم (دوالر 3.2
 2,682,242 134,117 0 1,612,5000801,5080134,117 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3
 4.9 األوزون) نفاداست (أطنان قدراتالمتفق على أن يتحقق ضمن ھذا االتفاق  22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يجب تحقيقھا ضمن المشروعات السابقة المتفق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 31.05 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3
 0 األوزون) نفاداست (أطنان قدراتالمتفق على أن يتحقق ضمن ھذا االتفاق  123-ة من الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزال 4.2.1
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يجب تحقيقھا ضمن المشروعات السابقة المتفق عليھا ( 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.2.2

 0.05 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   123-من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي  4.2.3
 15.1 األوزون) نفاداست (أطنان قدراتالمتفق على أن يتحقق ضمن ھذا االتفاق  ب141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.3.1
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)شروعات السابقة المتفق عليھا (التي يجب تحقيقھا ضمن الم ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.3.2
 22.43 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   ب141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.3.3

  
  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  
 في السنة المحددة الثانياالجتماع ل موافقة عليه في موعد ليس قبسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة لل 1

 ألف.-2في التذييل 
  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 
Annex XVI 

 

5 

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ا الشريحة ال منذ الموافقة علىتقرير مسرود بشأن التقدم المحرز   (أ) د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي س
يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن 
اطات  ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء ك لط التقري يس

أ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك المدرجة في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطر
رات  أيضامن المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير  خاصة على معلومات عن أي تغيي

ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق
ك  7ه في الفقرة المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص علي ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف

ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

ر للتحق  (ب) واد تقري تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م
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) 5يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  أن

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سيُضطلع بھ  (ج) ديم طلب اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع  حت الشريحة التالي
ار.  إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ا  من الوصف أيض ي أن يتض ااوينبغ ن أي رإلش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش نةتغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل  الس

ر من 5فرعية المحددة في الفقرة ال (د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  ھا؛ا لريفسقدم تالضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن ي

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ى اإلنترنت بيان  .عل
وبوفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا الو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم لجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية. والبيانات على االنترنت
ة كل طلب شريحة رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1، كال من السرود والوصف الخاص ب

ا 1ية والخطة (انظر الفقرة الفرع ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
ار ت كل خي ةالش د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ذة  ق المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل 
     

  ستدير وزارة البيئة عملية الرصد من خالل وحدة األوزون الوطنية بمساعدة من الوكالة الرئيسية.  1

وسيتم رصد االستھالك وتحديده استنادا إلى البيانات الرسمية التي تسجلھا اإلدارات الحكومية المعنية عن   2
  الواردات والصادرات من المواد. 

ع البيانات والمعلومات التالية واإلبالغ عنھا على أساس سنوي في وستقوم وحدة األوزون الوطنية بتجمي  3
  تواريخ استحقاقھا أو قبلھا: 

  تقارير سنوية بشأن استھالك المواد تقدم إلى أمانة األوزون؛  (أ)

تقدم إلى  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقارير سنوية بشأن التقدم في تنفيذ   (ب)
  للصندوق المتعدد األطراف.  فيذيةاللجنة التن

وستتعاقد وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية مع كيان مستقل ومؤھل إلجراء تقييم كيفي وكمي   4
  .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةألداء تنفيذ 

ومات التقنية والمالية ذات الصلة المتعلقة ويكون للكيان الذي يجري التقييم سبل وصول كاملة إلى جميع المعل  5
  .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبتنفيذ 

ويعد الكيان الذي يجري التقييم مشروع تقرير مجمع ويقدمه إلى وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة   6
والتوصيات بشأن التحسينات أو التعديالت، إن  الرئيسية في نھاية كل خطة تنفيذ سنوية، يشتمل على نتائج التقييم

  وجدت. ويجب أن يشتمل مشروع التقرير على حالة امتثال البلد ألحكام ھذا االتفاق.

وعقب إدراج التعليقات والتفسيرات التي تقدمھا وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية حسبما   7
ييم إكمال التقرير وتقديمه إلى وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة ينطبق األمر، على الكيان الذي يجري التق

  الرئيسية.

وتصدق وحدة األوزون الوطنية على التقرير النھائي وتقدمه الوكالة المنفذة الرئيسية إلى اجتماع اللجنة   8
  التنفيذية ذي الصلة إلى جانب خطة وتقارير التنفيذ السنوية.

  
 لوكالة المنفذة الرئيسيةألف: دور ا -6التذييل 

 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـالرئيسيالمنفذة  ةـالوكال ون ـستك  1

  :التالي
ن األداء  (أ) ق م ة  ضمان التحقّ ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم والتحقّ

يّن  ى النحو المب ه، عل ة ب ي خطة الخاّص ة إدارة ف 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  (ج) أُكملت  تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ العلى النحو المبيّن في خطة 
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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 السنويةوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة ال  )ھ( والخطة الشاملة عل
 ؛التنفيذيةلتقديمھا إلى اللجنة ألف -4النحو المحدد في التذييل 

ذالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ة 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؛

رة   (ط) ا للفق د،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛ تمويللتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  (ي)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ك)

وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  بعد التشاور مع البلد 2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

- 4(ب) من التذييل 1فاق والفقرة الفرعية (ب) من االت5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 250التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف - 2من التذييل  2-1ستوى المحدد في الصف يتجاوز المالذي االستھالك من من قدرات استنفاد األوزون  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2- 1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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  السابع عشر رفـقالم
    

    
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  مالويحكومة  بين معدل اتّفاق 

  كلوروفلوروكربونيةھيدروالمواد ال استھالك تخفيضبشأن 
  

  

فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  ("البلد") واللجنة التنفيذية مالويحكومة االتفاق التفاھم بين  مثّل ھذاي 1-
من 7.02ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل  االستعمال

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .مونتريال

من  2-1تھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االس 2-
المشار لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

اتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّد ألف.-1إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز 3

(الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد ألف -2من التذييل  2-1المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المحددة باعتباره الخوعة األولى) المرفق جيم، المجم

  .دالموامن كل من  3-1-4جاوز المستوى المحدد في الصف األفقي ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1في التذييل 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، ت 3- للجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير ا وافقرھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا لبلد. وستوفألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

على ألف ("الجدول الزمني للموافقة  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبيّن في التذييل  4-
المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك المذكورة، على النحو الثنائية أو إجراء تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة 

 (ب) من ھذا االتفاق.5 المبيّن في الفقرة الفرعية

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية يوما

 يل :للموافقة على التمو

ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع أن يكون البلد قد حق ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج . وتستثنى السنوات التي ال يوجد فيھا الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطر

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛

وخطة تنفيذ ألف ("شكل تقرير -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من من السنوات التقويمية السابقةسنة كل تغطي ") ائحالشر

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
خرى الموافق عليھا قد في المائة وأن الشرائح األ 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  صرفت بالكامل؛
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ألف ("شكل  - 4التذييل  على ھيئة الشرائحلتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قّدم   (د)
تمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ تقويمية حتى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق

أو حتى موعد اكتمال جميع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل
  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
وفقاً تنفيذ األنشطة الواردة في خطة تنفيذ الشريحة السابقة ّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن ألف ("مؤ -5التذييـل 
ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في  -5المحّددة في التذييل  ھاومسؤوليات ھاألدوار

 .(ب)5الفقرة الفرعية 

ون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق اللجنة التنفيذية على أن تكو 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق  . وإعادات ألف-1أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل ھذه المبالغ وفقا

اللجنة التنفيذية،  ق عليھاتوافالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن 
بصورة إجمالية وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر (د).  5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات  منفي المائة أو أكثر  30 على
أما إعادات التخصيص غير ف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. الصندوق المتعدد األطرا

فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم  ،المصنّفة كتعديالت رئيسية
ف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسو

 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

لجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعا )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن  )ب (
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  عنيوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
وقد وافق برنامج األمم المتحدة للبيئة على من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

 على منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية كما وافقت كون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية").أن ي
أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة 

ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد البلد بموجب ھذا االتفاق.
ع ألي من الوكالتين المنفذتين المشتركتين اباألطراف أو في إطار برنامج التقييم التوالتقييم التابعة للصندوق المتعّدد 

 في ھذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
ية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون

المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
. وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين (ب)5

في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة لألنشطة 
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت –6المنصوص عليھا في قائمة التذييل 

اقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتف
. وتوافق اللجنة التنفيذية من ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

  ألف.-2ن التذييـل م  2-2األفقي  الصفة في بالرسوم المبيّنـ تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية حيث المبدأ، على
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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 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد يحّق له الحصول على التمويل وفق ا
ة بكاف ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهلتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقا

في إطار جدول الموافقة على التمويل.  م شريحة التمويل التاليةأن 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، 
تنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اللجنة ال

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

ية في المستقبل قد يؤثر على تمويل أية خضع تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيلن  12- 
 مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

والوكالة المنفذة  سيةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئي 13-
 والوكالة المنفذة المتعاونة سيةأن يتيح للوكالة المنفذة الرئي لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه 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 - 2ى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل آلخر سنة يحدد فيھا حد أقص

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-4في التذييل  لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھاماال

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  جميعذ تنف 15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

الثاني واللجنة التنفيذية في االجتماع  مالويحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ان ھذا االتفاق المعدل ي  -16
  والستين للجنة التنفيذية. 
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 10.80 األولى جيم 22-نالھيدروكلوروفلوروكربو

 
 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 

 
    2010  2011  201

2  
  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

ال   ال يوجد  ال يوجد
  يوجد

10.80 10.80 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 7.02 

  ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون) 

ال   ال يوجد  ال يوجد
  يوجد

10.80 10.80 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 7.02 

  ال يوجد

لة المنفذة التمويل المتفق عليه للوكا 2-1
الرئيسية (برنامج األمم المتحدة 

 للبيئة) (دوالر أمريكي)

60.000 
0  0  55,000 0  0  40,000 0  40000 0 35000 230,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
 (دوالر أمريكي)

7.800 
0  0  7,150 0  0  5,200 0  5200 0 4550 29,900 

للوكالة المنفذة التمويل المتفق عليه   2-3
المتعاونة (منظمة األمم المتحدة 

 للتنمية الصناعية) (دوالر أمريكي)

60.000 
0  0  0 0  0  60000 0  0 0 0 120,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة   2-4
 (دوالر أمريكي)

5.400 
0  0  0 0  0  5400 0  0 0 0 10,800 

والر إجمالي التمويل المتفق عليه (د 3-1
 أمريكي)

120.000 
0  0  55,000 0  0  100,000 0  40000 0 35000 350,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
 أمريكي)

13.200 
0  0  7,150 0  0  10,600 0  5200 0 4550 40,700 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
 (دوالر أمريكي)

133.200 
0  0  62,150 0  0  110,600 0  45200 0 39550 390,700 

  3.78 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-1-1
  0.0 األوزون)أطنان قدرات استھالك التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4-1-2
  7.02 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 -االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-1-3

  
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  - 3التذييل 

السنة المحددة  في س قبل االجتماع الثانيسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد لي 1-
 ألف.-2في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق - 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)
مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير  المواد، وكيفية إسھام

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  أيضابغي أن يشتمل التقرير المعلومات ذات الصلة. وين
بخطة الشريحة السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص 
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من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
رات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة من التغييرات، وأن يقدم مبر

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

المواد  تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك  (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) 5في الفقرة الفرعية أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد 

  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)
التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار. وينبغي أن يتضمن 

ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من رإلشااصف أيضا الو
المحددة في الفقرة  السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 

(د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا 5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تالخطة الشاملة وأن يعلى 

وفقا للمقررات و .بياناتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د)
، ينبغي تقديم البيانات على ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطلوب

مع كل طلب  ة، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةستعدل ھذه المعلومات الكمي. واالنترنت
(أ) أعاله) والخطة 1، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية شريحة

(ج) أعاله)، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ كما أنھا ستلم 1(انظر الفقرة الفرعية 
(ج) 1حات تجرى على الخطة الشاملة وفقا للفقرة الفرعية بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقي

أعاله. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال بالنسبة للسنوات السابقة والمقبلة، سوف يشمل 
المنفذة  الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة الجارية إذا رغب البلد والوكالة

  في ذلك؛ الرئيسية

(أ) إلى 1تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من موجز   )ھ(
  (د) أعاله.1

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 

ذ خطة    1 سوف تقدم وحدة األوزون الوطنية إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفي
 الة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.إدارة إز

واد 2    ة الم ة إدارة إزال داد خط د إع ة رص ناد مھم ة بإس دة للبيئ م المتح امج األم وم برن وف يق س
ى شركة ة الھيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من تحقيق أھداف األداء، المحددة في الخطة، إل تقلة أو  محلي مس

  خبراء استشاريين مستقلين.
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  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

في . ويمكن مواصلة تحديد ھذه األنشطة ةـة أنشطـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1-
  :، ولكن يجب أن تشتمل على األقل علىة المشروعـوثيق

والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات   (أ)
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

- 4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـط تنفيداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)
 ؛ألف

السنوية المرتبطة بھا قد أُكملت تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة   (ج)
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

ن االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د)
 ألف؛-4د) من التذييل (1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل   )ھ(
تقديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.وتقارير إتمام المشروعات تمھيد

 ؛ذة المتعاونةة المنفوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّدت بھا الوكالة المنفذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

افية ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشف  (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( 
تمويل كل وكالة منفذة أو لبنود الميزانية و والوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف

 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(

نھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب ع 2-
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية - 1المذكورة في التذييل 
 ألف.
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  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة - 6التذييل 
  

  تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن األنشطة التالية:  1

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

متعاونة، والرجوع إلى الوكالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة ال  (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 

 
  

  تثالضات في التمويل بسبب عدم االمألف: تخفي -7التذييل 
  

دوالر أمريكي عن كّل  2 500التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ  11وفقا للفقرة   1-
ھا الھدف في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1االستھالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف من متري طن 

  ألف.-2من التذييل  2- 1المحدد في الصف 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 
Annex XVIII 
 

1 

 الثامن عشر رفـقالم
   

    
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  باكستان حكومةبين معدل اّتفاق 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  باكستانحكومة االتفاق التفاھم بين  مّثل ھذاي 1-
ل أول يناير/كانون قبل حلوألف ("المواّد")  -1مال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستع
من أطنان  222.66 مقدارھاثابتة إلى كمية  داول الزمنية لبروتوكول مونتلایربما يتماشى مع الج 2015الثاني 

بموجب الجدول الزمني  2015مسموح به لعام تھالك الالحد األقصى من االستمثل  قدرات استنفاد األوزون
  للتخفيض في بروتوكول مونتلایر.

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
جميع المواد ل 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- 1المحدد في الصف األفقي  للمواد يتجاوز المستوى
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع باعتباره الخالكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى) 

و  3-1-4 يناألفقي يندد في الصفلمحألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى ا- 1المواد المحددة في التذييل 
 .دالموامن كل من (االستھالك المؤھل المتبقي)  4-2-3

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، ت 3- اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  وافقرھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا لبلد. وستوفتمويل") لألف ("األھداف وال -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("الجدول الزمني للموافقة على  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 التمويل").

يقبل أيضاً ألف. وسوف  -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبّين في التذييل  4-
المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك المذكورة، على الثنائية أو إجراء تحّقق مستقّل بتكليف من الوكالة 

 (ب) من ھذا االتفاق.5النحو المبّين في الفقرة الفرعية 

ي حالة عدم وفاء البلد ف ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية يوما

 للموافقة على التمويل :

ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنّية. والسنوات المعنية ھي جميع أن يكون البلد قد حق ) أ(
التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد  السنوات منذ السنة

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج . وتستثنى السنوات التي ال يوجد فيھا الھيدروكلوروفلوروكربونية
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافاألتحقيق ھذه يتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من من السنوات التقويمية السابقةسنة كل تغطي ") ائحالشر
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ألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح التنفيذ ل
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  صرفت بالكامل؛

ألف ("شكل  -4التذييل  ةعلى ھيئ الشرائحلتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قّدم   (د)
تمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ تقويمية حتى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق

أو حتى موعد اكتمال جميع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل
على ھذه تھا موافقد حصل على وأن يكون ق ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  الخطة؛

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
وفقاً تنفيذ األنشطة الواردة في خطة تنفيذ الشريحة السابقة ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن  -5التذييـل 
ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في  -5المحّددة في التذييل  اھومسؤوليات ھاألدوار

 .(ب)5الفقرة الفرعية 

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء و 7-
. وإعادات ألف-1أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل حقيق من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل ت

ً في خطة تنفيذ الشريحة وأن  اللجنة  توافق عليھاالتخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقا
بصورة تي تؤثر وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص ال(د).  5التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية 

تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو  منفي المائة أو أكثر  30 علىإجمالية 
أما إعادات سياسات الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. 

فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون  ،التخصيص غير المصّنفة كتعديالت رئيسية
عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى 

 الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطسوف ُيولى اال 8-
 :لما يلي

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ  )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

ين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين بعالت 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-
منظمة األمم المتحدة للتنمية  فقتمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وا نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

 برنامج األمم المتحدة للبيئة لرئيسية") كما وافقعلى أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة ا الصناعية
المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق  ةالمنفذة المتعاونة (الوكال كون الوكالةيعلى أن 

وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال  بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق.
ع ألي من الوكالتين المنفذتين ابالرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

 المشتركتين في ھذا االتفاق.

كالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول ستكون الو 10-
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات 

ستقل وفقا للفقرة الفرعية صر التحقق المالمقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الح
 ينتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئم(ب). 5



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 
Annex XVIII 
 

3 

تنفيذ األنشطة  عن طريقكالة المنفذة الرئيسية لألنشطة في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الو
 باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت–6ا في قائمة التذييل المنصوص عليھ

ة في طيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلالوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخ
وتوافق اللجنة  تظمة للتنسيق.ذلك عقد اجتماعات من إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في
 ينة في الصفبالرسوم المبّينـ ]والوكالة المنفذة المتعاونة[التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 

 ألف.-2من التذييـل  4-2و  2-2 يناألفقي

المحددة في  إزالة الموادقيق األھداف المتعلقة بفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تح 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

يد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تع
ة بكاف ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهلتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. أن تتحقق قبل تسل التزاماته التي كان من المقرر
ألف، عن ّكل طن  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفذية ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفي

وسوف  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
زاءھا القرارات ذات تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إ
 .5الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

خضع تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل يلن  12- 
 و أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أ

ة ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقى المعلومات الضرورية للتحقعل اإلطالع

في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
ة جرى ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلق-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
) إلى ھ(أ) و(ب) و(د) و( لفأ- 4لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل ماال

 التنفيذية خالف ذلك.حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة 

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  جميعذ تنف 15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم 

 تفاق.تعريفھا بطريقة مختلفة في اال

الثاني واللجنة التنفيذية في االجتماع  باكستانان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   -16
  والستين للجنة التنفيذية. 
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 108.90 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 138.50األولىجيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  247.40      المجموع
 

 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010    

مواد المرفق جيم، جدول تخفيضات بروتوكول مونتلایر ل 1-1
 المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون)

 ال يوجدال يوجدال يوجد 
247.40 247.40 222.66 

 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد  1-2
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك 

 األوزون) 

 ال يوجدال يوجدال يوجد 
247.40 247.40 222.66 

 ال يوجد

لوكالة المنفذة الرئيسية (منظمة األمم التمويل المتفق عليه ل 2-1
(دوالر أمريكي) المتحدة للتنمية الصناعية)

  849 908 4*   000 80 000 20  849 008 5 

 375 664  1 500 6 000   *368 164  المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)تكاليف دعم الوكالة  2-2

وكالة المنفذة المتعاونة [برنامج األمم التمويل المتفق عليه لل 2-3
] (دوالر أمريكي)المتحدة للبيئة)

 000 200   000 200 000 40  000 440 

 57 200  5 200 26 000   26 000  لمنفذة المتعاونة (دوالر أمريكي)تكاليف دعم الوكالة ا 2-4

 5 448 849  60 000 280 000   5 108 849  دوالر أمريكي)إجمالي التمويل المتفق عليه ( 3-1

 432 864  6 700 32 000   394 164  مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2

 5 881 713  66 700 312 000   5 503 013  إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3-3

 7.4 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -ونإجمالي اإلزالة من ھيدروكلوروفلوروكرب 1- 4-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22 -إزالة ھيدروكلوروفلوروكربون 2- 4-1
 101.5 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22 -االستھالك المؤھل المتبقي من ھيدروكلوروفلوروكربون 3- 4-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (141 -إجمالي اإلزالة من ھيدروكلوروفلوروكربون 1- 4-2
 71.7 ات استھالك األوزون)أطنان قدرب  التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (141 -إزالة ھيدروكلوروفلوروكربون 2- 4-2
 66.8 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب  (141 -االستھالك المؤھل المتبقي من ھيدروكلوروفلوروكربون 3- 4-2

  مريكيادوالرا أ 363 064م للوكالة قدرھا دوالرا أمريكيا وتكلفة دع 4 840 849*تمت الموافقة في االجتماع الستين على مبلغ                         
   

  
  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  - 3التذييل 

في السنة  ل االجتماع الثانيسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1-
 ألف.-2المحددة في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق - 4التذييل 

 من خمسة أجزاء:المقدمة يذ الشرائح سوف يتألف تقرير وخطة تنف 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 

لتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات وا
في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من 

خاصة على معلومات عن أي تغييرات  أيضاالمعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير 
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ت استخدام المرونة في إعادة تخصيص بخطة الشريحة السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاال
من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة 
باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات (أ) من االتفاق، ويمكن 5المحددة في الفقرة الفرعية 

  عن األنشطة في السنة الحالية؛

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد   (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

تنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح اللجنة ال
ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

في الشريحة التالية، مع إبراز الترابط بينھا وأخذ  اضطلع بھوصف خطي للنشاطات التي سيُ   (ج)
التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار. وينبغي أن يتضمن 

ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من رإلشااالوصف أيضا 
المحددة في الفقرة  السنواتاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف المنظور أن تطرأ على الخطة الش

(د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري 5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تإدخالھا على الخطة الشاملة وأن ي

وفقا و .ياناتبلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د)
، ينبغي تقديم للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطلوب

 ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية. والبيانات على االنترنت
(أ) 1الفرعية  ، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرةمع كل طلب شريحة

(ج) أعاله)، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ 1أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعية 
كما أنھا ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفقا للفقرة 

لسنوات السابقة والمقبلة، (ج) أعاله. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال بالنسبة ل1الفرعية 
 سوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة الجارية إذا رغب البلد والوكالة

  في ذلك؛ المنفذة الرئيسية

(أ) 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1إلى 

  : مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهألف - 5التذييل 

العمليات الشاملة لمراقبة  ھي الجھة المنوط بھا مسؤولية الوطنية، التابعة لوزارة البيئة، وحدة األوزون 1
  المشروع  وتنسيقه، وتقييمه ورصده.

روع تنسيق العمل اليومي المتعلق بتنفيذ المشب لوحدة إدارة المشروع  سيقومموظف إدارة المشروع ان  2
تعميم أنشطتھا لتيسير وأيضا لمساعدة الشركات، والمكاتب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في 

حكومة باكستان كما تساعد ھذه الوحدة أيضا . خطة ادارة ازالة الواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ 
 .في التنفيذ وإبالغ اللجنة التنفيذيةالمحرز في رصد التقدم 

مراجعة استھالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ من الحكومة سيقوم بقل ومعتمد مراجع مستان  3
    والتقارير المرحلية للبرامج القطرية. 7والتحقق منه من خالل بيانات المادة 
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  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية - 6التذييل 

في . ويمكن مواصلة تحديد ھذه األنشطة ةـة أنشطـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1-
  :، ولكن يجب أن تشتمل على األقل علىة المشروعـوثيق

ضمان التحقّق من األداء والتحّقق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   (أ)
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ن في ـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـط تنفيداد خطـفي إع مساعدة البلد  (ب)
 ؛ألف-4 لـالتذيي

تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا قد   (ج)
 ألف.-4أُكملت على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

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 -4ي التذييل الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الشاملة على النحو المحدد ف  )ھ(
تقديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.وتقارير إتمام المشروعات تمھيد

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

بھا الوكالة المنفذة ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)
 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؛

  م في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئ  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
تمويل كل وكالة منفذة لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 أو ثنائية معنية؛

   ؛فيھا إلى استعمال المؤشرات ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند  )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  الھيدروكلوروفلوروكربونيةتائج خطة إدارة إزالة المواد منظمة مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من ن

(ب) من 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المواد المذكورة في التذييل 
 ألف.- 4التذييل 
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  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة - 6التذييل 
  

ويمكن مواصلة تحديد ھذه األنشطة في وثيقة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. عاونة الوكالة المنفذة المت تكون  1
  :المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

والرجوع إلى الوكالة  المتعاونة، ةذمنفوكالة الالمساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا   (ب)
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

على  ھا في التقارير المجمعةدراجالرئيسية إل المنفذةوكالة التقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى   (ج)
      .ألف-4النحو الوارد في 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 متري كّل طن 

  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 

  
  ت محددة القطاعاتألف: ترتيبا - 8التذييل 

  
  ال شيء.
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  التاسع عشر رفـقمال

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  رواندا حكومة بين معدل  اتّفاق

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("  رواندا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  2,67واّد") 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 
  مونتريال.

 
من  2-1ھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االست 2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
تھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّدا ألف.- 1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) "وعة األولىمواد المرفق جيم، المجم
 في الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لأل

  .ل من المواد(االستھالك المؤھل المتبقي) من ك  3-4-4و  3-3-4، 3-2- 4، 3-1-4 ألفقيا
 

ً 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 التمويل المحّدد في الصف األفقي
ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل  التمويل، من حيث المبدأ، في

 التمويل").
 

من تحقيق حدود االستھالك تحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-
وسيجرى  .والتمويل") من ھذا االتفاق ("األھداف ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة

 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة التحقيق المشار إليه أعاله 
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل 60قبل  بالشروط التالية من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  يوما
 التمويل: للموافقة على

 
ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع أن يكون البلد قد حق ) أ(

السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي وروفلوروكربونيةالھيدروكل

 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؛

") 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 

مويل المتاح من لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف الت
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

ذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قّدم   (د)  رير اتقألف ("شكل  -4الت
ي يُ ة حتى السنة تقويميسنة  كل تغطي") السنويةتنفيذ ال طوخط ا لب طالت ل الشريحة فيھ ة تموي التالي

أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،بمقتضى الجدول الزمني للتمويل
  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

ىب، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ( امن  النسبة إل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب  والستينجمي
واد  ن الم الواردات م ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع وم

أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
ة ا ي إلزال دول الزمن د للج ول البل ي بروتوك ه ف ة المنصوص علي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني لم

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طخط ذ األنشطة التي تتضمنھا يألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف - 5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن  -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
و جزء من اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أتوافق و 7-

 ألف. -1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

وأن توافق  سنويةإعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ   (أ)
ي  يّن ف و مب ا ھ ة، كم ة التنفيذي ا اللجن ة عليھ رة الفرعي ية أعاله (د) 5الفق رات الرئيس ق التغيي . وتتعل

دد األطرافب ق بقواعد أو سياسات الصندوق المتع ي يمكن أن تتعل ي ؛ المسائل الت رات الت أو التغيي
ديل أي شرط من  ى تع ؤدي إل اقشروط ت ذا االتف ي ھ رات ف تويات ال؛ أو التغيي نوية لمس ل الس لتموي

االت الثنائ رادى الوك ة المخصص لف ذة وأي رائح؛ و المنف ف الش ديم لمختل رامج أو تق ى الب ل إل تموي
ذ  ة أي نشاط من خطة التنفي األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزال

  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30السنوية، تزيد تكاليفه عن 

ديالت ر  (ب) نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ة إع ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ذ الئيس نويةتنفي  الس
ر  أنھا في التقري ة بش ة التنفيذي السنوي الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن

  تنفيذ؛المتعلق بال

رة في   (ج) اء من الشريحة األخي دى االنتھ سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف ل
 .طةالخ

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى 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؛

 41/100بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين الثنائية والمنفذة المعنية الت يأخذ البلد والوكاأن   (ب)
  خالل تنفيذ الخطة. 49/6و
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كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيبوقد وافت مات بموجب ھذا االتفاق. من أجل الوفاء بااللتزا نيابة عنه التي يُضطلع بھا

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة على أن ياليونيدو  توافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
ويُوافق البلد على االتفاق.  المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا

عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 
 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت

 
والتعديالت الموافق  الشاملةلة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤو 10-

 (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية عليھا في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
تابع المالئمين لألنشطة في وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والت

التنفيذ. 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 –6قائمة التذييل 

التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء ة المنفذة المتعاونة والوكال
وتوافق  .الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيةاللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد 
 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2- 2 يناألفقي ينالصف

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-

عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ، أو ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا

 ذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف

 كيلوغرامألف، عن ّكل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
وسوف  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.ن تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، م

تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. 
  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية 

 
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.
من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  و  ةب معقول من اللجنة التنفيذيسوف يستجيب البلد ألي طل 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 
حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5فقرة الفرعية ا للالتنبؤ 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. غيرإلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ھ(1و
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  لشروطا 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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الرابع واللجنة التنفيذية في االجتماع  روانداالتفاق المعقود بين حكومة ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل ا  -16
  والستين للجنة التنفيذية. 
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

3.75 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
0.06 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
0.16 األولى جيم ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
0.13 األولى جيم ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

4.10      المجموع
  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
جدول تخفيضات بروتوكول 1-1

مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان قدرات

 استنفاد األوزون)

 غير متوفر 2.67 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 4.10 4.10غير متوفرغير متوفر 

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد المرفق

نان جيم، المجموعة األولى (أط
 قدرات استنفاد األوزون) 

 غير متوفر 2.67 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 4.10 4.10غير متوفرغير متوفر 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 2-1
الرئيسية (اليونيب) (دوالر

 أمريكي)
 

42,000 0 40,000 0 0 30,000 0 30,000 0 28,000 170,000 

فذةتكاليف دعم الوكالة المن 2-2
 الرئيسية (دوالر أمريكي) 

 
5,460 0 5,200 0 0 3,900 0 3,900 0 3,640 22,100 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 2-3
المتعاونة (اليونيدو) (دوالر

 أمريكي)
 

55,000 0 0 0 0 55,000 0 0 0 0 110,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2-4
 المتعاونة (دوالر أمريكي) 

 
4,950 0 0 0 0 4,950 0 0 0 0 9,900 

إجمالي التمويل المتفق عليه 3-1
 (دوالر أمريكي)

 
97,000 0 40,000 0 0 85,000 0 30,000 0 28,000 280,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر 3-2
 أمريكي)

 
10,410 0 5,200 0 0 8,850 0 3,900 0 3,640 32,000 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3-3
 الر أمريكي)(دو

 
107,410 0 45,200 0 0 93,850 0 33,900 0 31,640 312,000 

 1.09 استنفاد األوزون) (أطنان قدرات 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 0.0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 2.66 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   22- من الھيدروكلوروفلوروكربون االسھالك المؤھل المتبقي 4-1-3

 0.06 استنفاد األوزون) (أطنان قدرات 123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-2-1

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4-2-2

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   123- بقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالسھالك المؤھل المت  4-2-3

 0.16 استنفاد األوزون) (أطنان قدرات ب141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-3-1

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4-3-2

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   ب141- ل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالسھالك المؤھ  4-3-3

 0.13 استنفاد األوزون) (أطنان قدرات ب142-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-4-1

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( ب142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4-4-2

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   ب142- ك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالسھال  4-4-3
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
في السنة المحددة الثاني ل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 ف.أل-2في التذييل 
  
  

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ا  منذ الموافقة علىتقرير مسرود بشأن التقدم المحرز   (أ) د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الشريحة الس
شاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف الن

اطات  ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء ك لط التقري يس
المدرجة في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك 

رات  أيضامل التقرير من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشت خاصة على معلومات عن أي تغيي
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ررات حدوثھا دم مب ع السنوات ذات الصلة من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي . وسيغطي التقري

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  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 -1لمشار إليھا في التذييل ا 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) 5الفرعية  أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة
  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سيُضطلع بھ  (ج) ديم طلب اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع  حت الشريحة التالي
ار.  إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ا وين من الوصف أيض ي أن يتض اابغ ن أي رإلش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش نةتغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل  الس

ر من 5المحددة في الفقرة الفرعية  (د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  ھا؛ا لريفسقدم تي إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يالضرور

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ى اإلنترنت بيان  .عل
وبو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةو .البيانات على االنترنت
ة كل طلب شريحة رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1، كال من السرود والوصف الخاص ب

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
ة ستلم بالمعلوم رة الفرعي ا للفق (ج) 1ات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة الش  المنف

  في ذلك؛ الرئيسية
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(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل  
     

من خطة إدارة  يجري تنسيق وإدارة جميع أنشطة الرصد من خالل وحدة األوزون الوطنية التي ھي مدرجة  1
  .إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھذه

وسيكون للوكالة المنفذة الرئيسية دور بارز بصورة خاصة في ترتيبات الرصد بالنظر إلى واليتھا في رصد   2
ى الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي سوف تستخدم سجالتھا كمرجع ترافقي في جميع برامج الرصد جنبا إل

جنب مع الوكالة المنفذة المتعاونة التي سوف تضطلع بمھمة صعبة تتمثل في رصد الواردات والصادرات غير 
القانونية من المواد المستنفدة لألوزون مع تقديم إرشادات للوكاالت الوطنية المعنية من خالل مكتب األوزون الوطني 

  حسب االقتضاء.

 
 الرئيسيةألف: دور الوكالة المنفذة  -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 وإزال ة الم ة اد الھيدروكلوروفلوروكربوني الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ الن في خطة على النحو المبيّ 

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 السنويةلخاصة الوفاء بمتطلبات اإلبالغ ا  (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 المستقل الخبراء التقنيين 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؛

  المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة   (ط)
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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؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

نظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار م 2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا 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.

 
  المتعاونةباء: دور الوكالة المنفذة  -6التذييل 

  
، الخطة الشاملةمواصلة تحديد ھذه األنشطة في يتم تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. و 1

  ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:
  
 تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)
  

المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة  مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة  (ب)
   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 
 

  بب عدم االمتثالضات في التمويل بسألف: تخفي -7التذييل 
  
عن كّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف - 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2- 1صف ھا الھدف المحدد في الفي تحققيلم لكل سنة 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 
Annex XX 
 

1 

  العشرون رفـقالم
  

  متعدد األطرافال واللجنة التنفيذية للصندوق سري النكابين حكومة  معدل اّتفاق
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  سري النكا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
 اّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("المو - 1ل المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعما

 .لجداول الزمنية لبروتوكول مونتلایروفقا ل 2020جانفي  1قبل من أطنان قدرات استنفاد األوزون  9.14

من  2-1لنحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على ا 2-
لجميع  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا  ألف.-1المشار إليھا في التذييل المواد 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف 3الفقرة بالتمويل المحّددة في 
(الحد ألف -2من التذييل  2-1بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

ة النھائية طوباعتباره الخاألقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى) 
ألف، وفيما يتعلق -1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد 

 .من كل من المواد 3-2-4و  3-1-4 ةألفقيا وفجاوز المستوى المحدد في الصفبأي استھالك يت

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق 3- اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  رھنا
ر اللجنة لبلد. وستوفألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("الجدول  -3التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 ة على التمويل").الزمني للموافق

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبّين في التذييل  4-
المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك المذكورة، على  تحّقق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراء

 ھذا االتفاق.(ب) من  5النحو المبّين في الفقرة الفرعية 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول  60قبل  بالشروط التالية يوما

 الزمني للموافقة على التمويل :

د حقأن ي ) أ( د ق ون البل ع ك 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
 انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ 

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)
لشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ا

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
عليھا قد في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق  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 سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  ةتقرير وخط ي يُ تقويمية حت ا لب طالت ل الشريحة فيھ تموي

ع  ذه السنة نفسھا،بما في ذلك ھ ،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؛
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

ً ألدوار ھذا الرصداألدوار") وتبلغ عن ألف ("مؤّسسات الرصد و -5التذييـل  المحّددة  ھاومسؤوليات ھاوفقا
ً للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية  -5في التذييل  ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا

 .(ب)5

ا، أو جزء وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھ 7-
ألف. -1من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

ً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق  وإعادات التخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقا
(د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات  5ية عليھا اللجنة التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرع

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو  30بصورة إجمالية على التخصيص التي تؤثر 
المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى 

أما إعادات التخصيص غير المصّنفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في فاق. تعديل أي شرط من ھذا االت
خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في 

االنتھاء من  التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى
 ,الشريحة األخيرة في الخطة

 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 الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ 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 وقد وافق من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نهنيابة ع التي ُيضطلع بھا

برنامج األمم المتحدة  كون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقيعلى أن  اإلنمائي
تحت إشراف الوكالة المنفذة كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) يعلى أن  للبيئة

وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم 

  فذتين المشتركتين في ھذا االتفاق.ع ألي من الوكالتين المنابالت

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 

حقق المستقل وفقا ائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التالطلبات المقدمة بخصوص الشر
تشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت و (ب). 5 للفقرة الفرعية

نفذة الرئيسية عن والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة الم
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة –6طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة التذييل 

المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط 
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ذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھ
 وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية . اجتماعات منتظمة للتنسيق

 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2-2 ةاألفقي وفبالرسوم المبّينـة في الصف الوكالة المنفذة المتعاونةو

المحددة في  إزالة الموادحال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب في 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

تمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب البلد بأنه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على ال
ً لجدول تقديرھا، أن تعيد ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا

م شريحة التمويل أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف بعد أن يبرھن البلد على وفائه
ض قيمة أن تخففقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية التالية في إطار جدول الموا

ألف، عن ّكل طن من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالالتمويل ب
حاالت وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.سنة من السنوات، 

عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن 
 .5تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

ل قد يؤثر على تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقب عناصر خضعتلن  12- 
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

ة ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة التيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوك المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع المتعاونة

في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة - 2جمالي االستھالك في التذييل آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إل

، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل ماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام

 ) إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.ھ(أ) و(ب) و(د) و( لفأ-4

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  جميعذ تنف 15-
يھا في البروتوكول، ما لم ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إل

 يتّم تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق.

واللجنة التنفيذية في االجتماع  النكاري سان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   -16
  والستين للجنة التنفيذية.  نيالثا
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 12 األولى جيم 22 -الھيدروكلوروفلوروكربونأخالط 
 1.9 األولى جيم  ب141 – الھيدروكلوروفلوروكربون

 13.90      المجموع
 
  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

1.1 

جدول تخفيضات بروتوكول 
مونتلایر لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

ال يوجدال يوجدال يوجد

13.90 13.90 12.51 12.51 12.51 

  

12.51 

 ال يوجد

1.2 

الحد األقصى المسموح به 
 لالستھالك الكلي من مواد المرفق

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون) 

ال يوجدال يوجدال يوجد

13.90 13.90 12.51 12.51 12.51 

  

12.51 

 ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2.1
(برنامج األمم المتحدة الرئيسية 
 (دوالر أمريكي) اإلنمائي)

180,0000 0 60,000 0 0 127,766 0 0 0 31,100 398,866 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 29,915 2,333 0 0 0 9,582 0 0 4,500 0 0 13,500 (دوالر أمريكي)

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2.3
 (برنامج األمم المتحدة للبيئة) متعاونةال

 (دوالر أمريكي)
125,0000 0 24,000 0 0 75,100 0 0 0 24,900 249,000 

 متعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال 2.4
32,370 3,237 0 0 0 9,763 0 0 3,120 0 0 16,250 (دوالر أمريكي)

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  3.1
647,866 56,000 0 0 0 202,866 0 0 84,000 0 305,0000 أمريكي)

62,285 5,570 0 0 0 19,345 0 0 7,620 0 0 29,750مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3.2
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3

710,151 61,570 0 0 0 222,211 0 0 91,620 0 334,750 أمريكي)

 2.86 وزون)أطنان قدرات استھالك األالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي اإلزالة من      4.1.1
 0.0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 - الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة      4.1.2

 9.14 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي من      4.1.3
 1.9 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (ب 141 –الھيدروكلوروفلوروكربون إلزالة من إجمالي ا     4.2.1

 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة      4.2.2
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب (141 –الھيدروكلوروفلوروكربون المؤھل المتبقي من االستھالك      4.2.3

  
 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  
في السنة  ل االجتماع الثانيسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1-

 ألف.-2المحددة في التذييل 
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 تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
 

 من خمسة أجزاء:المقدمة يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح  سوف 1-
 

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق عل
ة ار ا، وكيفي اطات فيھ ف النش ھام مختل ة إس واد، وكيفي لط الم ي أن يس بعض. وينبغ اط بعضھا ب تب

التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة 
ك من  ر ذل دم غي د، وأن يق ى الظروف في البل في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ عل

ر  ى م أيضاالمعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري رات عل خاصة علومات عن أي تغيي
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 
ر المس ع السنوات ذات الصلة من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقري رود جمي

ك أن يشمل أيضا معلومات 5المحددة في الفقرة الفرعية  ى ذل اق، ويمكن باإلضافة إل (أ) من االتف
  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 -1 المشار 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  تشراق التي لم (أ) من االتف5الفرعية 

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
ار. وينبغي أن يتضمن  ين االعتب ابقة بع ذ الشرائح الس ي تنفي دم المحرز ف بة والتق التجارب المكتس

ااالوصف أيضا  امرإلش ة الش ى الخط ن ة إل ة م رات ممكن رز، فضال عن أي تغيي دم المح لة والتق
ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش نالمنظور أن تطرأ عل 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
  ؛ھاا 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

ديمھ. والبيانات على االنترنت ين تق ةستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتع  ا حسب السنة التقويمي
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
ة ا ى الخط أي تنقيحات تجرى عل ة ب ة المتعلق ات الكمي تلم بالمعلوم ا س ا أنھ رة كم ا للفق املة وفق لش

ة، 1الفرعية  ابقة والمقبل (ج) أعاله. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة 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 موجز تنفيذي في حوالي خمس   )ھ( رات الفرعي واردة في الفق (أ) 1فقرات، يلخص المعلومات ال
  (د) أعاله.1إلى 
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
     

 

 سيكون الرصد عامة مسؤولية وحدة أألوزون الوطنية. 1

ومية بالمقارنة الي البيانات مراجعة دقيقة للبيانات التي تقدمھا األقسام الحكتتم مراقبة االستھالك على أساس  2
 التي يقدمھا المستوردون و الموزعون و المستھلكون المعنيون.

و تكون الوحدة الوطنية لألوزون مسؤولة كذلك على تقديم التقريرات و ستقدمھا على النحو التالي في  3
 الوقت المحدد:

 تقريرات سنوية حول استھالك المواد تقدمھا ألمانة األوزون. ) أ

تقدم المحرز في تنفيذ ھذا االتفاق تقدمھا للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد سنوية حول تقريرات   ) ب
 األطراف.

   تقارير متعلقة بالمشروعات تقدمھا للوكالة المنفذة الرئيسية.  ج)

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

  
على النحو  ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1-

  :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 الالحقــيرالتقوا ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  (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.-4أُكملت على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يبة والتقدم المحرز بعالتأّكد من أخذ التجارب المكتس  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

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.شروعات تمھيدوتقارير إتمام الم 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)
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ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية   (ح)
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة في حالة خفض الت  )ي( د  11مويل 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؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2-
 روكلوروفلوروكربونيةالھيدمنظمة مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

(ب) من االتفاق والفقرة 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية - 1واستھالك المواد المذكورة في التذييل 
 ألف.-4(ب) من التذييل 1الفرعية 

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  

ة تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. ويمك  1 ذه األنشطة في وثيق ن مواصلة تحديد ھ
  المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة   (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكال
    سية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛المنفذة الرئي

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 
  
دوالر أمريكي عن  2 500التمويل المخّصص بمقدار  ن تخفيض مبلغمن ھذا االتفاق، يمك 11وفقا للفقرة   1

 تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1االستھالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف من متري كّل طن 
  ألف.-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في
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  الحادي و العشرون رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  سوازيلندحكومة بين معدل اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء ("  سوازيلند جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1خفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل ت

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2020يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  1.11
 .لبروتوكول مونتريال

من  2-1اللتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على ا 2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

ة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجن ألف.-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع باعتباره الخ) ": الھدفد المرفق جيم، المجموعة األولىموا

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .المتبقي) من كل من المواد (االستھالك المؤھل 3-2-4و  3-1- 4 يناألفقي ينالصف

ً 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 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3يث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من ح
 التمويل").

المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو "األھداف والتمويل") من ھذا االتفاق( ألف-2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في تاصف  المذكورة

 (ب) من ھذا االتفاق. 5المبيّن في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجن 60قبل  بالشروط التالية ة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني يوما
 التمويل: للموافقة على

ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع أن يكون البلد قد حق ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا 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؛

تنفيذ ارير وخطط ألف ("شكل تق-4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اد قد قدم تقأن يكون البل  (ج)
الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 
ح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتا
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   (د)  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل ألف ("شكل  -4الت
ى السسنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ نة تقويمية حت ا لب طالت ل الشريحة فيھ تموي

ع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي ى موعد اكتم أو حت
  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 
اع الثامن والستين وما بعد ذلك، ورد تأكيد من الحكومة أنه، لجميع التقديمات إبتداءا من االجتم  ھــ)

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بوجود نظام وطني منفذ للترخيص وحصص الواردات من 
وكلما كان قابال للتطبيق، واالنتاج والصادرات وأن النظام قادر على ضمان امتثال البلد لجدول 

 لبروتوكول مونتريال خالل مدة ھذا االتفاق. إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ً ألدوارھا  ةألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ نشاطات خطة تنفيذ الشريحة السابق -5التذييـل  وفقا

ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة  - 5لمحّددة في التذييل ومسؤولياتھا ا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 (ب).5الفرعية 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقي ألف. وإعادات -1ق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل ھذه المبالغ وفقا

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، 
بصورة إجمالية تؤثر (د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي  5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات  30على 
أما إعادات التخصيص غير الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. 

كن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيم
إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد 

 .األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطسوف يُولى االھت 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؛

ة يأخذ البلد والوكاأن  )ب ( ذة المعني ين الت الثنائية والمنف المقررين بع واردة ب ار الكامل الشروط ال 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-
اليونيب (برنامج األمم المتحدة وقد وافت من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

اليوئنديبي (برنامج األمم المتحدة  تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقتعلى أن  للبيئة)
ة فيما كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسيعلى أن ي االنمائي)

ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
ع ألي من الوكاالت المنفذة ابأعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

  في ھذا االتفاق. المشتركة
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تكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول س 10-
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات 

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ل ال الحصر التالمقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثا
وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة  (ب).

منصوص عليھا في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة ال
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،  .سق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقتيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل من

من  4-2 و  2-2 يناألفقي ينالصفبالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونة على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2التذييـل 

المحددة في  إزالة المواداب، من تحقيق األھداف المتعلقة بفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقدير ھا، 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 ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
ألف، عن ّكل طن من  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفز للجنة التنفيذية ويعترف البلد بأنه يجو

وسوف تناقش  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
ى حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق عل

 .5اتخاذ 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- 
 ي قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات أخرى ف

من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 ة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذلتيسير 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-
ي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى ألف. وف-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
) إلى ھ(أ) و(ب) و(د) و( لفأ-4لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل ماال

 مھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.حين إتما

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  جميعذ تنف 15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

الثالث واللجنة التنفيذية في االجتماع  سوازيلندحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ان ھذا االتفاق المعدل ي  -16
  والستين للجنة التنفيذية. 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

1,7 األولى جيم 22-ربونالھيدروكلوروفلوروك
5,6 األولى جيم  ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

7,3   المجموع
 
  

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 20142015 2013 2012 2011  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال 1.1

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى
 *األوزون) قدرات استنفادان (أطن

غير متوفر
غير 
متوفر

7.307.306.576.576.57 6.57 6.57 4.75 

 غير متوفر
الحد األقصى المسموح به لالستھالك 1.2

الكلي من مواد المرفق جيم، 
قدرات المجموعة األولى (أطنان 

غير متوفر األوزون)  استنفاد
غير 
متوفر

7.307.301.531.531.53 1.53 1.53 1.11 

 غير متوفر
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة2.1

 الرئيسية (اليونيب) (دوالر أمريكي)
75,00055,00050,000  30,000  210,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية2.2
 (دوالر أمريكي) 

9,7507,1506,500  3,900  27,300 

يه للوكالة المنفذةالتمويل المتفق عل2.3
المتعاونة (اليوئنديبي) (دوالر

 أمريكي)
667,948

    

667,948 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة2.4

 50,096 (دوالر أمريكي) 
 

50,096
إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر3.1

742,948 أمريكي)
55,00050,00030,000 

877,948
مجموع تكاليف الدعم (دوالر3.2

 59,846 أمريكي)
7,1506,5003,900 

77,396
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر3.3

802,794 أمريكي)
62,150 56,50033,900 

955,344
0.59 األوزون) قدرات استنفادنان أطالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون4.1.1
 0.00 األوزون) قدرات استنفادأطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سبقت الموافقة عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون4.1.2
1.11 األوزون) قدرات استنفادأطنان ( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون4.1.3
5.60األوزون) قدرات استنفادأطنان بموجب ھذا االتفاق ( ب المتفق على تحقيقھا141 –اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي 4.2.1
 قدرات استنفادأطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (ب 141 –الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة 4.2.2

 األوزون)
0.00 

0.00 األوزون) قدرات استنفادأطنان (ب 141 –الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي من 4.2.3
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 
في السنة المحددة الثاني ل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1
 ألف.-2ي التذييل ف

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:المقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   1

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات 

ي  ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل الضوء ك
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

تمل الت ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ ر المعلوم رات  أيضاقري ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ررات حدوثھا. وسيغ دم مب ع السنوات ذات الصلة من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي طي التقري

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  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 -1ليھا في التذييل المشار إ 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) 5ة أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعي

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

طلع بھ  (ج) ي سيُض اطات الت ي للنش ذ  اوصف خط ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ي أن يتضمن  ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس التج

ا  ااالوصف أيض ن ة رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط إل
ذا الوصف  ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ى الخطة الش رأ عل نةالمنظور أن تط رة  الس ي الفق ددة ف المح

(د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا 5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تيعلى الخطة الشاملة وأن 

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ى اإلنترنت بيان  .عل
وبو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  تي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةستعدل ھذه المعلومات الكمية، ال. والبيانات على االنترنت
ة كل طلب شريحة رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1، كال من السرود والوصف الخاص ب

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
ة ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات ت رة الفرعي ا للفق (ج) 1جرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

(أ) إلى 1ي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من موجز تنفيذ  )ھ(
  (د) أعاله.1
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
     

ة  .1 ي ھي مدرجة من خطة إدارة إزال ة الت تجري جميع أنشطة الرصد وتدار من خالل وحدة األوزون الوطني
 لوروكربونية ھذه.المواد الھيدروكلوروف

ا في رصد  .2 وسيكون للوكالة المنفذة الرئيسية دور بارز بصورة خاصة في ترتيبات الرصد بالنظر إلى واليتھ
الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي سوف تستخدم سجالتھا كمرجع ترافقي في جميع برامج الرصد جنبا إلى 

و ي س ة الت ذة المتعاون ة المنف ع الوكال ر جنب م واردات والصادرات غي ي رصد ال ل ف ة صعبة تتمث ف تضطلع بمھم
 القانونية من المواد المستنفدة لألوزون مع تقديم إرشادات للوكاالت الوطنية المعنية من خالل مكتب األوزون الوطني.

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـمجموععن  ولةؤمسة ـذة الرئيسيـة المنفـون 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
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ي إع  (ب) د ف اعدة البل و المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـريحذ الشـتنفي ةداد خطـمس ى النح ي ـعل ن ف
 ؛ألف-4 لـالتذيي

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يب المكتسبة والتقدم المحرز بعالتأّكد من أخذ التجار  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
اتمل توتش ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.تمام المشروعات تمھيدوتقارير إ 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
 سية؛الرئي

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

فافية   (ح) ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)
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رة  في حالة  )ي( ا للفق ال وفق د  11خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
تمويل كل وكالة منفذة أو لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 ثنائية معنية؛

   ؛تضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرا  )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 منظمة  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةد مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة الموا

-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 

  

ة تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشط  1 ذه األنشطة في وثيق د ھ ة. ويمكن مواصلة تحدي
  المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على 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
    ة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛المنفذ

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 180التمويل المخّصص بمقدار  اق، يمكن تخفيض مبلغمن ھذا االتف 11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون
  ألف.-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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 الثاني و العشرونالمرفق 

اآلراء التي أعربت عنھا اللجنة التنفيذية بشأن طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي 
 السبعينالمقدمة إلى االجتماع 

  أفغانستان 

تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ألفغانستان، وأشارت مع التقدير استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير طلب  .1
موضحة أن أفغانستان تمتثل ألھداف بروتوكول مونتريال.  7إلى أن أفغانستان أبلغت أمانة األوزون ببيانات المادة 

مواد ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أنه، في خالل العامين المقبلين، ستنفذ أفغانستان خطة إدارة إزالة ال
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر من أجل تحقيق تجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

  .2015في المائة في عام  10وخفضھا بنسبة  2013

   كمبوديا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكمبوديا وأشارت مع  .2
، وأبلغ أمانة الصندوق المتعدد األطراف ببيانات 2011لعام  7تقدير إلى أن البلد أبلغ أمانة األوزون ببيانات المادة ال

. وتقر اللجنة التنفيذية مع التقدير أن كمبوديا صاغت نظم التراخيص والحصص 2012تنفيذ البرنامج القطري لعام 
ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تنفذ بطريقة فعالة وفي الوقت بشكل جيد للغاية وأشارت إلى أن خطة إدارة إزال

المناسب. لذا، فاللجنة التنفيذية على يقين من أن حكومة كمبوديا ستواصل أنشطتھا، على صعيدي المشروع 
وخفضھا  2013والسياسات، لتمكين البالد من تحقيق تجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

  .2015في المائة في عام  10بنسبة 

  كولومبيا
 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكولومبيا، وأشارت  .3

معربة عن تقديرھا إلى أن البلد يتخذ الخطوات الالزمة للحفاظ على التخلص التدريجي من المواد 
بروتوكول مونتريال المتعلقة بالمواد الھيدروفلوروكلوروكربونية. وتثني اللجنة  الكلوروفلوروكربونية وتحقيق أھداف

التنفيذية على حكومة كولومبيا لتعزيز إطارھا القانوني للسيطرة على استيراد /تصدير المواد المستنفدة لألوزون، 
ا يضمن التخلص التدريجي وتنفيذ نظم الحصص للمواد الھيدروفلوروكلوروكربونية. وحظر بعض من استخداماتھا مم

منھا. وتسلط اللجنة التنفيذية الضوء على عمل حكومة كولومبيا في تعزيز البدائل الممكنة لخفض االحترار العالمي 
للمواد الھيدروفلوروكلوروكربونية في الصناعة الوطنية وكذلك التنسيق الوثيق بين الحكومة وھيئات القطاع الخاص 

ل اللتزاماتھا ببروتوكول مونتريال. وتسعد اللجنة التنفيذية أيضا بمستوى الوعي العام في لمساعدة البلد في االمتثا
كولومبيا فيما يتعلق بتحديات إزالة المواد الھيدروفلوروكلوروكربونية وتأمل أن تواصل كولومبيا تنفيذ أنشطتھا 

وخفضھا  2013كلوروكربونية في عام المخطط لھا بنجاح باھر من أجل تحقيق تجميد استھالك المواد الھيدروفلورو
  .2015في المائة في عام  10بنسبة 
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 جزر القمر

، وأشارت جزر القمر ل استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي .4
البالد قد لبت الحاجة إلى موضحة أن  2011لعام  7مع التقدير إلى أن جزر القمر قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات المادة 

باالمتثال للجدول الزمني  2010التخلص تماما من استھالك المواد الكلوروفلوروكربونية والھالونات بحلول عام 
 لإلزالة. لذا، تأمل اللجنة التنفيذية أنه، في خالل العامين المقبلين، سوف تواصل جزر القمر تنفيذ برنامجھا القطري.

 جيبوتي

ة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجيبوتي وأشارت مع استعرضت اللجن .5
موضحة أن البلد قد حقق اإلزالة التامة للمواد  2010لعام  7التقدير إلى أن البلد أبلغ أمانة األوزون ببيانات المادة 

. ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أنه، في خالل 2010الكلوروفلوروكربونية والھالونات قبل الجدول الزمني لإلزالة لعام 
  العامين المقبلين، ستواصل جيبوتي تنفيذ أنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر.

 غينيا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغينيا وأشارت إلى أن  .6
ويمتثل ألھداف بروتوكول مونتريال لإلزالة. ولذلك تأمل اللجنة  2011لعام  7األوزون ببيانات المادة  البلد أبلغ أمانة

تنفيذ األنشطة الرامية إلى السيطرة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات غينيا التنفيذية أن تواصل 
تجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من أجل تحقيق 

  . 2015في المائة في عام  10وخفضھا بنسبة  2013عام 

   كيريباتي

استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكيريباتي وأشارت مع التقدير إلى  .7
موضحة أن كيريباس تمتثل ألھداف بروتوكول مونتريال  2011لعام  7أن البلد أبلغ أمانة األوزون ببيانات المادة 

لإلزالة. ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أنه، في خالل العامين المقبلين، ستستمر كيريباس في تنفيذ خطتھا إلدارة إزالة  
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر.

 ماليزيا
  
م مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لماليزيا وأشارت مع استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقد .8

التقدير إلى النجاح المستمر في تنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون ودعم عملية إزالة تلك المواد. كما أشارت 
األخرى في إدارة ورصد اللجنة التنفيذية إلى أن حكومة ماليزيا قامت بالتنسيق الناجح مع الوكاالت والجھات الوطنية 

. الھيدروفلوروكلوروكربونيةبرامج إزالة المواد المستنفدة لألوزون التي ستساعد البالد في تحقيق أھداف إزالة المواد 
وتؤيد اللجنة التنفيذية بشدة جھود حكومة ماليزيا للحد من استھالك المواد المستنفدة لألوزون، وتأمل أن تواصل البالد 
التقدم المحرز وتجربة تنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون، وخاصة لتحقيق أھداف مكافحة المواد 

  .2015و  2013لعامي  الھيدروفلوروكلوروكربونية
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 مالي

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لمالي وأشارت مع   .9
موضحة أن البلد حقق اإلزالة التامة للمواد  2011لعام  7التقدير إلى أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات المادة 
مونتريال لإلزالة. لذا، تأمل اللجنة التنفيذية أنه، في خالل الكلوروفلوروكربونية والھالونات وفقا ألھداف بروتوكول 

العامين المقبلين، ستواصل مالي تنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون بنجاح باھر من أجل تحقيق تجميد 
 .2015في المائة في عام  10وخفضھا بنسبة  2013استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

 مارشال جزر 

استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجزر مارشال وأشارت مع التقدير  .10
موضحة أنه يمتثل ألھداف بروتوكول مونتريال  2011لعام  7إلى أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات المادة 

ستنفدة لألوزون للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لإلزالة. كما أنه أنشأ نظم التراخيص والحصص للمواد الم
لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. لذلك تأمل اللجنة التنفيذية أنه، في خالل العامين المقبلين، 

  ستواصل جزر مارشال تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر.

 منغوليا

رضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لمنغوليا، وأشارت مع استع .11
وأبلغ أمانة الصندوق المتعدد األطراف ببيانات  2011لعام  7التقدير إلى أن البلد أبلغ أمانة األوزون بيانات المادة 

عن تقديرھا لصياغة منغوليا نظم التراخيص والحصص  . وتعرب اللجنة التنفيذية2012تنفيذ البرنامج القطري لعام 
بشكل جيد للغاية وأشارت إلى أنه يجري تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بطريقة فعالة وفي 
الوقت المناسب. لذا، فإن اللجنة التنفيذية على يقين من أن منغوليا ستواصل أنشطتھا، على صعيدي المشروع 

 ياسات، لتمكين البلد من تحقيق أھداف بروتوكول مونتريال لإلزالة.والس

 موزمبيق

مبيق وأشارت مع ااستعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد التعزيز المؤسسي لموز  .12
وتقدر اللجنة التنفيذية وممتثل ألھداف اإلزالة.  2011لعام  7التقدير إلى أن البلد أبلغ أمانة األوزون ببيانات المادة 

بشدة جھود موزمبيق للحد من استھالك المواد المستنفدة لألوزون، وأعربت عن توقعھا أنه، في خالل العامين 
المقبلين، ستواصل موزمبيق تنفيذ نظم التراخيص والحصص، وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ودعم 

خفيضات في استھالك المواد المستنفدة لألوزون وبالتالي تحقيق واستدامة واالعتماد على مستوياتھا الحالية من الت
أھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من أجل تحقيق تجميد استھالك المواد 

  .2015في المائة في عام  10وخفضھا بنسبة  2013الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

  نيوي

ير طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيوي وأشارت مع التقدير إلى أن استعرضت اللجنة التنفيذية تقر .13
و أمانة األوزون ببيانات  2012نيوي أبلغت أمانة الصندوق المتعدد األطراف ببيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 

ة تنفيذ نيوي خطة إدارة وھي ممتثلة ألھداف بروتوكول مونتريال لإلزالة. وتقدر اللجنة التنفيذي 2011لعام  7المادة 
إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل نھج أصحاب المصلحة الوطنيين بإشراك كل من القطاعين 

  الخاص والعام، وھي على يقين من أنھا ستواصل تنفيذ أنشطة إزالة  المواد المستنفدة لألوزون بنجاح باھر.
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   باالو

طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لباالو، وأشارت مع التقدير إلى أن استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير  .14
موضحة أنه يمتثل ألھداف بروتوكول مونتريال لإلزالة.  2011لعام  7البلد قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات المادة 

ة إزالة المواد ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أنه، في خالل العامين المقبلين، ستواصل باالو تنفيذ خطة إدار
  الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر.

 الفلبين

استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للفلبين وأشارت مع التقدير إلى أن  .15
لإلزالة. موضحة أنه يمتثل ألھداف بروتوكول مونتريال  2011لعام  7البلد قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات المادة 

ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أنه، في خالل العامين المقبلين، ستواصل جمھورية باالو تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر من أجل تحقيق تجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

 .2015م في المائة في عا 10وخفضھا بنسبة  2013

  رواندا

استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لرواندا وأشارت مع التقدير إلى أن  .16
موضحة أنه يمتثل لشروط بروتوكول مونتريال لإلزالة.  2011لعام  7البلد قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات المادة 
لحد من استھالك المواد المستنفدة لألوزون، وتعرب عن توقعھا أنه، في وتقدر اللجنة التنفيذية بشدة جھود رواندا ل

خالل العامين المقبلين، سوف تستمر رواندا في تنفيذ نظام التراخيص والحصص، وخطة إدارة إزالة المواد 
ة لألوزون الھيدروكلوروفلوروكربونية، ودعمھا واالعتماد على مستوياتھا الحالية من التخفيضات في المواد المستنفد

في المائة في  10وخفضھا بنسبة  2013من أجل تحقيق تجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 
  .2015عام 

 سيشيل

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسيشيل وأشارت مع  .17
موضحة أنه يمتثل ألھداف بروتوكول مونتريال  2011لعام  7األوزون ببيانات المادة التقدير إلى أن البلد أبلغ أمانة 

لإلزالة. ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أنه، في خالل العامين المقبلين، ستواصل سيشيل بنجاح تنفيذ برنامجھا القطري 
في المائة في  10وخفضھا بنسبة  2013من أجل تحقيق تجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

  .2015عام 

   ساموا

استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لساموا وأشارت مع التقدير إلى أن  .18
موضحة أنه يمتثل ألھداف بروتوكول مونتريال لإلزالة.  2011لعام  7البلد قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات المادة 

اللجنة التنفيذية أنه، في خالل العامين المقبلين، ستواصل ساموا تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  ولذلك تأمل
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر من أجل تحقيق تجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

  .2015في المائة في عام  10وخفضھا بنسبة  2013
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 جزر سليمان

اللجنة التنفيذية تقرير طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجزر سليمان، وأشارت مع  استعرضت .19
. كما أشارت 2012التقدير إلى أن البلد قد أبلغ أمانة الصندوق المتعدد األطراف ببيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 

روتوكول مونتريال وأنشأت نظم الترخيص اللجنة التنفيذية إلى أن جزر سليمان،  تلتزم بنھج قطري مدعوم لتنفيذ ب
والحصص الفعالة للمواد المستنفدة لألوزون. لذا، تأمل اللجنة التنفيذية أنه، في خالل العامين المقبلين، ستنفذ جزر 
سليمان خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر من أجل تحقيق تجميد استھالك المواد 

  .2015في المائة في عام  10وخفضھا بنسبة  2013وفلوروكربونية في عام الھيدروكلور

   تونغا

استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتونغا، وأشارت مع التقدير إلى أن  .20
ل مونتريال لإلزالة. موضحة امتثال تونجا ألھداف بروتوكو 2011لعام  7البلد قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات المادة 

ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أنه، في خالل العامين المقبلين، ستنقذ تونغا خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر من أجل تحقيق تجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

  .2015في المائة في عام  10وخفضھا بنسبة  2013

 تركيا
 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتركيا، والحظت مع  .21
تقدما ملحوظا في تعزيز قدرات وحدة األوزون الوطنية، ورصد  2013-2011التقدير أن البلد قد حقق خالل الفترة 

بغرض إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومواصلة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون والشروع في أنشطة 
 2013التنفيذ الناجح لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال لتجميد استھالك ھذه الموارد في 

 .2015في المائة في  10والخفض بنسبة 
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  الثالث و العشرون رفـقالم
  

  متعدد األطرافال واللجنة التنفيذية للصندوق سيشيلحكومة بين معدل اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدروالمواد ال ازالةبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض (" سيشيل جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
 منعدمة منواّد") إلى كمية ثابتة ألف ("الم -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .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.-1إليھا في التذييل المشار 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1فقي يتجاوز المستوى المحدد في الصف األ
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع باعتباره الخ) ": الھدفمواد المرفق جيم، المجموعة األولى

في  لكل مادة المستوى المحددجاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3-2-4و  3-1- 4 ينألفقيا ينالصف

ً 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 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 التمويل").

ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك المنفّذة  تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو ("األھداف والتمويل") من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في تاصف  المذكورة

 (ب) من ھذا االتفاق. 5المبيّن في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة  5- في حالة عدم وفاء البلد  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
 التمويل: للموافقة على

ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع أن يكون البلد قد حق  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا . 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 األمن  يتم التحقق بشكل مستقلأن   ) ب(
 غير مطلوب؛

تنفيذ ارير وخطط ألف ("شكل تق-4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
دم من الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متق

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   (د)  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل ألف ("شكل  -4الت
ى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق 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 ى موعد اكتم أو حت
  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،الشريحة األخيرةاألنشطة الواردة فيه في حالة 

 
أنه، لجميع التقديمات إبتداءا من االجتماع الثامن والستين وما بعد ذلك، ورد تأكيد من الحكومة   ھــ)

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بوجود نظام وطني منفذ للترخيص وحصص الواردات من 
بيق، واالنتاج والصادرات وأن النظام قادر على ضمان امتثال البلد لجدول وكلما كان قابال للتط

 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال خالل مدة ھذا االتفاق.
  

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ً ألدوارھا  ةف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ نشاطات خطة تنفيذ الشريحة السابقأل -5التذييـل  وفقا

ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة  - 5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 (ب).5الفرعية 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  ألف. وإعادات -1ھذه المبالغ وفقا

خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في 
بصورة إجمالية (د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر  5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

سات في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سيا 30على 
أما إعادات التخصيص غير الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. 

المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
قرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في الت

 .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

ة   )أ ( د تطرأ أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف المتاحة 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 عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  9-
كون تعلى أن  يان ألما حكومةوقد وافت من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

ويُوافق البلد على االتفاق.  الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 

  في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت

مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية  10-
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات 

للفقرة الفرعية  حقق المستقل وفقاالمقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
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بالرسوم المبيّنـة في الصف  وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية (ب). 5 
 .ألف-2من التذييـل   2-2األفقي 

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  2-1صف األفقي ال

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
 قة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهح للموافمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
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، 
اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد 

 .5خاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة ات

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
 البلد.تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في 

لتيسير تنفيذ ھذا  من الوكالة المنفذة الرئيسية و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .لھذا االتفاق

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 

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ة الفرعية ا للفقرالتنبؤ 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 مونتريال وعلى النحو المبيّن في  جميعذ تنف 15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

 ثالثالواللجنة التنفيذية في االجتماع  سيشيلحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ان ھذا االتفاق المعدل ي  -16
  والستين للجنة التنفيذية. 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

1.38 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
0.02 األولى جيم  ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.40      المجموع
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 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 التفاصيل  الصف

 -2024  
  المجموع 2025 2020

1.1 

جدول تخفيضات بروتوكول 
مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان قدرات 

 األوزون)استنفاد
  

 غير متوفر 0.46 0.91 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.4 1.4

1.2 

الحد األقصى المسموح به 
لالستھالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 األوزون) قدرات استنفاد

 غير متوفر 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.53 0.70 0.94 1.25 1.25

2.1 

التمويل المتفق عليه للوكالة 
المنفذة الرئيسية (حكومة ألمانيا) 

 (دوالر أمريكي)
200,000 0 160,000 0 180,000 0 0 0 0 0 60,000 600,000 

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 الرئيسية (دوالر أمريكي) 
25,333 0 20,267 0 22,800 0 0 0 0 0 7,600 76,000 

3.1 
إجمالي التمويل المتفق عليه 

 (دوالر أمريكي)
200,000 0 160,000 0 180,000 0 0 0 0 0 60,000 600,000 

3.2 
مجموع تكاليف الدعم (دوالر 

 أمريكي)
25,333 0 20,267 0 22,800 0 0 0 0 0 7,600 76,000 

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق عليھا 

 (دوالر أمريكي)
225,333 0 180,267 0 202,800 0 0 0 0 0 67,600 676,000 

 1.38  األوزون)قدرات استنفادالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 0  األوزون)قدرات استنفادأطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 0  األوزون)قدرات استنفاد(أطنان  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3
 0.02  األوزون)قدرات استنفادب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان 141 –إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4.2.1
 0  األوزون)قدرات استنفادأطنان ب  التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (141 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4.2.2
 0  األوزون)قدرات استنفادأطنان ب (141 –االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4.2.3
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 
في السنة المحددة  األولل االجتماع عليه في موعد ليس قبسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة  1

 ألف.-2في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:المقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   1

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير 

اطات المدر ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ي الضوء ك ة ف ج
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ر  تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ رات  أيضاالمعلوم ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7لغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبا ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق

عن (أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  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

قق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التح
(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 

طلع بھ  (ج) ي سيُض اطات الت ي للنش راز اوصف خط ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ذ  ف ا وأخ رابط بينھ الت
ي أن يتضمن  ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس التج

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  ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ى الخطة الش رأ عل نةالمنظور أن تط رة ا الس ي الفق ددة ف لمح

(د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا 5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ى اإلنترنت بيان  .عل
وبوفقا للمقررات ذات و ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية. والبيانات على االنترنت
ة كل طلب شريحة رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1، كال من السرود والوصف الخاص ب

ا 1ة (انظر الفقرة الفرعية والخط ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، س ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي وف يشمل أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1
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  لمتعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد واألدوار ا -5التذييل 
     

دمت   1 ة وق قامت سيشيل، بموجب خطة إدارة اإلزالة النھائية برصد األنشطة من خالل وحدة األوزون الوطني
واد  ة الم ة إدارة إزال ار خط ي إط ة ف دة األوزون الوطني تظل وح ا. وس ة ألماني ك حكوم ي ذل دعم ف ا ال لھ

الذي سيجري في البلد، وسوف تقدم لھا الدعم في ذلك الھيدروكلوروفلوروكربونية جھة االتصال بشأن رصد األنشطة 
ة  حكومة ألمانيا. وإذا نھضت الحاجة خالل مسار التنفيذ إلى خدمات موظفين إضافيين، ستدرج وحدة األوزون الوطني

 ذلك في المشروع.

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون 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
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ي إع  (ب) د ف اعدة البل و المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـالشريح ذـتنفي ةداد خطـمس ى النح ي ـعل ن ف
 ؛ألف-4 لـالتذيي

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يالتجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعالتأّكد من أخذ   (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
  ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.ارير إتمام المشروعات تمھيدوتق

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)

فافية ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام   (ح) ة ومتسمة بالش بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ 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 معنيةلتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  (ي)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  ك)(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 
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(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5الفرعية ألف، وفقا لما جاء بالفقرة -1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون
  ألف.-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 
Annex XXIV 

 

1 
 

 المرفق الرابع والعشرون
 

الموافق عليھا الجدول المنقح لتقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  
 

 آخر اجتماع االجتماع األول.الرقم
 أنغوال أفغانستان 1
 األرجنتين ألبانيا 2
 أرمينيا الجزائر 3
 جزر البھاما أنتيغوا وبربودا 4
 البحرين بربادوس 5
 بنغالديش بليز 6
 البرازيل بنن 7
 بوروندي بوتان 8
 الكاميرون بوليفيا 9

 الرأس األخضر البوسنة والھرسك 10
 الصين بروناي دار السالم 11
 كوادورإ بوركينا فاسو 12
 مصر كمبوديا 13
 السلفادور جمھورية أفريقيا الوسطى 14
 غينيا االستوائية تشاد 15
 فيجي تشيلي 16
 غامبيا كولومبيا 17
 غواتيماال جزر القمر 18
 الھند الكونغو 19
 إندونيسيا )الكونغو (جمھورية الكونغو الديمقراطية 20
 العراق كوستاريكا 21
 األردن كوت ديفوار 22
 )(جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمقدونيا  كرواتيا 23
 ماليزيا كوبا 24
 موريشيوس جيبوتي 25
 المكسيك دومينيكا 26
 منغوليا يةجمھورية الدومينيكال 27
 المغرب إريتريا 28
 نيبال ثيوبياإ 29
 نيكاراغوا غابون 30
 نيجيريا جورجيا 31
 باكستان غانا 32
 بابوا غينيا الجديدة غرينادا 33
 بيرو غينيا 34
 الفلبين غينيا بيساو 35
 قطر غيانا 36
 العربية السعوديةالمملكة  ھايتي 37
 السنغال ھندوراس 38
 صربيا جمھورية إيران اإلسالمية 39
 جنوب أفريقيا جامايكا 40
 سودانال كينيا 41
 سورينام الكويت 42
 ندتايل قرغيزستان 43
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 آخر اجتماع االجتماع األول.الرقم
 ترينيداد وتوباغو الو الديمقراطية الشعبية جمھورية  44
 أوروغواي لبنان 45
 اليمن ليسوتو 46
 زمبابوي ليبيريا 47
   مدغشقر 48
   مالوي 49
   ملديف 50
   مالي 51
   مولدوفا 52
   الجبل األسود 53
   مبيقاموز 54
   ميانمار 55
   ناميبيا 56
   النيجر 57
   عمان 58
   بنما 59
   باراغواي 60
   رواندا 61
   سانت كيتس ونيفيس 62
   سانت لوسيا 63
   سانت فنسنت وجزر غرينادين 64
   ساو تومي وبرينسيبي 65
   سيشيل 66
   سيراليون 67
   الصومال 68
   سري النكا 69
   سوازيلند 70
   تنزانيا 71
   ليشتيتيمور  72
   توغو 73
   تركيا 74
   تركمانستان 75
   أوغندا 76
   )البوليفارية -فنزويال (جمھورية  77
   فييت نام 78
   زامبيا 79
   )12بلدان جزر المحيط الھادئ ( 80

 
----- 
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