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  رافاألطدد تنفيـذيـة للصنـدوق المتعة الاللجنـ

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  الحادي والسبعوناالجتمــــــاع 

 2013ديسمبر/كانون األول  6-2، مونتريال
 
 

 السبعين للجنة التنفيذيةو الحاديتقريــر االجتماع 
 
 

  مقدمـــة

السبعون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في و الحادي عقد االجتماع -1
 .2013 ولاألديسمبر/كانون  6 إلى 2من مونتريال، كندا، ، مقر منظمة الطيران المدني الدولي

الصادر عن  24/22 وحضر االجتماع ممثلو البلدان التالية، األعضاء في اللجنة التنفيذية، وفقا للمقرر -2
 االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال:

وفنلندا  كنداو من البروتوكول: بلجيكا 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  5راف العاملة بمقتضى الفقرة األولى من المادة األط  (ب)
  ونيكاراغوا وصربيا وأوغندا وأوروغواي.

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

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

لفرقة عمل  ينالمشارك ينوحضر االجتماع أيضا األمين التنفيذي ألمانة األوزون وموظفو األمانة، والرئيس -4
 .واألعضاء فيھا للجنة خبراء التقييم التقني واالقتصاديموارد التابعة تجديد ال

  مرفق البيئة العالمية.ل وحضر االجتماع ممثل -5
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وحضر االجتماع أيضا كمراقبين ممثلو التحالف من أجل سياسة الغالف الجوي المسؤولة ووكالة التحقيقات  -6
 البيئية.

 افتتاح االجتماع من جــــدول األعمال: 1البند 

باألعضاء وھنأت السيدة تينا بيرمبيلي على رحبت افتتحت االجتماع الرئيسة، السيدة فيونا والترز، التي  -7
تعيينھا أمينا تنفيذيا جديدا ألمانة األوزون، والسيد ادواردو غانم، على تعيينه كبير المسؤولين الجديد ألمانة الصندوق 

، وتجميد 2013المتعدد األطراف. وعرضت الرئيسة جدول األعمال الثقيل لما يبدو أن يكون آخر اجتماع في العام 
. وذكرت أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعين في 5لبلدان المادة  يةفلوروكربونوروالھيدروكلالمواد تاج واستھالك إن

سيتم معالجته في االجتماع الحاضر، بدال  2016- 2014، مما يعني أن تخطيط األعمال للفترة 2014السنة في عام 
خطط األعمال المقدمة من الوكاالت، كانت األنشطة لفترة . وبناء على 2014من معالجته في أول اجتماع في العام 

مليون دوالر أمريكي، مع زيادة برمجة األنشطة  21أقل من التقديرات للبرامج بمقدار  2014-2012الثالث سنوات 
أظھر أن ھناك  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد. وأشارت الرئيسية أيضا إلى أن ال2020إلى  2015للسنوات 
يھا في االجتماع الحادي والسبعين، وسيقوم  غير كافية متاحة للموافقة على جميع األنشطة التي سيتم النظر فأمواال

  أمين الخزانة بتحديث المعلومات في وقت الحق في االجتماع.

ير وتشمل البنود األخرى التي ستنظر فيھا اللجنة التنفيذية ما يلي: مؤشرات األداء للوكاالت المنفذة، والتقار -8
المرحلية عن مختلف األنشطة، وتقارير الحالة القائمة واالمتثال، فضال عن التأخيرات في االنتھاء من مشروعات 

طلب  بما في ذلك، 2009ورابع كلوريد الكربون والھالونات الموافق عليھا منذ العام  يةالكلوروفلوروكربونالمواد 
. ولم يتم اقتراح أي خطط جديدة 2014األطراف في عام  بإعادة أي أرصدة غير مستخدمة إلى الصندوق المتعدد

 ةاإلمكاني، ولكن بعض العقبات في إدخال التكنولوجيات ذات يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد إلدارة إزالة 
كانت تتطلب إجراء مناقشة حولھا، السيما في قطاع  5المنخفضة على إحداث االحترار العالمي في بلدان المادة 

وتكييف الھواء. وكانت ھناك مسائل أخرى لنظر اللجنة التنفيذية مثل ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال  التبريد
  التابع لليونيب ونظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث القادمة.

ة بإزالة وكانت ھناك ثالث مسائل رئيسية تتعلق بالسياسات على جدول أعمال اللجنة التنفيذية وھي مرتبط -9
؛ واستمرار المناقشة حول المبادئ التوجيھية للتمويل التحضيري للمرحلة الثانية يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد 

من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ واالعتبارات الرئيسية لتخفيض أثر المناخ الضار إلى أدنى 
المواد ؛ والمعايير لتمويل إزالة ةيلھيدروكلوروفلوروكربونا لمواداحد في قطاع الخدمة على النحو المطبق على إزالة 

. وتم تأجيل المناقشة حول 60/44في قطاع االستھالك التي تم اعتمادھا لموجب المقرر  يةيدروكلوروفلوروكربونھال
معايير التمويل إلى االجتماع الثاني والسبعين، ولكن ستقدم األمانة المعلومات بخصوص التكاليف استعراض 

تكاليف التشغيلية اإلضافية المتكبدة في المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الرأسمالية اإلضافية وال
  .70/21الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى ھذا االجتماع، وفقا للمقرر 

الرئيسة أن السيد المبير كويجبيرس والسيدة شيكيو جانغ، الرئيسين  أوضحتوبعد المالحظات االفتتاحية،  -10
ل لتجديد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، يحضران االجتماع للتشاور مع األعضاء المشاركين لفرقة العم

الصادر عن االجتماع الخامس والعشرين لألطراف،  25/8لمقرر با، عمال 2017-2015بخصوص التجديد للفترة 
مع جميع األشخاص ذوي  الذي طلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التشاور على نحو واسع حول المسألة

 الصلة والمؤسسات ذات الصلة.

وبعد المالحظات االفتتاحية للرئيسة، ھنأت اللجنة التنفيذية السيدة تينا برمبيلي، على تعيينھا كأمين تنفيذي  -11
  لى العمل معھا.إألمانة األوزون وأشارت إلى أن اللجنة التنفيذية تتطلع 
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  الشـــؤون التنظيميـــةمن جــــدول األعمـــــال:  2البند 

 إقرار جدول األعمال  (أ)

أقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  -12
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/1، على النحو المعدل شفويا في االجتماع.و  

  افتتاح االجتماع.  - 1

  الشؤون التنظيمية:  -2

  جدول األعمال؛ إقرار  (أ)

  تنظيم العمل.  (ب)

  أنشطة األمانة.  -3

  حالة المساھمات والمصروفات.  -4

  حالة الموارد والتخطيط:  -5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  (أ)

 والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛ 2015-2013 الفترة خطط أعمال  ) (ب

  تقارير الحالة واالمتثال.  (ج)

  :2016-2014الفترة خطط أعمال   -6

  خطة األعمال المجّمعة للصندوق المتعدد األطراف؛  (أ)  

  خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة:  (ب)  

  الوكاالت الثنائية؛  )1(  

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)؛  )2(  

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)؛  )3(  

  تنمية الصناعية (اليونيدو)؛منظمة األمم المتحدة لل  )4(  

  البنك الدولي.  )5(  

  تنفيذ البرامج:  -7

  الرصد والتقييم:  (أ)
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  ؛2013التقرير المجمع إلنجاز المشروعات في عام   )1(

دراسة نظرية عن تقييم المرحلة التحضيرية إلزالة المواد   )2(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

  المزودة بمقياس للجرعات؛تقييم مشروعات أجھزة االستنشاق   )3(

  ؛2014مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   )4(

  ).70/14مؤشرات األداء (المقرر   (ب)

  مقترحات المشروعات:  -8

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

  التعاون الثنائي؛  (ب)

  :2013التعديالت على برامج عمل عام   (ج)

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)؛  )1(

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)؛  )2(

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

  ؛2014ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب لعام   (د)

  بي واليونيدو والبنك الدولي.لليوئندي 2014تكاليف الوحدة األساسية لعام   (ھ)

  المشروعات االستثمارية.  (و)

مشروع المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد   -9
من الوثيقة  105والفقرة  69/22و 66/5الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرران 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59.(  

قليل إلى أدنى حد أثر إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة ورقة مناقشة بشأن ت  -10
من الوثيقة  120والفقرة  68/11التبريد على المناخ (المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59.(  

ورقة منقحة بشأن معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك   -11
  (ج)).70/21(د) و69/24(ب) و69/22(المقررات  60/44جب المقرر المعتمدة بمو

صرف أموال خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين (المقرر   -12
  )).1(ب)(69/24
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(المقرران  2017-2015اختصاصات تقييم نظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث   -13
  ).68/10و(ھ) 66/17

  ات الصندوق المتعدد األطراف:حساب  -14

  ؛2012الحسابات النھائية لعام   (أ)

  تسوية الحسابات.  (ب)

والميزانية المقترحة لعام  2015و 2014و 2013ميزانيات أمانة الصندوق المعدلة للسنوات   -15
2016.  

  ).70/27عملية التعيين لمنصب كبير الموظفين ألمانة الصندوق المتعدد األطراف (المقرر   -16

  تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج.  -17

  مسائل أخرى.  -18

  اعتماد التقرير.  -19

 اختتام االجتماع  -20

  تنظيم العمل  (ب)

من جدول األعمال (مسائل أخرى) في الطلب المقدم  18أن تنظر في إطار البند  علىوافقت اللجنة التنفيذية  -13
الخامس والعشرين، للنظر في الحاجة  االمعتمد في اجتماعھ 25/5 إلى اللجنة التنفيذية من اجتماع األطراف في مقرره

المواد اإلمكانية المنخفضة إلحداث االحترار العالمي إلزالة إلى مشروعات بيانية إضافية للتحقق من البدائل ذات 
في مسألة تواريخ وأماكن عقد  18. واتفقت اللجنة التنفيذية أيضا على النظر في إطار البند يةالھيدروكلوروفلوروكربون

  .2014اجتماعات اللجنة التنفيذية في العام 

قطاع اإلنتاج يتألف على النحو التالي: كندا (المنسق)، االجتماع على عقد اجتماع آخر للفريق الفرعي ل واتفق -14
وفنلندا، والھند، واليابان، والكويت، ونيكاراغوا، وصربيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، 

 والواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي.

  من جدول األعمال: أنشطة األمانة 3البند 

بتقديم تھنئة أمانة الصندوق إلى السيدة تينا برمبيلي، األمين التنفيذي الجديد ألمانة  بدأ كبير الموظفين -15
  األوزون؛ وأكد على نيته بالمحافظة على التعاون التاريخي بين األمانتين.

، التي تعرض نظرة عامة على العمل الذي UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/2وقدم بعد ذلك الوثيقة  -16
االجتماع السبعين، مسترعيا االنتباه إلى ملخصات االجتماعات المختلفة التي حضرھا والبعثات أجرته األمانة منذ 

  التي قام بھا موظفو األمانة والتفاعل مع المنظمات الدولية األخرى.

وأبلغ اللجنة التنفيذية بأنه، أثناء حضوره االجتماع الخامس والعشرين لألطراف، أجرى مناقشات غير  -17
عن أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ حول الوسائل التي يمكن أن تتعاون فيھا رسمية مع ممثل 
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المواد األمانتين. وقدم أيضا إفادة عن الصندوق المتعدد األطراف، ووسائل عمله، واألنشطة الحالية إلزالة 
  لين عن البرلمان األوروبي.التي اعتمدتھا اللجنة التنفيذية إلى ممث يةالھيدروكلوروفلوروكربون

وقام كبير الموظفين، منذ تعيينه، بزيارتي مجاملة ردا على دعوات من األمين العام لمنظمة الطيران المدني  -18
الدولي (االيكاو) واألمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي. واستقبل أيضا في مكاتب أمانة الصندوق ممثلي خدمات 

  وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة التجارة والتنمية، في كندا. الھيئات الدبلوماسية في

وباإلضافة إلى ذلك، وبالرغم من أن األمانة تلقت دعوات لحضور أحداث أخرى، فلم يتمكن من حضورھا  -19
نظرا للتحضير لالجتماع الحالي. واشتملت ھذه على التوقيع على اتفاقية ميناماتا، واجتماعات لمجلس إدارة الصندوق 

خضر للمناخ، واجتماع مجلس مرفق البيئة العالمية، ومؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن األ
تغير المناخ. وقال إنه سيرحب بإرشادات من أعضاء اللجنة حول كيفية معالجة ھذه الدعوات. وردا على ذلك، قال 

في مراعاة الحصافة في النظر في ھذه الدعوات. وقال أحد األعضاء أنه يأمل أن يستمر كبير الموظفين واألمانة 
عضو آخر إنه سيكون من المفيد، إن أمكن، لممثل عن األمانة أن يحضر اجتماعات أخرى لتقاسم الدروس المستفادة 
واستيعاب الدروس المستفادة من اآلخرين. وفي ھذا الصدد، رأى عدة أعضاء أن االتصال مع الصندوق األخضر 

ر اقتراحا مھما، بالرغم من أن الوظيفة األساسية لألمانة ينبغي أن تظل خدمة اللجنة التنفيذية والصندوق للمناخ يعتب
المتعدد األطراف. واقترح عضو آخر أنه في التقارير المقبلة عن أنشطتھا، يمكن أن تدرج األمانة قسما إضافيا يلخص 

  خرى لتتبعھا وللمساعدة على ضمان االتساق.المشورة التي تسديھا األمانة إلى الھيئات والمنظمات األ

مال لخطة إدارة إزالة المواد اعراضا شستوأبلغ كبير الموظفين اللجنة بأن األمانة قدمت ا -20
وأعرب عدة أعضاء عن الھيدروكلوروفلوروكربونية ألذربيجان بناء على طلب من أمانة مرفق البيئة العالمية. 

  عات مرفق البيئة العالمية إذ أن لديھا الخبرة المعنية لقيمة ھذه العملية.دعمھم لدور األمانة في استعراض مشرو

وردا على أسئلة حول المسائل المتعلقة بالموارد البشرية، قال كبير الموظفين إن اللجنة التنفيذية قد تحتاج إلى  -21
اللذين  الفنيةمستوى الفئة  الموافقة على الميزانية، مع مراعاة إعادة تصنيف منصبين من مستوى الخدمات العامة إلى

اليونيب في مونتريال والتي أجرتھا خدمة إدارة الموارد البشرية في  مكتبيإعادة التصنيف داخل  عمليةحدثا أثناء 
أنه فيما يتعلق بتقديم تحديث عن التقدم المحرز في شغل الوظائف الخالية  وأوضحمكتب األمم المتحدة في نيروبي. 

نذ تعيينه في منصبه الجديد، ركز أساسا على التحضيرات لالجتماع الحالي. غير أن عملية شغل داخل األمانة، فإنه م
  اليونيب. إلىاألوصاف الوظيفية تقديم  الوظائف الخالية جارية وتم

وأشار أحد الممثلين إلى أنه في االجتماعات السابقة، حددت اللجنة التنفيذية الحاجة إلى أوامر توجيھية  -22
الصالت مع الصندوق المتعدد األطراف واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى. وھناك بالفعل واضحة لبناء 

صالت يجري بناؤھا كما يستدل من مشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية في فريق عامل خاص في مؤتمر األطراف في 
د األطراف خبرات قيمة لتقاسمھا مع اتفاقية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وكان للصندوق المتعد

  األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في جھودھا إلعداد آليتھا المالية الخاصة.

  اللجنة التنفيذية: قررتوبعد المناقشة،  -23

، على النحو الوارد في علما مع التقدير بالتقرير عن أنشطة األمانة اإلحاطة  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/2؛  
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تدرج في التقارير المقبلة عن أنشطة األمانة قسما إضافيا يلخص المشورة التي  بأنمطالبة األمانة   (ب)
  تقدمھا األمانة إلى الھيئات والمنظمات األخرى لتمكين الرصد وضمان االتساق.

 )71/1(المقرر 

  والمصروفاتمن جــــدول األعمــال: حالة المساھمات  4البند 

) UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/3( قدم أمين الخزانة التقرير عن حالة المساھمات والمصروفات -24
. وقال إن 2013نوفمبر/تشرين الثاني  29عن مساھمات البلدان في الصندوق حتى مستكملة وعرض معلومات 

الواليات المتحدة حكومة ومن دوالرا أمريكيا)  11,944أندورا (حكومة مساھمات نقدية إضافية تم استالمھا من 
لواليات المتحدة األمريكية كانت أذون الصرف ل ، فضال عن عائدات من)أمريكيمليون دوالر  1.5األمريكية (

مليون  86.2 قدره رصيد الصندوق وأشار إلى أن). أمريكيمليون دوالر  1.67( 2013مستحقة السداد في عام 
 20.6في المائة من التعھدات، وكان الرصيد من مكاسب آلية سعر الصرف الثابت  62.8سداد  وإلىدوالر أمريكي، 

مليون دوالر  26.3مليون دوالر أمريكي من النقد و 59.9مليون دوالر أمريكي. وكان رصيد الصندوق مكونا من 
للكرسي الرسولي ائم للمراقب الد أوضحتأمريكي في شكل أذون صرف. وقال أيضا إن أمانة األوزون كانت قد 

أن جميع األطراف غير العاملة الموئل)  –وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (األمم المتحدة  ولليونيب
بإبالغ لكرسي الرسولي قد وعد المراقب الدائم لو .عليھا أن تقدم مساھمات مالية إلى الصندوق 5بمقتضى المادة 

مواصلة مناقشة الموضوع د اقتراح بأن يطلب إلى أمانة الصندوق وأمين الخزانة ذلك. وقد ورالكرسي الرسولي وفقا ل
 مع الكرسي الرسولي.

وردا على سؤال حول الفائدة المستحقة، قال أمين الخزانة إنه تم اإلبالغ عن جميع الفوائد المستحقة من  -25
لمستحقة على االتحاد الروسي، حول المساھمات ا سؤال. وردا على 2013الوكاالت المنفذة حتى سبتمبر/أيلول 

ودفع مساھماته لعام  2013أوضح ممثل األمانة أنه في حين وافق االتحاد الروسي على دفع مساھماته ابتداء من عام 
 فلم يكن ھناك أي اتفاق على دفع مساھماته المستحقة. 2013

 حكومة دوالر أمريكي من مليون 23وبعد ذلك أثناء االجتماع، أبلغ أمين الخزانة باستالم مبلغ وقدره  -26
مليون دوالر أمريكي تقريبا، وكان مكونا  109.2الواليات المتحدة األمريكية، وأن رصيد الصندوق تبعا لذلك، قد بلغ 

مليون دوالر أمريكي في شكل أذون صرف، وأن تقرير أمين  26.2مليون دوالر أمريكي من النقد و 83من حوالي 
 الخزانة سوف يتم تحديثه وفقا لذلك.

  فيذية:اللجنة التن وقررت -27

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات والمعلومات المتعلقة بأذون   (أ)
  التقرير؛ھذا الصرف، على النحو الوارد في المرفق األول ب

ال تتضمن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/3مالحظة أن الفائدة التي تم اإلبالغ عنھا في الوثيقة   (ب)
المكتسبة على األرصدة الناتجة عن تحويالت األموال من دوالرا أمريكيا  94 385البالغة الفائدة 

  الوكاالت المنفذة إلى حكومة الصين؛

حث جميع األطراف على سداد مساھماتھا إلى الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب وقت   (ج)
  ممكن؛
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يواصل المناقشات مع الكرسي الرسولي مطالبة أمين الخزانة، بالتشاور مع أمانة الصندوق، أن   (د)
بشأن مساھماته المتأخرة إلى الصندوق المتعدد األطراف وأن يبلغ اللجنة التنفيذية بالنتائج في 

  اجتماعھا الثاني والسبعين.

  )71/2(المقرر 

 من جــــدول األعمــال: حالة الموارد والتخطيط 5البند 

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  (أ)

وقالت إنه مع أخذ رصيد الصندوق في  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/4قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -28
 2012عين االعتبار كما أبلغ عنه أمين الخزانة، الذي شمل إعادة الرصيد غير المستخدم من ميزانية األمانة لعام 

، يبلغ مستوى جميع الموارد المتاحة في ھذا من المشروعات المنجزة والجارية أعادتھا الوكاالت المنفذة التيوالمبالغ 
دوالرا  11 523 033دوالرا أمريكيا، وبناء على ذلك يمكن أن يكون ھناك عجزا يبلغ  90 465 533االجتماع 

 أمريكيا إذا وافقت اللجنة التنفيذية على جميع المشروعات قيد النظر في ھذا االجتماع.

لجنة التنفيذية بأن أرصدة مشروعين تم االنتھاء منھما ستعيدھما تلت ذلك، تم إبالغ ال التيوفي المناقشة  -29
حكومة فرنسا إلى الصندوق. وتمت اإلشارة إلى أن من المبكر استنتاج حدوث عجز في التمويل المطلوب في ھذا 

ھا. يجرى النظر فيھا سيوافق علي التياالجتماع حيث من المحتمل تلقي مبالغ اضافية أو أن ليس جميع المشروعات 
من المفيد تشجيع الوكاالت المنفذة على إعادة األرصدة للمشروعات المنتھية طوال السنتين الماضيتين إلى قد يكون و

 والسبعين بدال من طلبھا أن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن. الثانياالجتماع 

حدث ه قد األمانة أن الممارسة في الماضي فيما يتعلق بالعجز في التمويل، أكدت ممثلة حولوردا على سؤال  -30
له ھو اجتماع أمانة الصندوق مع الوكاالت المنفذة لالتفاق على عملية تحويل المبالغ  التصديفي الماضي وأن طريقة 

أيضا أنه بينما تشجع  وأوضحتداع المبالغ بين االجتماعات. يبمجرد أن تصبح متوفرة. وفي بعض الحاالت، تم إ
األمانة الوكاالت المنفذة على إعادة األموال في أسرع وقت ممكن، فإن لدى الوكاالت قيود إدارية تتعلق بالغلق المالي 

 للمشروعات المنتھية.

أعاله، أبلغ أمين الخزانة أنه في مرحلة متأخرة خالل االجتماع ورد مبلغ  26 كما تمت االشارة في الفقرةو -31
الواليات المتحدة األمريكية. وبناء على ذلك، سيتاح تمويل كاف للمبالغ  حكومة ن دوالر أمريكي اضافي منمليو 23

 الموصي بھا للموافقة في ھذا االجتماع وليس مطلوبا مزيدا من المشاورات بشأن المسألة.

 :التنفيذيةاللجنة  وقررت -32

 اإلحاطة علما بما يلي:  (أ) 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/4موارد الوارد في الوثيقة تقرير األرصدة وتوافر ال  )1(

أن صافي مستوى األموال التي تعيدھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الحادي والسبعين   )2(
دوالرا أمريكيا  28 343دوالرا أمريكيا مقابل مشروعات، يشمل إعادة  3 918 245قدره 
دوالرا أمريكيا من  48 717اليونيب، ودوالرا أمريكيا من  583 568، وياليوئنديبمن 

 دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 3  257 617اليونيدو، و

أن مستوى صافي تكاليف الدعم التي تعيدھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الحادي   )3(
دوالرا  2 380دوالرا أمريكيا مقابل مشروعات، يشمل إعادة  318 818والسبعين قدره 
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دوالرا أمريكيا  3  655دوالرا أمريكيا من اليونيب، و 53 981، ويليوئنديباأمريكيا من 
 دوالر أمريكي من البنك الدولي؛ 258 802من اليونيدو، و

دوالرا أمريكيا، بخالف تكاليف  566 914لدى الوكاالت المنفذة أرصدة يبلغ مجموعھا   )4(
دوالرا  94 141مل الدعم، من المشروعات التي استكملت منذ أكثر من سنتين، وتش

دوالرا  199 746دوالرا أمريكيا لدى اليونيب، و 273 027، وياليوئنديبأمريكيا لدى 
 أمريكيا لدى اليونيدو؛

بالفعل  ياليوئنديببالنسبة للمشروعات ذات األرصدة والمستكملة منذ أكثر من سنتين، كلف   )5(
 ؛ مكاتبه القطرية بإغالق ھذه المشروعات من الناحية المالية

مشروعا غير مرتبطين بالمواد  21من  16سيعيد اليونيب أمواال بشأن   )6(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية أو بروميد الميثيل في االجتماع الثاني والسبعين؛

ستعيد اليونيدو أرصدة بحلول االجتماع الثاني والسبعين لثالثة مشروعات: الصين   )7(
)CPR/PRO/47/INV/436) وباكستان (PAK/REF/59/PRP/74 والمملكة (

 )؛SAU/FOA/60/PRP/07العربية السعودية (

دوالرا أمريكيا، بخالف تكاليف الدعم،  335أن حكومة اليابان لديھا أرصدة يبلغ مجموعھا   )8(
 لمشروع واحد استكمل من أكثر من سنتين؛

حتى أن حكومة فرنسا لديھا أرصدة لمشروعين استكمال منذ أكثر من سنتين ولم يتم إعادتھا   )9(
دوالرا أمريكيا، بخالف تكاليف الدعم، سيتم  308 920إلى الصندوق، يبلغ مجموعھا اآلن 

 إعادتھا إلى الصندوق؛

ى االجتماع أن صافي مستوى األموال وتكاليف الدعم الذي ستعيده الوكاالت الثنائية إل  )10(
دوالرا أمريكيا من قبل  3 260دوالرا أمريكيا، يشمل إعادة  6 444الحادي والسبعين قدره 

دوالرا  192دوالرا أمريكيا من قبل حكومة اليابان، و 2 992حكومة جمھورية التشيك، و
أمريكيا من قبل حكومة البرتغال؛ وسيطلب إلى أمين الخزانة متابعة التحويالت النقدية 

 وق مع الحكومات المعنية؛للصند

 مطالبة:  (ب) 

الوكاالت المنفذة التي لديھا مشروعات استكملت منذ أكثر من سنتين بإعادة األرصدة إلى   )1(
 االجتماع الثاني والسبعين أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك؛

المحددة في الوثيقة اليونيب بإعادة جميع األرصدة غير الملتزم بھا   )2(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/4 االجتماع الثاني والسبعين. في 

 )71/3(المقرر 
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  السنوية في تقديم الشرائح اتالتأخيرو 2015-2013خطط أعمال الفترة   (ب)  

، وأبلغت أعضاء اللجنة التنفيذية بأن UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5 األمانة الوثيقة ممثلةقدمت  -33
تقديم الشريحة الثالثة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيران  اليوئنديبي سحب

  اإلسالمية وذلك بعد إصدار الوثيقة.

  :التنفيذيةاللجنة  وقررت -34

  اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

والتأخيرات في تقديم الشرائح على  2015 – 2013التقرير الخاص بخطط أعمال الفترة   )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5النحو الوارد في الوثيقة 

المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في التقديم بموجب االتفاقات المتعددة السنوات التي قدمھا   )2(
 نك الدولي؛لألمانة اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والب

شريحة لالتفاقات المتعددة السنوات المقرر تقديمھا قد قدمت  66شريحة من مجموع  49أن   )3(
شرائح منھا  خمسبالفعل في الوقت المحدد لالجتماع الحادي والسبعين، وأنه قد تم سحب 

  بعد مناقشات مع أمانة الصندوق؛

الوسطى قد يكون لھا تأثيرات سلبية مع القلق أن األوضاع السياسية في جمھورية أفريقيا   )4(
 على االمتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال؛

أن من غير المتوقع أن يكون للشرائح األخرى التي لم تقدم لالجتماع الحادي والسبعين على   )5(
أي أثر سلبي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5من الوثيقة  7النحو الوارد في الجدول 

لنظر إلى أن أحدث معدالت االستھالك كانت تقل عن خط األساس أو أن على االمتثال با
 االستيراد سوف تضمن االمتثال؛على ضوابط ھناك 

 مطالبة:  (ب)

حسب المقرر، والواردة  2013الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تعالج األنشطة التي لم تقدم في   )1(
 ؛2016-2014في خطط أعمالھا للفترة  بھذا التقريرفي المرفق األول 

 األمانة بما يلي:  )2(

أن تبعث برسائل الى حكومات البلدان الواردة أدناه للحث على تقديم الشريحة   أ.
التالية من االتفاقات المتعددة السنوات مع اإلشارة حيثما يكون ذلك ممكنا إلى أن 

ان يمكن تقديم فيه الشريحة االجتماع الحادي والسبعين ھو االجتماع الثاني الذي ك
ولكن ذلك لم يحدث: أنغوال، وبنغالديش، والبرازيل، وبروندي وجمھورية أفريقيا 
الوسطى، وغينيا االستوائية، وغابون، العراق، واألردن، وبيرو وسورينام (للتقديم 
لالجتماع الثاني والسبعين)، وقطر وتايلند (للتقديم لالجتماع الثالث والسبعين)، مع 

من الوثيقة  7حظة أسباب التأخيرات المبينة في الجدول مال
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5؛ 
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أن تبعث برسائل الى حكومات كوبا ودولة بوليفيا المتعددة القوميات والمملكة   ب.
العربية السعودية للحث على تقديم الشرائح التالية من االتفاقات المتعددة السنوات 

ع اإلشارة الى أن الشرائح قد سحبت من النظر في لالجتماع الثاني والسبعين م
االجتماع الحادي والسبعين بعد مناقشات مع أمانة الصندوق بالنظر الى عدم قدرة 

في المائة من التمويل و/أو  20البلدان على تحقيق الحد األقصى من اإلنفاق البالغ 
  عدم كفاية التقدم المحرز في التنفيذ؛

مة جمھورية إيران اإلسالمية لمراجعة الشريحة الثالثة أن تبعث رسالة إلى حكو  ج.
من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن 
تقدمھا إلى االجتماع الثاني والسبعين، مع مالحظة إلى أن الشريحة قد سحبت من 

وية مسألة النظر في االجتماع الحادي والسبعين بعد إصدار الوثائق من أجل تس
  تتعلق بخطة التنفيذ المراجعة المقدمة من اليونيدو؛

الى حكومة العراق لتيسير وضع الحسابات واستكمال االختصاصات الضرورية لإلدارة   )3(
المحلية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للتمكين من تقديم الشريحة 

 التالية؛

ة على تيسير إجراءات السفر لفريق اليونيب لالجتماع مع وحدة حث حكومة غينيا االستوائي  (ج)
األوزون الوطنية في أسرع وقت ممكن للتمكين من تقديم الشريحة التالية من خطة إدارة إزالة المواد 

   .الھيدروكلوروفلوروكربونية

 )71/4(المقرر 

 واالمتثال الحالةتقارير    (ج) 

، .Add.1/Corrو Corr.1و Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6 الوثائققدمت ممثلة األمانة  -35
  التي تتضمن معا ثالثة عشر جزءا.

 في المسائل التي تشملھا األجزاء األربعة األولى في الوثيقتين بالنظروبدأت اللجنة التنفيذية  -36
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6 وCorr.1.  

  ما يلي: التنفيذيةاللجنة  وقررت -37

 علما بما يلي: اإلحاطة  (أ) 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6في الوثائق  ةتقارير الحالة واالمتثال الوارد  )1(
 ؛Corr.1و

قدمت تقارير تنفيذ برامجھا  2012بلدا من البلدان التي قدمت بيانات  122بلدا من  80أن   )2(
 القطرية من خالل النظام المعتمد على الشبكة العالمية (الويب)؛

والوكاالت المنفذة ستتخذ إجراءات محددة وفقا لعمليات التقييم التي أجرتھا أن األمانة   )3(
األمانة وترفع تقارير عن التأخيرات في التنفيذ إلبالغ الحكومات والوكاالت المنفذة حسب 

 الطلب؛
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 :المطالبة بما يلي  (ب)

التراخيص نظم منح ل جنوب السودانإنشاء بوتسوانا حالة أن يقدم تقريرا عن باليونيب   )1(
 بحلول االجتماع الثاني والسبعين؛

يذ إلى االجتماع الثاني أن تقدما تقريري التأخير في التنفبحكومتي إسرائيل وإسبانيا   )2(
 ؛والسبعين

تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثاني والسبعين عن المشروعات المدرجة في   )3(
إدارة إزالة المواد  إعداد خطةفضال عن المرفق الثالث بھذا التقرير، 

) قيد التنفيذ من MAU/PHA/55/PRP/20لموريشيوس ( الھيدروكلوروفلوروكربونية
 :قبل اليونيب

 أن تبعث برسائل بشأن احتمال اإللغاء فيما يتعلق بالمشروعات التالية:باألمانة   )4(

 عنوان المشروع الرمز الوكالة
مشروع تدليلي رائد بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون إعداد  LEB/DES/61/PRP/72 اليونيدو

 والتخلص منھا
المساعدة التقنية للقضاء على استخدامات بروميد الميثيل الخاضعة للرقابة في MOZ/FUM/60/TAS/20 اليونيدو

 عمليات تبخير التربة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في مجال اإلعداد لألنشطة استثمارية  TUN/FOA/58/PRP/50 اليونيدو

 (قطاع رغاوي البوليوريتان)
 إعداد خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية TUN/PHA/55/PRP/48 اليونيدو

مرة أخرى في االجتماع الحادي والسبعين أنشطة إعداد المشروعات التالية الخاصة  تدرجأن   (ج)
 ):3(ب)(70/7لمقرر عمال بابكوستاريكا وكوبا وباراغواي التي كانت قد أغلقت 

 عنوان المشروع الرمز الوكالة البلد
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  COS/PHA/55/PRP/39 اليوئنديبي كوستاريكا

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
إعداد أنشطة استثمارية إلزالة المواد  COS/REF/57/PRP/41 اليوئنديبي كوستاريكا

الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع تصنيع أجھزة 
 التبريد)

إعداد أنشطة استثمارية إلزالة المواد CUB/FOA/57/PRP/41 اليوئنديبي كوبا
 الرغاوي)الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع 

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد CUB/PHA/56/PRP/40 اليوئنديبي كوبا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

إعداد أنشطة استثمارية إلزالة المواد  CUB/REF/58/PRP/42 اليوئنديبي كوبا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع التصنيع)

أنشطة استثمارية إلزالة المواد إعداد  PAR/FOA/57/PRP/21 اليوئنديبي باراغواي
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الرغاوي)
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 عنوان المشروع الرمز الوكالة البلد
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  PAR/PHA/57/PRP/22 اليوئنديبي باراغواي

 الھيدروكلوروفلوروكربونية (تمويل إضافي)

 )71/5(المقرر 

وتناولت اللجنة التنفيذية بعد ذلك المسائل التي تغطيھا األجزاء التسعة الباقية في الوثيقتين  -38
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1 وAdd.1/Corr.1 .  

  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة) في ھايتي

 ما يلي: اللجنة التنفيذية قررت -39

مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة) في ھايتي المقدم وفقا اإلحاطة علما بالتقرير عن تمديد   (أ)
  )؛4(ب)(70/4للمقرر 

تقديم معلومات حديثة إلى االجتماع الثاني والسبعين عن إجازة التقرير الفني والمالي المطالبة ب  (ب)
  الجديد لھايتي للسماح بصرف رصيد األموال. المؤسسيوالتوقيع على اتفاق التعزيز 

 )71/6(المقرر 

  مشروع بروميد الميثيل في غواتيماال

غواتيماال عن الوفاء حكومة األمانة بتقديم المشروع، أعرب عدة أعضاء عن أسفھم لعجز  بعد أن قامت ممثلة -40
تھم باستعدادھا مالحظرغم وفقا التفاقه مع اللجنة التنفيذية ، 2012بالتزاماتھا الخاصة بإزالة بروميد الميثيل في عام 

بصفة كاملة بحلول إزالة استھالك بروميد الميثيل م عن التقدير اللتزامھا المنقح بإلعادة المبالغ المرتبطة بذلك وإعرابھ
غواتيماال تنفيذ حكومة . واستجابة لطلب للمزيد من التفاصيل عن الكيفية التي تعتزم بھا 2015عام  يناير/كانون الثاني

ثل اليونيدو أنه قد تم بالفعل تسليم بعض المعدات، وأنه سيُطلب إلى المستخدمين المشروع بدون تلك المبالغ، أوضح مم
الذين تجاوزوا أقصى مستوى مسموح به أن يسھموا في تركيب تلك المعدات لكي يتسنى تحقيق االمتثال بحلول 

يتعين اجتيازه لتحقيق  عائقامنح التراخيص يمثل نظاما تشغيليا خاصا ب. وأشير إلى أن 2015عام يناير/كانون الثاني 
أن ھذه القضية أكثر و اإلزالة، ولكن البعض أشار أيضا إلى أن استخدام التكنولوجيا الجديدة يشكل تحديا كبيرا كذلك

  تعقيدا من ذلك بكثير وال بد من عدم االكتفاء بمسألة منح التراخيص إذا أريد تقديم بدائل مستدامة.

 2013تأكيد أن االستھالك لكل من العامين  يستطيعونيدو إنه ال ، قال ممثل اليآخر وردا على استفسار -41
، إال أن الھدف يتمثل في كفالة عدم استيراد أي كمية من المسموح بھا بموجب االتفاقسيكون ضمن الحدود  2014و

  فما بعده. 2015عام أول يناير/كانون الثاني من بروميد الميثيل إلى البلد اعتبارا من 

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررترسمية على ھوامش االجتماع،  وعقب مناقشة غير -42

 :بما يلي علما اإلحاطة (أ) 

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال الذي قدمته اليونيدو  )1(
نيابة عن حكومة غواتيماال الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1؛ 
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المحدد في الشروط  2012القلق، بانحراف استھالك بروميد الميثيل عن ھدف عام مع  )2(
المتفق عليھا إلزالة بروميد الميثيل في غواتيماال واالنحراف المحتمل في االستھالك لعامي 

 ؛2014و 2013

دوالر أمريكي للصندوق المتعدد  265 300بأن حكومة غواتيماال وافقت على إعادة  )3(
، وفقا للشروط المتفق عليھا في االجتماع التاسع والخمسين األموال المعتمدةاألطراف من 

 15 750دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  210 000تتألف من 
دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  35 000و دوالرا أمريكيا لليونيدو

 نيب، وذلك بحلول االجتماع الثاني والسبعين؛دوالرا أمريكيا لليو 4 550

لمنح التراخيص واجب اإلنفاذ يتيح مراقبة جميع  انظام قد أنشأتبأن حكومة غواتيماال  )4(
المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك استخدامات بروميد الميثيل الخاضعة للرقابة، وأنھا 

 1قد التزمت بالتخلص التام من جميع استخدامات بروميد الميثيل الخاضعة للرقابة بحلول 
 ،2013ي/يناير كانون الثان 1بدال من  2015كانون الثاني/يناير 

 ما يلي:بتقديم باليونيدو واليونيب  مطالبة (ب) 

تقرير مرحلي إلى االجتماع الثالث والسبعين عن الحظر المفروض على استيراد  ) 1(
 2015كانون الثاني/يناير  1استخدامات بروميد الميثيل الخاضعة للرقابة اعتبارا من 

 يلة للتكنولوجيات البديلة؛ واإلجراءات المتخذة للتأكد من االستدامة الطو

  .2015تقرير إنجاز المشروع في موعد ال يتجاوز االجتماع األخير للجنة التنفيذية في عام  ) 2(

 )71/7(المقرر 

 التقدم في الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين 

   اللجنة التنفيذية: قررتممثل األمانة،  عرضعقب  -43

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي المقدم من اليونيب عن خطة أعمال الخطة الوطنية إلدارة إزالة   ) أ(
أكتوبر/تشرين  -2012المواد الكلوروفلوروكربونية للفلبين التي تغطي الفترة من أبريل/نيسان 

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1الواردة في الوثيقة  2013األول 

بأن يقدم إلى االجتماع الثاني والسبعين تقريرا ماليا عن الخطة الوطنية إلدارة إزالة مطالبة اليونيب   ) ب(
، وإعادة األموال المتبقية إلى 2013كانون األول/ديسمبر  31المواد الكلوروفلوروكربونية حتى 

 الصندوق المتعدد األطراف في ذلك االجتماع.

 )71/8(المقرر 

 في الصين(المرحلة الثانية)  قات عامل التصنيعإزالة رابع كلوريد الكربون في تطبي

من خطة القطاع  وأكملتقد تم تحقيقھا عوامل اإلنتاج األمانة أن أھداف اإلزالة في خطة قطاع  ةممثل أفادت -44
خيص ونظاما للحصص وآلية لرصد إنتاج أن حكومة الصين أنشأت نظاما للترالناحية التشغيلية. وأشارت إلى 

 المستنفدة لألوزون لتتمكن من مواصلة إزالة رابع كلوريد الكربون في السنوات القادمة.واستھالك المواد 
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 عامل التصنيع. خطة قطاعمن مواصلة تنفيذ  الدوليالصين والبنك حكومة  بينتهوتم االعراب عن التقدير لما  -45

   اللجنة التنفيذية: وقررت -46

المستخدم في اإلحاطة علما بتقرير التحقق عن الخطة القطاعية إلزالة رابع كلوريد الكربون   (أ)
(المرحلة الثانية) في الصين الوارد في الوثيقة  تطبيقات عامل التصنيع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1؛ 

 .68/4بعين وفقا للمقرر تقديم تقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الثاني والسبالبنك الدولي مطالبة   (ب)

 )71/9(المقرر 

 التقرير المرحلي عن تنفيذ مشروعات تبريد المباني

الصلة الواردة في الوثيقة األمانة انتباه األعضاء إلى التعديالت ذات  ممثلاسترعى  -47
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1/Corr.1. 

إلى معلومات عن كفاءة الطاقة، تم التأكيد على أن المعلومات عن الطاقة  االفتقارفي سياق المناقشة بشأن و -48
على الوكاالت المنفذة جمعھا وإدراجھا في تقارير المشروعات المنتھية، مع معلومات عن اختيار  وينبغيأساسية 

 التكنولوجيا.

الفردية في البرازيل  المبانيوردا على سؤال لتوضيح عدم تجانس التكاليف المرتفعة ألجھزة تبريد  -49
مكونا واحدا من مشروع كبير يتعلق  المبانيأن في البرازيل تشكل أجھزة تبريد إلى  ياليوئنديبممثل  أشاروكولومبيا، 

تبريد  جھازيبكفاءة الطاقة الذي لديه تمويل نظير من مصادر وطنية ودولية مختلفة، بينما في كولومبيا، تم استبدال 
 المستبدلة. المبانيحياء السكانية بحيث ال يمكن مقارنتھا مباشرة بأجھزة تبريد مباني بنظام تبريد لأل

وردا على سؤال يتعلق برفض مرفق البيئة العالمية بالموافقة على تمويل مشترك لجزء إندونيسيا من  -50
ش الھادف إلى أشھر من النقا 9المشروع العالمي الستبدال أجھزة تبريد المباني، قال ممثل البنك الدولي إن بعد 

التوصل إلى مرونة وأرض مشتركة، أشار مرفق البيئة العالمية في رسالة إلى أنه قرر عدم الموافقة على المشروع 
 على أساس اعتراض أعضاء المجلس على التكنولوجيا المحتمل استخدامھا.

 اللجنة التنفيذية: قررتو -51

واليونيدو والبنك  ياليوئنديبالمقدمة من  المبانياإلحاطة علما بالتقرير عن مشروعات مبردات   (أ)
 ؛Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1 تينالدولي الوارد في الوثيق

 :بما يلي مطالبة اليونيدو  (ب)

 يوحدة مبردات المبان 50ألوزون في أن تستكمل ماليا مشروع إزالة المواد المستنفدة ل  )1(
بالطرد المركزي الموجودة في كوت ديفوار، الموافق عليھا في االجتماع السابع والثالثين 

، 2013والخمسين، بحلول نھاية عام  الحاديلحكومة فرنسا ونقل إلى اليونيدو في االجتماع 
وإعادة األرصدة المتبقية إلى االجتماع الثاني والسبعين، بينما تالحظ أن عددا من أجھزة 

قد استبدلھا البلد دون مساعدة من المواد الكلوروفلوروكربونية مباني باستخدام تبريد ال
 الصندوق المتعدد األطراف؛
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 المبانيأن تستكمل ماليا المشروع التدليلي اإلقليمي األوروبي بشأن استبدال مبردات   )2(
مقدونيا  بالطرد المركزي القائمة على المواد الكلوروفلوروكربونية في كرواتيا، وجمھورية

اليوغوسالفية السابقة والجبل األسود ورومانيا، وصربيا التي تمت الموافقة عليھا في 
وإعادة أي  2014االجتماع السابع واألربعين، في موعد ال يتجاوز آخر اجتماع في عام 

وتقديم تقرير إنجاز  ،،2014من األرصدة المتبقية في موعد ال يتجاوز آخر اجتماع في عام 
 ؛ 2015في موعد ال يتجاوز االجتماع األول لعام المشروع 

بالطرد المركزي  المبانيبشأن استبدال مبردات من الناحية المالية المشروع التدليلي  ماتما  )3(
القائمة على المواد الكلوروفلوروكربونية في الجمھورية العربية السورية الموافق عليه في 

، وإعادة أي من األرصدة المتبقية إلى 2013عام  االجتماع السابع واألربعين، بحلول نھاية
االجتماع الثاني والسبعين، وتقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد ال يتجاوز االجتماع 

 الثالث والسبعين؛

 :ياليوئنديب مطالبة  (ج)

بالطرد  المبانيلإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي لمبردات  التدليليفيما يتعلق بالمشروع    )1( 
المواد ، الذي يركز على كفاءة الطاقة باستخدام تكنولوجيا خالية من المركزي

المواد الكلوروفلوروكربونية القائمة على  المبانيالستبدال مبردات الكلوروفلوروكربونية 
 في البرازيل، الموافق عليه في االجتماع السابع واألربعين:

 (ج)؛68/8تقديم تقارير مرحلية سنوية عن حالة التنفيذ تمشيا مع المقرر    .أ

أن يستكمل ماليا المشروع ويعيد أي أرصدة متبقية في موعد ال يتجاوز آخر     .ب
 ؛2017اجتماع في عام 

المشروع في موعد ال يتجاوز االجتماع األول في عام  انتھاءأن يقدم تقرير    .ج
 ؛2018

بالطرد  المبانيلإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي لمبردات  التدليليفيما يتعلق بالمشروع    )2( 
المواد ، الذي يركز على كفاءة الطاقة باستخدام تكنولوجيا خالية من المركزي

المواد الكلوروفلوروكربونية القائمة على  المبانيالستبدال مبردات الكلوروفلوروكربونية 
 فق عليه في االجتماع السابع واألربعين:في كولومبيا، الموا

 (ج)؛68/8تقديم تقارير مرحلية سنوية عن حالة التنفيذ تمشيا مع المقرر    .أ

أن يستكمل ماليا المشروع ويعيد أي أرصدة متبقية في موعد ال يتجاوز آخر    .ب
 ؛2017اجتماع في عام 

تماع األول في عام المشروع في موعد ال يتجاوز االج انتھاءأن يقدم تقرير    .ج
 ؛2018

المواد باستخدام  المبانيبتحول أجھزة تبريد  لإلسراعفيما يتعلق بمشروع بياني استراتيجي   (د)
في خمسة بلدان أفريقية (الكاميرون ومصر وناميبيا ونيجيريا والسودان)، الكلوروفلوروكربونية 

 فرنسا وألمانيا واليابان واليونيدو:الموافق عليھا في االجتماع الثامن واألربعين لتنفذه حكومات 
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تطلب إلى اليونيدو وحكومة ألمانيا استكمال المشروع ماليا وإعادة أي أرصدة متبقية في    )1( 
 ؛2014موعد ال يتجاوز آخر اجتماع في عام 

في موعد ال يتجاوز االجتماع  فرنسا واليابان إعادة أي أرصدة متبقية حكومتيتطلب إلى   ) 2( 
 ؛2015عام األول في 

المشروع في موعد  انتھاءتطلب إلى حكومات فرنسا وألمانيا واليابان واليونيدو تقديم تقرير   ) 3( 
 ؛2015ال يتجاوز االجتماع األول في عام 

دوالرا أمريكيا من  3 149 056والسبعين مبلغ  الحاديإعادة البنك الدولي إلى االجتماع  مالحظة  )ھ(
 الموافق عليه في االجتماع السابع واألربعين المبانيأنشطة المشروع العالمي الستبدال أجھزة تبريد 

 ؛)2(أ)(71/3وفقا للمقرر 

 :بما يلي البنك الدوليمطالبة   (و)

في األرجنتين والھند  المبانيالمشروع العالمي الستبدال أجھزة تبريد  مواصلة تنفيذ   )1(
 والفلبين؛

 (ج)؛68/8تقديم تقارير مرحلية سنوية عن حالة التنفيذ تمشيا مع المقرر    )2(

أن يستكمل ماليا المشروع ويعيد أي أرصدة متبقية في موعد ال يتجاوز آخر اجتماع في   ) 3(
 ؛2017عام 

 ؛2018المشروع في موعد ال يتجاوز االجتماع األول في عام  انتھاءأن يقدم تقرير   )4(

أن تشمل تقاريرھا بانتھاء المشروعات معلومات بالمنفذة المعنية و الثنائية الوكاالتجميع  مطالبة  (ز) 
  عن التكنولوجيا المختارة وكذلك عن كفاءة الطاقة ومكاسب كفاءة الطاقة المتحققة.

 )71/10(المقرر 

  ورابع كلوريد الكربون والھالوناتالمواد الكلوروفلوروكربونية التأخيرات في استكمال مشروعات 

ورابع كلوريد الكربون المواد الكلوروفلوروكربونية عن استكمال مشروعات  التقريرقدمت ممثلة األمانة  -52
. وعقب استعراض للمعلومات التي قدمتھا الوكاالت المنفذة بشأن 2009والھالونات التي ووفق عليھا بعد عام 

الوكاالت أن تقدم أسباب تمديد المشروعات لما بعد مواعيد االستكمال المقررة (والتي  إلىالمشروعات الجارية، طُلب 
). واقترحت الوكاالت المنفذة 64مشروعا من المشروعات الجارية البالغة  59لعدد بالنسبة  2013آ خر موعد لھا ھو 

تغييرات في مواعيد االستكمال بالنسبة لبعض المشروعات وقدمت أسبابا وافقت عليھا األمانة على النحو الوارد في 
  توصيات األمانة إلى اللجنة التنفيذية.

  اللجنة التنفيذية: قررت، وعقب العرض -53

عن إنجاز مشروعات المواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون  ربالتقريحاطة علما اإل  (أ)
فصاعدا على النحو الوارد في الوثيقتين  2009والھالونات الموافق عليھا بعد عام 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1 وCorr.1؛  

أن على الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة عدم تكبد أي التزامات جديدة للمشروعات المدرجة   (ب)
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بھذا التقرير بعد الموعد النھائي لالستكمال، وإعادة أي أرصدة غير مستخدمة من  الرابعفي المرفق 
ير وتقديم تقار 2014ھذه المشروعات في أسرع وقت ممكن على أال يتجاوز ذلك نھاية عام 

  ؛2014في موعد ال يتجاوز االجتماع األخير في عام  استكمال المشروعات

ينبغي اعتبار المشروع "وضع دليل للمرافق والنظم المبردة المستدامة بالتعاون مع الجمعية   )ج(
)" الذي ينفذه GLO/SEV/66/TAS/314األمريكية لمھندسي التدفئة والتبريد وتكييف الھواء (

تاريخ االستكمال المخطط  فيمستكمال من الناحية التشغيلية  2014اليونيب بتاريخ استكمال في عام 
له وأن يعيد اليونيب أي أرصدة غير مستخدمة لھذا المشروع في أقرب وقت ممكن على أال يتجاوز 

  ذلك اثني عشر شھرا بعد تاريخ االنتھاء.

 )71/11(المقرر 

الحسابات المالية من الصين بشأن خطط قطاعات إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية تقرير مراجعة 
  والھالونات ورابع كلوريد الكربون

قدمت ممثلة األمانة القضايا ذات الصلة بتقرير مراجعة الحسابات المالية من الصين بشأن خطط قطاعات  -54
ويبلغ رصيد األموال التي صرفھا البنك وإن  .والھالونات ورابع كلوريد الكربون يةالكلوروفلوروكربونالمواد  إنتاج

حتى على الرغم من أن ميزانيات  2012دوالرا أمريكيا في نھاية عام  28,297,298 محتفظ بھا لدى الصينظلت 
نه قد أإلى ن أيضا سنوات. وأشار تقرير المراجعة المقدم من الصي 4.5األرصدة المتبقية كان قد ووفق عليھا قبل 

. وينبغي خصم ذلك المبلغ من الموافقات القادمة 2012دوالراُ أمريكيا في نھاية عام  1,978,838تحققت فائدة قدرھا 
  (د).(ج) و 70/20 عمال بالمقرر واإلبالغ عنھا في حسابات الصندوق

وأوضح أن البنك الدولي قد  ، طلب البنك الدولي إيضاحا بشأن توصيات األمانة للجنة التنفيذيةالعرضوعقب  -55
يواجه صعوبات في االمتثال لبعض الطلبات المتعلقة بھا بالنظر إلى أنه ليس الوكالة الوحيدة الذي ينفذ جميع الخطط 
القطاعية في الصين وألن بعض الطلبات تنطوي على الحصول على معلومات من البلد قبل استعراضھا وتقديمھا 

  للجنة التنفيذية.

أن األمانة ينبغي أن تجري مناقشات ثنائية مع حكومة الصين والبنك الدولي لضمان ألعضاء بعض ا ورأى -56
المقرر المقترح وھو الحصول على معلومات ذات صلة بشأن المصروفات المالية من ھدف الصياغة في العكس ينأن 

الصين. وبعد االستماع إلى واألرصدة التعويضية من مختلف الخطط القطاعية للموافقات المستقبلية في واألرصدة 
  ينبغي أن يتناول عمل فريق الصياغة. اتصالرأى األعضاء أن فريق  تقرير بشأن عمل فريق الصياغة،

  اللجنة التنفيذية: قررتوبناء على تقرير فريق االتصال،  -57

علما بتقارير مراجعة الحسابات المالية المقدمة من حكومة الصين من خالل البنك الدولي  اإلحاطة  (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1الوارد في الوثيقة  56/13 عمال بالمقرر

  حكومة الصين إلى أن تقدم: دعوة  (ب)

تقريرا من خالل البنك الدولي إلى االجتماع الثاني والسبعين يوضح السبب في أن تقرير   )1(
أشار إلى أرصدة تزيد عن الميزانيات التي ووفق عليھا في  2012عام الحسابات لمراجعة 

االجتماعين السادس والخمسين والسابع والخمسين لقطاعي الھالونات ورغاوى البليوريثان، 
ة المسألة القانونية الواردة في تقرير التحقق المقدم لالجتماع الخامس ومعلومات عن تسوي

وإعادة  الستردادھاالھالونات  مصارفإلى  المستعادةوالستين فيما يتعلق بنقل الھالونات 
  )؛2)(1( 65/10تدويرھا حسب طلب المقرر 
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المالية في المستقبل بيانات من خالل الوكالة المنفذة المعنية، في تقارير مراجعة الحسابات   )2(
عن جميع األموال من الصندوق المتعدد األطراف والتي تحتفظ بھا  56/13 عمال بالمقرر

حكومة الصين لصرفھا للمستفيدين النھائيين والفائدة التي تحققت من تلك األرصدة التي 
تحتفظ بھا حكومة الصين بما في ذلك بيانات عن خطة قطاع عوامل التصنيع وخطة قطاع 

  مذيبات وخطة خدمة التبريد؛ال

معلومات شاملة عن التقدم الُمحرز فيما يتعلق بخطط العمل للخطط القطاعية ومقترحھا   )3(
جتماع الثاني االبشأن كيفية استخدام األرصدة المحتملة لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية في 

  والسبعين؛

والسبعين تشمل جميع المعلومات ذات الصلة التي أن تعد وثيقة تُقدم لالجتماع الثاني باألمانة  مطالبة  (ج)
خطط الصين بشأن األرصدة المحتفظ بھا لجميع الخطط في نظر الن اللجنة التنفيذية من مواصلة مكّ تُ 

  القطاعية.

 )71/12(المقرر 

  تعبئة الموارد ألغراض المنافع المشتركة للمناخ

اليوئنديبي والبنك الدولي بشأن نتائج أنشطة تعبئة  قدمت ممثلة األمانة النتائج الواردة في تقريرين أعدھما -58
  الموارد التي نُفذت بأموال ووفق عليھا خالل االجتماع الثالث والستين.

، أبرز عدد من األعضاء الدروس التي يمكن استخالصھا من أمثلة تعبئة الموارد الواردة في المقدمةوبعد  -59
ل من إزالة المواد المستنفدة لألوزون وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. التقريرين، مشيرين إلى المنافع التي تعود على ك

وسوف يُرحب بأي مناقشات أخرى بشأن ھذه المسألة فضال عن النتائج األخرى التي يمكن استخالصھا من 
والبنك الدولي  اليوئنديبيالمشروعات التدليلية األخرى. وردا على أسئلة من أعضاء اللجنة التنفيذية أوضح ممثال 

أنھما قد طبقا الدروس المستفادة من عملية تعبئة الموارد في المشروعات الالحقة. كما أُشير إلى مبادرة التنمية 
الخضراء باعتبارھا مصدرا واعدا لألفكار المتعلقة بتعبئة الموارد. وجرى إبراز احتمال زيادة أموال كبيرة من خالل 

  عتبار ذلك مسألة تستحق اھتمام وثيق. تعبئة الموارد حسنة التنفيذ با

بالتقريرين النھائيين عن تعبئة الموارد للمنافع المشتركة للمناخ  علمااللجنة التنفيذية  أخذتوعقب المناقشات،  -60
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1اللتين قدمھما اليوئنديبي والبنك الدولي والواردين في الوثيقة 

  يةھيدروكلوروفلوروكربوناد الموالمشروعات التدليلية لل

واليونيدو بشأن أربعة مشروعات رائدة للتدليل  اليوئنديبيقدمت ممثلة األمانة التقارير المرحلية المقدمة من  -61
في العديد من القطاعات الفرعية للتبريد وتكييف الھواء  يةھيدروكلوروفلوروكربونمواد العلى التكنولوجيات البديلة لل

النھائي عن مشروع رائد للتدليل على استخدام لتكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون فائق الحرارة  في الصين والتقرير
  الحرجة لرغاوى الرش بالبوليوريثان في كولومبيا المقدم من حكومة اليابان.

إلى البروبان في شركة ميديا لتصنيع  22-مشروع فرعي للتدليل على التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون
  كييف ھواء الغرفة في الصينأجھزة ت

  اللجنة التنفيذية: قررت -62

علما بالتقرير المرحلي عن المشروع الفرعي للتدليل بشأن التحول من  اإلحاطة  (أ)
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إلى البروبان في شركة ميديا لتصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرفة في  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1الصين بواسطة اليونيدو والوارد في الوثيقة 

قدم تقريرا نھائيا إلى االجتماع الثالث والسبعين على أساس الفھم إلى أنه لن تأن باليونيدو  مطالبة  (ب)
  يحتوي إال على بيانات أولية عن تكاليف التشغيل اإلضافية؛

 )71/13(المقرر 

- الغرفة من الھيدروكلوروفلوروكربون المشروع الفرعي التدليلي بشأن تحويل تصنيع مكابس تكييف ھواء
  إلى البروبان في شركة غوانغ دونغ ميزيھي في الصين 22

  اللجنة التنفيذية:  قررت -63

علما بالتقرير المرحلي عن المشروع الفرعي للتدليل بشأن تحويل عملية تصنيع مكابس  اإلحاطة  (أ)
ن في شركة غوانغ دونغ ميزيھي إلى البروبا 22-تكييف ھواء الغرفة من الھيدروكلوروفلوروكربون

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1في الصين بواسطة اليونيدو والوارد في الوثيقة 

   .أن تقدم التقرير النھائي لالجتماع الثالث والسبعينباليونيدو  مطالبة  (ب)

 )71/14(المقرر 

التجارية صغيرة الحجم لتبريد في تصنيع المضخات  32-المشروع التدليلي لتكنولوجيا الھيدروكلوروفلورو
  المباني/الحرارة ھوائية المصدر في شركة تسينجوا تونغ فانج للبيئة االصطناعية المحدودة في الصين

  :التنفيذيةاللجنة  قررت -64

في  32-علما بالتقرير المرحلي عن المشروع التدليلي لتكنولوجيا الھيدروكلوروفلورو اإلحاطة  (أ)
تصنيع المضخات التجارية صغيرة الحجم لتبريد المباني/الحرارة ھوائية المصدر في شركة 

والوارد في الوثيقة  اليوئنديبيتسينجوا تونغ فانج للبيئة االصطناعية المحدودة في الصين بواسطة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1.  

أن يقدم تقريرا نھائيا إلى االجتماع الثاني والسبعين على أساس الفھم بأنه لن ب اليوئنديبي مطالبة  (ب)
  يحتوي إال على بيانات أولية عن تكاليف التشغيل اإلضافية.

 )71/15(المقرر 

إلى تكنولوجيا األمونيا/ثاني أكسيد  22-المشروع التدليلي للتحول من تكنولوجيا الھيدروفلوروكلوروكربون
الكربون في تصنيع نظم التبريد من مرحلتين الستخدامات التخزين المبرد والتجميد في شركة يانطاي مون 

  المحدودة في الصين

  اللجنة التنفيذية: قررت -65

علما بالتقرير المرحلي عن المشروع التدليلي للتحول من تكنولوجيا  اإلحاطة  (أ)
إلى تكنولوجيا األمونيا/ثاني أكسيد الكربون في تصنيع نظم التبريد  22-لوروكربونالھيدروفلوروك

من مرحلتين الستخدامات التخزين المبرد والتجميد في شركة يانطاي مون المحدودة في الصين 
   UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1بواسطة اليوئنديبي والوارد في الوثيقة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64 
 
 

21 

م تقريرا نھائيا إلى االجتماع الثاني والسبعين على أساس الفھم بأنه لن أن يقدب اليوئنديبي مطالبة  (ب)
  يحتوي إال على بيانات أولية عن تكاليف التشغيل اإلضافية.

 )71/16(المقرر 

المشروع التدليلي عن التحقق من استخدام كولومبيا لتكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون فائق الحرارة الحرجة في 
  باليوليوريثانرغاوى الرش 

  اللجنة التنفيذية: قررت -66

علما مع التقدير بالتقرير المعنون "تقييم استخدام كولومبيا تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون  اإلحاطة  (أ)
فائق الكفاءة في رغاوى الرش باليوليوريثان المقدم من اليوئنديبي نيابة عن حكومة اليابان والوارد 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1في الوثيقة 

أن تتقاسم تقرير التقييم عن ثاني أكسيد الكربون فائق الحرارة بالوكاالت الثنائية والمنفذة  مطالبةأن   (ب)
ات إزالة في إعداد مشروع 5الحرجة مع المعلومات عن البدائل األخرى لدى مساعدة بلدان المادة 

  باليوليوريثان.ب في استخدامات رغاوى الرش 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 )71/17(المقرر 

 من جدول األعمال: تنفيذ البرنامج 6البند 

 خطة األعمال المجّمعة للصندوق المتعدد األطراف  (أ) 

  ، التي تعالج بعض المسائل المثارة فيھا.UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/7 الوثيقة األمانةقدم ممثل  -67

وقال عند تحديث اللجنة لمسألة التداخالت الممكنة في خطط األعمال للمشروعات المنفذة من جانب أكثر من  -68
إيطاليا سحب األنشطة في قطاع خدمة التبريد في خطة إدارة إزالة المواد حكومة وكالة واحدة، إنه بعد قرار 

  كن ھناك أية مشكلة قائمة.الھيدروكلوروفلوروكربونية للبوسنة والھرسك من خطة أعمالھا، لم ت

وفي المناقشة التي تلت، قال العديد من األعضاء إنه يمكنھم تأييد التوصيات التي طرحتھا األمانة على أساس  -69
التمويل على المشروعات المحددة فيھا أو على مستويات  الموافقةتدل على أن الموافقة على خطة األعمال ال 

أثير عدد من الشواغل، خصوصا فيما يتعلق باإلفراط في البرمجة، السيما المستوى المرتبطة بھذه األنشطة. ومع ذلك 
وقطاع اإلنتاج فضال  العالي للتمويل المرتبط بالمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

. وقال بعض األعضاء إنھم يحتاجون لقطاع اإلنتاج 2016عن التداخل بين المرحلة األولى والمرحلة الثانية في عام 
إلى معلومات أكثر عن بعض المقترحات لألنشطة غير المطلوبة لالمتثال قبل أن يكونوا في وضع يسمح لھم بالبت 
فيما إذا كان ينبغي حذفھا من خطة األعمال أو اإلبقاء عليھا. واقترح أحد األعضاء إجراء مناقشة أخرى حول كيفية 

  ه المشروعات.تحديد أولوية مثل ھذ

وردا على التوصية بأن تشمل خطط األعمال المستقبلية توزيع الحمولة بالطن لخطط إدارة إزالة المواد  -70
ممثل األمانة أن بعض خطط  أوضحالھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لفاعلية تكلفة االتفاق الشامل لھذه الخطط، 

مولة بالطن، مما أدى إلى أن حساب جدوى التكلفة كان بال نھاية. األعمال كان لديھا قيما مالية غير مرتبطة بإزالة الح
وقد أدى ذلك إلى تشويه األرقام الشاملة لألطنان المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي 

  يتم تنفيذھا في إطار الصندوق المتعدد األطراف.
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  :التنفيذيةاللجنة  وقررت -71

على النحو  2016-2014خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة اإلحاطة علما ب  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/7الوارد في الوثيقة 

التي لم  2013إضافة االتفاقات المتعددة السنوات وأنشطة التعزيز المؤسسي من خطط األعمال لعام   (ب)
 ؛2014والسبعين لخطط أعمال عام تقدم أو لم تتم الموافقة عليھا في االجتماع الحادي 

  حذف األنشطة في قطاع خدمة التبريد في البوسنة والھرسك من خطة أعمال إيطاليا؛  (ج)

 مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بما يلي:  (د)

تقديم أنشطة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية غير   )1(
 األعمال لبوتسوانا؛المدرجة في خطط 

 في خطط األعمال المستقبلية:  )2(

توفير توزيع الحمولة بالطن لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   .أ
وفقا لفعالية تكلفة اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 الشاملة؛

المقدرة الالزمة لتحقيق  تحديد شروط تمويل المشروعات على أساس الحمولة  .ب
 ؛المقبلجدول التخفيض 

اإلشارة إلى البلدان التي تظھر مدخالت خطط األعمال اإلزالة الكاملة فيھا بنسبة   .ج
 ؛62/10في المائة وفقا للمقرر  100

، على النحو 2016-2014المصادقة على خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (ھ)
األمانة واللجنة التنفيذية، مع مالحظة أن المصادقة ال تدل ال على الموافقة على  الذي عدلته

  المشروعات المحددة فيھا وال على تمويلھا أو مستويات الحمولة.

 )71/18(المقرر 

 خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة:  (ب) 

  الوكاالت الثنائية   )1(

أن ثالث وكاالت ثنائية (ألمانيا  وأوضح، UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/8 قدم ممثل األمانة الوثيقة -72
لم تقدم خطة أعمال، شملت الوثيقة  وإيطاليا واليابان) قد قدمت خطط أعمال على ھيئة جدول. وبالرغم من أن فرنسا

ة إزالة المواد تخصيص الموارد لفرنسا على أساس أنشطة االتفاقات متعددة السنوات المرتبطة بخطط إدار يبينجدوال 
الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا من ناحية المبدأ. وأبلغ اللجنة أنه بعد تعديالت األمانة، كانت األنشطة في 

 في المائة من مساھمة البلد في الصندوق. 20زائدا الموافقات حتى اآلن، أقل بنسبة  2014خطة أعمال ألمانيا لعام 
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المقدمة من ألمانيا  2016-2014تحاط علما بخطط أعمال الوكاالت الثنائية للفترة أن  اللجنة التنفيذية وقررت -73
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/8وإيطاليا واليابان على النحو الوارد في الوثيقة 

 )71/19(المقرر 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  )2(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/9الوثيقة  اليوئنديبيقدم ممثل  -74

في خطة األعمال يتعلق برسم خرائط لبدائل المواد نشاط  بإعادة إدراجوفيما يتعلق بالمقترح الخاص  -75
لألوزون، رأى بعض األعضاء أن ھذه العملية سوف توفر معلومات مفيدة تساعد البلدان في المرحلة الثانية  ةالمستنفد

من خططھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأشار آخرون إلى أنھا تنفذ بالفعل كجزء من 
لھيدروكلوروفلوروكربونية وأنھا لذلك تمثل ازدواجية. ولم إعداد الوكاالت للمرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد ا

آخر إلى أن تناقش اللجنة كيفية التعامل مع عضو لالمتثال، وأشار  مطلوبانه ليس أللمشروع اأحد األعضاء  يؤيد
  األنشطة غير المطلوبة لالمتثال في المستقبل.

طائفة عريضة من  إلى حد بعيدل وفي حين رأى األعضاء أن البلدان التي ستشارك في المشروع تمث -76
تمثل  وھياختيار البلدان على ھذا األساس. يتم أنه لم  اليوئنديبي، أوضح ممثل 5األوضاع التي تواجه بلدان المادة 

ومازال في اإلمكان إدراج بلدان أخرى. وأثار ذلك مناقشات عن الحاجة  .اھتماما بالعملية أبدتالتي  البلدانببساطة 
ازن اإلقليمي لالستفادة من خواص مختلف الظروف الجغرافية وعدد البلدان التي ينبغي إشراكھا. وقال إلى ضمان التو

، فإن من األفضل حينئذ معالجتھا خالل المناقشات المتعلقة من البلدان كبير في حالة مشاركة عددأحد األعضاء إنه 
ط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بمشروع المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خط

  يعالج أيضا البدائل غير العينية. طالما أنهالمشروع  يؤيدمن جدول األعمال. وقال عضو آخر إنه  9إطار البند 

طائفة في نظر النه سيشمل إسوف يكون مفيدا بصورة خاصة حيث إن المشروع  اليوئنديبيوقال ممثل  -77
المتعددة الجنسيات وليس تلك فقط التي تتلقى أمواال من وغير المؤھلة عريضة من المنشآت بما في ذلك الشركات 

  الصندوق المتعدد األطراف.

وبعد مناقشات غير رسمية بشأن القضايا بين أعضاء اللجنة المھتمين وھي المناقشات التي لم يتم التوصل  -78
اللجنة  قررتخاللھا إلى توافق في اآلراء بشأن إدراج نشاط رسم خرائط المواد المستنفدة لألوزون في خطة األعمال، 

  التنفيذية: 

الواردة في الوثيقة  2016-2014رة علما بخطة أعمال اليوئنديبي للفت اإلحاطة  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/9؛  

حث اليوئنديبي على أن يقدم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لموريتانيا في   (ب)
  أسرع وقت ممكن في ضوء المراجعة الجارية ألنشطة األمم المتحدة في البلد؛

  .المرفق الخامس بھذا التقريريبي الواردة في على مؤشرات األداء لليوئند الموافقة  (ج)

  )71/20(المقرر 

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)  )3(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/10 الوثيقة اليونيب ممثلةقدمت  -79
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وردا على سؤال بشأن التعاون بين اليونيب واليونيدو، قالت ممثلة اليونيب أنه تعاون مع اليونيدو في تنفيذ  -80
حرارة مرتفعة وأن  درجاتبلدان ذات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعات للمشروعات 

لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان الساحل خطط إدارة إزاالوكالتين استضافتا اجتماع مشترك بشأن تنفيذ 
 .2013نوفمبر/تشرين الثاني  29إلى  26األفريقي في مقر اليونيدو في فيينا من 

 اللجنة التنفيذية: قررتو -81

 اإلحاطة علما بما يلي:  (أ) 

على النحو الوارد في الوثيقة  2014-2016خطة أعمال اليونيب للفترة    )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/10؛ 

أن المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات   )2(
أحجام استھالك منخفضة والبلدان غير ذات أحجام استھالك منخفضة، التي كان اليونيب 

مالية لخطة األعمال (بما ھو الوكالة الرائدة للمرحلة األولى فيھا، يمكن أن تزيد القيمة اإلج
 6,737,826دوالر أمريكي، ومبلغ  11,400,500) بمبلغ 2020في ذلك القيم لما بعد عام 

 ، على التوالي؛ دوالرا أمريكيا

على النحو الوارد في المرفق  2و 1الموافقة على مؤشرات أداء اليونيب المبينة في الجدولين   (ب)  
 السادس بھذا التقرير.

 ) 71/21(المقرر 

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)  )4(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/11 الوثيقة المتحدة للتنمية الصناعية األممقدم ممثل منظمة  -82

ممثل  أوضحوردا على سؤال بشأن عدم االشارة إلى التعاون بين اليونيب واليونيدو في خطة أعمال اليونيدو،  -83
اليونيدو أن خطة األعمال تعرض برنامجا للعمل في المستقبل ومن ثم لم تشر إال إلى المشروعات القائمة ذات أنشطة 

 مشتركة بين اليونيدو واليونيب في بلدان ذات درجات حرارة مرتفعة.

وما  الصحيجر المشروعات البيانية لبدائل بروميد الميثيل في استخدامات الح بإدراجأثيرت مسائل تتعلق و -84
قبل الشحن في خطة األعمال. وقد أشير إلى أن المشروعات البيانية ھذه قد حذفت من خطة األعمال في السنة السابقة 
وأن استخدام بروميد الميثيل في ھذه االستخدامات كان مستثنى من التزامات االمتثال. وقد نظرت ھذه المسألة ھيئات 

 بروميد الميثيل وتم اقتراح تناولھا تحت االتفاقية الدولية لحماية النباتات أيضا.أخرى مثل لجنة الخيارات التقنية ل

وقال ممثل اليونيدو إن عددا من العوامل جعلت المشروعات البيانية تأتى في الوقت المناسب. لقد وضعت  -85
وما قبل الشحن  الصحير اليونيدو ميزانية مشروعات تجريبية لبيان فاعلية بدائل بروميد الميثيل في استخدامات الحج

في المائة من بروميد الميثيل المستخدم يمكن  40و 31وأن لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل قدرت أن ما بين 
 استبدالھا ببدائل.

تتضمن مصانع متأرجحة قد حذفت من خطة األعمال بمقتضي  التيممثل األمانة أن أنشطة اإلزالة  وأوضح -86
اء عليھا فإن طلبات من أجل ھذه األنشطة يمكن إعادة إدراجھا في خطط أعمال الوكاالت (أ)، وبن66/5المقرر 

المواد المنفذة، حسب االقتضاء، بعد أن تكون اللجنة التنفيذية قد وافقت على مبادئ توجيھية لقطاع إنتاج 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج  فإنه يرى أنألمانة، فھم التفسير الذي قدمته اإنه في حين يوقال أحد األعضاء  -87
 .المزدوجة االستعمالينبغي أن يواصل مناقشة جدوى أنشطة اإلزالة للمصانع 

وأشارت اليونيدو إلى أنه بالنظر إلى عدم تقديم مشروعات تدمير المواد المستنفدة لألوزون للجزائر ولبنان  -88
 .2014عام ھا لإضافتھا في خطط أعمال، فإنه ينبغي 2013في خطط أعمال عام 

 اللجنة التنفيذية: قررتو -89

على النحو الوارد في الوثيقة  2016-2014االحاطة علما بخطة أعمال اليونيدو للفترة   (أ) 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/11؛  

لعام إضافة مشروعات تدمير المواد المستنفدة لألوزون للجزائر ولبنان في خطة أعمال اليونيدو   (ب)
 ؛2014

 الموافقة على مؤشرات أداء اليونيدو الواردة في المرفق السابع بھذا التقرير.  )ج(

  )71/22(المقرر  

  البنك الدولي  )5(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/12 الوثيقة البنك الدوليقدم ممثل  -90

المواد قطاع إنتاج من خطة كل من تاريخ البدء المتوقع للمرحلة الثانية عن عضاء األوتساءل عدد من  -91
قيمة نشاط إعداد المشروع المتوقعة في الصين ألنھا تتداخل مع نھاية المرحلة األولى، و روفلوروكربونيةالھيدروكلو

مستوى التمويل بالنظر إلى أن مبلغ التمويل المقدم للمرحلة الثانية إلى أنه قد يتعين تخفيض أيضا  أشير. و2015عام ل
لحد األقصى للمبلغ المتبقي في االتفاق. ونظرا لھذه االعتبارات، لتناسبية الحصة العلى من أ األعمالالمبين في خطة 

 .يق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاجمسألة في الفرھذه الاقترح مواصلة مناقشة 

تخصيص المتعلق الإزالة ب ىالفرعي أوص الفريقأن إلى ميسر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  وأشار -92
خطة أعمال البنك للصين من  روفلوروكربونيةالھيدروكلوإدارة إزالة إنتاج المواد بإعداد المرحلة الثانية من خطة 

اللجنة التنفيذية،  نظر فيهتحق لفي وقت ال إعادتهأنه يمكن  مفھوممن ال، على أن يكون 2016-2014الدولي للفترة 
إدارة إزالة إنتاج المواد خطة لتنفيذ المرحلة الثانية من  خصصةالمبالغ الموأنه ينبغي أيضا إزالة 

أن  2016أن الصين قد تقرر في عام مع اإلحاطة علما ب، نفسھاللصين من خطة األعمال  روفلوروكربونيةالھيدروكلو
 .2017دأ في عام بتأن على  روفلوروكربونيةالھيدروكلوإدارة إزالة إنتاج المواد خطة قترحا للمرحلة الثانية من مقدم ت

 اللجنة التنفيذية: قررتو -93

الوارد في الوثيقة  على النحو 2016-2014للفترة البنك الدولي  أعمالخطة اإلحاطة علما بأن   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/12؛ 

بإعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد  تخصيص المتعلقالإزالة   )ب(
على أساس  2016-2014خطة أعمال البنك الدولي للفترة من الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين 

 اللجنة التنفيذية؛ نظر فيهتفي وقت الحق ل إعادتهأنه يمكن 

إزالة إنتاج المواد إدارة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة  المبالغ المخصصةإزالة   (ج)
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مع  ،2016-2014 البنك الدولي للفترة أعمالمن خطة  2016لعام  روفلوروكربونيةالھيدروكلو
أن تقدم مقترحا للمرحلة الثانية من خطة إدارة  2016قد تقرر في عام أن الصين اإلحاطة علما ب

 ؛2017إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على أن تبدأ في عام 

 .ھذا التقريربالثامن  الواردة في المرفقالموافقة على مؤشرات األداء للبنك الدولي   (د)

  )71/23(المقرر 

 تنفيذ البرامج:من جدول األعمال:  7البند 

 الرصد والتقييم:  (أ)  

 2013التقرير المجمع إلنجاز المشروعات في عام    )1(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/13 والتقييم الوثيقة كبيرة موظفي الرصدعرضت  -94

  ما يلي: التنفيذيةاللجنة  وقررت -95

الوارد في الوثيقة  2013علما بتقرير إنجاز المشروعات المجّمع لعام  اإلحاطة  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/13 بما في ذلك الجدول الزمني لتقديم تقارير إنجاز ،

 المشروعات المتأخرة والدروس المستفادة؛

 :بما يلي الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية مطالبة  (ب)

، بالتعاون مع األمانة، االتساق الكامل بين 2014أن تحقق قبل نھاية يناير/كانون الثاني   )1(
البيانات الُمبلغ بھا في تقارير إنجاز المشروعات في قائمة المشروعات الموافق عليھا وفي 

 التقارير المرحلية السنوية؛

بالمعلومات التي مازالت ناقصة في  2014ألمانة قبل نھاية يناير/كانون الثاني أن تزود ا  )2(
 عدد من تقارير إنجاز المشروعات؛

المتراكم من تقارير إنجاز المشروعات عن  2014أن تصفى قبل نھاية يناير/كانون الثاني   )3(
 ؛2006المشروعات التي استكملت قبل نھاية عام 

ي إعداد وتنفيذ المشروعات إلى أن يأخذوا في االعتبار الدروس المستفادة جميع المشاركين ف دعوة  (ج)
  المستخلصة من تقارير إنجاز المشروعات لدى إعداد وتنفيذ المشروعات المقبلة.

   )71/24(المقرر 

 دراسة نظرية عن تقييم المرحلة التحضيرية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  )2( 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/14 والتقييم الوثيقة الرصدكبيرة موظفي عرضت  -96

وفي أثناء المناقشة التي تلت ذلك، أشيَر إلى ما للمعلومات الواردة في متن التقرير والتجميع من قيمة كبيرة.  -97
أن المبادئ التوجيھية األعضاء غير أنه جرى اإلعراب عن شكوك في بعض االستنتاجات المستخلصة، ورأى بعض 
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ال تمثل واقع البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض. وجرى أيضا التشديد على ضرورة وجود مبادئ توجيھية القائمة 
  بسيطة وواضحة إلعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

لتحضيرية إلزالة المواد أن تحيط علما بالدراسة النظرية بشأن تقييم المرحلة االلجنة التنفيذية  وقررت -98
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/14الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوصياتھا الواردة في الوثيقة 

  )71/25(المقرر 

  تقييم مشروعات أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات  )3(

. وفي ردھا على UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/15 والتقييم الوثيقة كبيرة موظفي الرصدعرضت  -99
تتمكن من الحصول على  طلب لإليضاح، أوضحت أنھا، رغم أن التقرير كان من المقرر أن يتضمن ستة بلدان، لم

موعد مقبول للقيام بزيارة إلى الھند في غضون إطار زمني معقول. واقترحت  االتفاق علىالتصريح األمني لمصر أو 
أن تحافظ على حجم العينة األصلية بتحديد بلدين إضافيين  في حين أنھا يمكنأن يعتبر التقرير الحالي تقريرا مؤقتا، 

 للتقييم، وتقديم تقرير نھائي إلى االجتماع الثاني والسبعين.

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتوبعد مناقشة قصيرة،  -100

علما بالتقرير عن تقييم مشروعات تحويل أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات  اإلحاطة  (أ)
على المواد الكلوروفلوروكربونية إلى تكنولوجيات خالية من ھذه المواد والوارد في الوثيقة  القائمة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/15 بوصفه تقريرا مؤقتا؛  

والتقييم أن تزور بلدين إضافيين وتقدم إلى اللجنة التنفيذية في  كبيرة موظفي الرصد مطالبة  (ب)
اجتماعھا الثاني والسبعين تقريرا نھائيا مشفوعا، في جملة أمور، بتحليل للقضايا التكنولوجية التي 

      تكتنف التحويل إلى تكنولوجيات بديلة، واالستنتاجات والدروس المستفادة.

   )71/26(المقرر 

  2014ج عمل الرصد والتقييم لعام مشروع برنام  )4(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/15 والتقييم الوثيقة كبيرة موظفي الرصدعرضت  -101

عن تحفظات فيما يتعلق بكل من التقييم المقترح لمشروعات بروميد الميثيل في أمريكا  البعضوأعرب  -102
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي والتقييم المقترح للتدريب في قطاع خدمة التبريد. وأشير إلى أن ھذين التقييمين 

اءات العمل والمبادئ التوجيھية التي والتقييم، الذي يتمثل في تقييم إجر كبيرة موظفي الرصديخرجان عن نطاق عمل 
. وأبديت أيضا بعض ، فضال عن فعالية المشروعات في تحقيق أھداف الصندوق والمشروعاتتوفرھا اللجنة التنفيذية

االعتراضات على النطاق اإلقليمي للتقييم المقترح في مجال بروميد الميثيل ألن بروميد الميثيل قضية عالمية. 
، بما في ذلك دراسة نظرية وتقييم لمشروعات إزالة المواد إلجراء دراسات تقييم بديلة وطِرحت بعض مقترحات

  .الكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوى واستعراض إلجراءات الصندوق للرصد وتقييم التقدم المحرز

م مقترحات والتقييم أعضاء اللجنة التنفيذية إلى تقدي كبيرة موظفي الرصدغير رسمية، دعت  مناقشاتوعقب  -103
. وقالت إنھا عندئذ ستعد 2014يناير/كانون الثاني  15إضافية إلجراء تقييمات بديلة، يمكن تقديمھا حتى 

االختصاصات للتقييمات المقترحة وتقدمھا إلى االجتماع الثاني والسبعين. وأضافت أنھا، في غضون ذلك، ستواصل 
تحويل أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على المواد  اتاألنشطة الجارية، وتكمل تقييم مشروع

  الكلوروفلوروكربونية، وتضطلع بأنشطة التقييم الروتينية تحضيرا لالجتماع الثاني والسبعين. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64 
 
 

28 

  ما يلي: التنفيذيةاللجنة  وقررت -104

لوثيقة الوارد في ا 2014علما بمشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للعام  اإلحاطة  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/15؛  

  ما يلي:بوالتقييم  كبيرة موظفي الرصد مطالبة  (ب)

، آخذة بعين االعتبار المقترحات 2014أن تعّد برنامج عمل منقحا للرصد والتقييم للعام   )1(
المحددة التي أبديَت في االجتماع الحالي وأي مقترحات إضافية إلجراء مزيد من الدراسة 

    ؛2014يناير/كانون الثاني  15أعضاء اللجنة التنفيذية لألمانة قبل يقدمھا 

  إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثاني والسبعين. 2014أن تقدم برنامج العمل المنقح للعام   )2(

  )71/27(المقرر 

 )70/14مؤشرات األداء (المقرر   )ب( 

وقدم مقترحات منقحة لمؤشرات األداء  7UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/1األمانة الوثيقة  ممثلعرض  -105
تم وضعھا بالتشاور مع الوكاالت المنفذة. وتم البحث عن توضيح يتعلق بترجيح مؤشر األنشطة المتعلقة بانتھاء  التي

ممثل األمانة أن كل تقرير مرحلي قدر التمويل الذي  وأوضحيجرى صرفھا.  التيالمشروعات ومؤشر للمبالغ 
أيضا أن مؤشر  وأوضحصرفت فعال.  التييصرف في فترة اإلبالغ التالية حتى يمكن مقارنة المبالغ المقدرة بالمبالغ 

ة انتھاء المشروعات كان قائما على أساس تواريخ االنتھاء لكل شريحة، وأن تلك التواريخ وضعتھا الوكاالت المنفذ
وتم االبالغ عنھا في التقارير المرحلية. وبينما تم تعديل المؤشرات المرجحة بحيث يمكن اآلن مقارنتھا، طالب العديد 

 من األعضاء بتعديالت اضافية لترجيح ما يجرى اقتراحه.

 التنفيذية: اللجنة وقررت -106

اإلحاطة علما بتقرير عن مؤشرات األداء على النحو الوارد في الوثيقة   (أ) 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/17؛ 

، على 47/51، بصيغته المعدلة بموجب المقرر 41/93تعديل مؤشرات األداء المحددة في المقرر   (ب)
 النحو التالي:

الترجيح الحساباالسم المختصر نوع المؤشر
 10 عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المخطط لھا* الشرائح المعتمدة الموافقة -التخطيط
المشروعات/األنشطة  الموافقة -التخطيط

 المعتمدة
عدد المشروعات/األنشطة المعتمدة مقابل تلك 
المخطط لھا (بما في ذلك أنشطة إعداد 

 المشروع)**

10 

 20   المجموع الفرعي  
 15 على أساس اإلنفاق المقدر في التقرير المرحلي األموال المصروفة التنفيذ
المستنفدة إزالة المواد  التنفيذ

 لألوزون
إزالة المواد المستنفدة لألوزون للشريحة عند 
اعتماد الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لھا 

 حسب خطط األعمال

 25 

إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير  إنجاز المشروع لألنشطة التنفيذ
المرحلية لجميع األنشطة (ماعدا إعداد 

 20 
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الترجيح الحساباالسم المختصر نوع المؤشر
 المشروع)

 60   المجموع الفرعي  
إلى أي مدى يتم االنتھاء من المشروعات ماليا  سرعة اإلنجاز المالي إداري

 شھرا من إنجاز المشروع 12بعد 
10 

تقديم تقارير إنجاز  إداري
 المشروع في مواعيدھا

تقديم تقارير إنجاز المشروع مقابل تلك المتفق 
 عليھا

5 

تقديم التقارير المرحلية  إداري
 مواعيدھافي 

تقديم التقارير المرحلية وخطة األعمال في 
 مواعيدھا والردود ما لم يتفق على خالف ذلك

5 

 20   المجموع الفرعي  
 100   المجموع  

 * ينخفض ھدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة نتيجة لوكالة أخرى متعاونة أو رئيسة، إذا وافقت تلك الوكالة.
  تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله.** ال ينبغي 

 )71/28(المقرر 

 مقترحات المشروعات:من جدول األعمال:  8البند 

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

تحليال للمشروعات  ، وھي تتضمن:UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/18عرض ممثل األمانة الوثيقة  -107
االجتماع الحالي؛ وقائمة بالمشروعات واألنشطة المقدمة التماسا للموافقة الشمولية؛ وقائمة  إلىواألنشطة المقدمة 

منذ صدور الوثائق،  أخرى اتمشروعثالثة المشروعات االستثمارية المقدمة للنظر فيھا بصفة إفرادية. وقد سحبت 
كل في اعداد مشروع بروميد الميثيل و المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا ھما: مشروع تدليلي إلدارة نفايات

، والشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد من طرف اليونيدو الجزائرمن 
  .من طرف اليوئنديبي الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيران اإلسالمية

ة متعلقة بالسياسات خالل عملية استعراض المشروعات، فقد تعرفت األمانة ورغم عدم تحديد قضايا جديد -108
على بعض العوائق التي تعترض إدخال التكنولوجيات ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة، وخاصة في قطاعي 

مثل األمانة أن تعترض إدخال تلك التكنولوجيات، أوضح م التيالتبريد وتكييف الھواء. وردا على سؤال عن العوائق 
عاما وإن  50معظم البدائل المطروحة قابلة لالشتعال. وأضاف قائال إن المواد المستخدمة حاليا تستخدم منذ حوالي 

كثيرا من النظم والمعايير المطبقة لم يكن متصورا فيھا أن تستخدم بدائل قابلة لالشتعال وقد تمنع اللوائح القائمة 
تلك البدائل في حال إدخالھا يتعين أيضا توفير الخدمة بشأنھا، األمر الذي سينطوي على استخدامھا أو تقيده. وقال إن 

تحديات إضافية غير موجودة عند استخدام البدائل غير القابلة لالشتعال. واستطرد قائال إن األمانة بتوفيرھا تلك 
لتي يلزم التصدي لھا عند استحداث بدائل في المعلومات إنما تريد أن تكفل معرفة اللجنة التنفيذية بالعوائق المختلفة ا

  معدات التبريد وتكييف الھواء الجديدة.

  عتبة صرف المبالغ لشرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وأشار البعض إلى أن السبب الرئيسي في حاالت التأخير في تقديم طلبات الشرائح يعزى إلى عدم الوفاء  -109
في المائة للشريحة السابقة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  20بعتبة الصرف التي تبلغ نسبتھا 

نحو يتسم بالمرونة،  ىالمائة علفي  20عتبة الـ الھيدروكلوروفلوروكربونية. وكانت األمانة على ما يبدو تطبق نسبة
األمر الذي يشير إلى أن االمتثال للعتبة ال ينبغي أن يكون العنصر الوحيد الذي يتعين النظر فيه عند الموافقة على 

مھمة معقدة  الھيدروكلوروفلوروكربونيةشرائح التمويل للمرحلة األولى من الخطط المذكورة، ألن إزالة المواد 
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تعلق بعدد من القطاعات المعقدة. وأعرب البعض عن ضرورة التوصل إلى فھم موحد بشأن تطبيق األمانة نسبة وت
في المائة للصرف واقترح عدة أعضاء أن يُطلب إلى األمانة أن تعد استعراضا موجزا لتطبيقھا، وللعناصر  20الـ

وذلك تمھيدا لنظر اللجنة التنفيذية فيه في اجتماعھا  األخرى التي يمكن النظر فيھا لدى الموافقة على شرائح التمويل،
  الثاني والسبعين.

  ما يلي: التنفيذيةاللجنة  وقررت -110

في المائة المنصوص عليھا للمبالغ المنصرفة ينبغي أن يتحدد في ضوء  20أن تؤكد أن بلوغ نسبة الـ  (أ) 
  مستوى الصرف للمستفيدين النھائيين، حيثما ينطبق ذلك؛

في المائة للمنصرف تمھيدا  20إلى األمانة أن تستعرض تطبيق الحكم الخاص بعتبة الـ أن تطلب  (ب)
للعرض على االجتماع الثاني والسبعين بھدف توضيحه وضمان االتساق في تطبيقه، وللتمكين من 

  النظر في الخيارات البديلة لتحديد الشروط المسبقة لتقديم طلبات الشرائح المتعددة السنوات.

  )71/29 (المقرر

  قائمة المشروعات واألنشطة المقدمة التماسا للموافقة الشمولية عليھا

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت -111

أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة التماسا للموافقة الشمولية عليھا بمستويات التمويل    (أ)
المشار إليھا في المرفق التاسع من ھذا التقرير، مع الشروط أو األحكام المدرجة في وثائق تقييم 

ظة أن االتفاقات المشروعات المقابلة والشروط التي أرفقتھا اللجنة التنفيذية بالمشروعات، مع مالح
و/أو مستويات بين الحكومات التالية واللجنة التنفيذية جرى تحديثھا استنادا إلى خط أساس االمتثال 

  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ التمويل المنقحة

  االتفاق بين حكومة الكاميرون واللجنة التنفيذية الواردة في المرفق العاشر بھذا التقرير؛  )1(

  االتفاق بين حكومة شيلي واللجنة التنفيذية الواردة في المرفق الحادي عشر بھذا التقرير؛  )2(

  االتفاق بين حكومة غامبيا واللجنة التنفيذية الواردة في المرفق الثاني عشر بھذا التقرير؛  )3(

ھذا بيساو واللجنة التنفيذية الواردة في المرفق الثالث عشر ب-االتفاق بين حكومة غينيا  )4(
  التقرير؛

  االتفاق بين حكومة منغوليا واللجنة التنفيذية الواردة في المرفق الرابع عشر بھذا التقرير؛  )5(

  االتفاق بين حكومة صربيا واللجنة التنفيذية الواردة في المرفق الخامس عشر بھذا التقرير؛  )6(

لمرفق السادس عشر بھذا االتفاق بين حكومة تركمانستان واللجنة التنفيذية الواردة في ا  )7(
  التقرير؛

  االتفاق بين حكومة زمبابوي واللجنة التنفيذية الواردة في المرفق السابع عشر بھذا التقرير؛  )8(
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بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي، تتضمن الموافقة على  ،أن الموافقة الشمولية  (ب)
  ت المتلقية الواردة في المرفق الثامن عشر بھذا التقرير.المالحظات التي يجب إرسالھا إلى الحكوما

 )71/30(المقرر 

  التعاون الثنائي   (ب) 

وأوضحت أنه، بعد طلب اليونيدو  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/19عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -112
المنفذ  إرجاء المشروع التدليلي التجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا في الجزائر

، لم تقدم إلى االجتماع الحادي والسبعين سوى خمسة مشروعات للتعاون الثنائي، بقيمة باالشتراك مع وكالة ثنائية
 أمريكيا، شاملة تكاليف الدعم. دوالرا 2 018 036

دوالرا أمريكيا (بما  1 927 636أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يقوم باستنزال مبلغ  التنفيذيةاللجنة  وقررت -113
المرتبطة بالمشروع الموافق عليه في االجتماع  2014لعام في ذلك رسوم الوكالة) من رصيد مساھمة ألمانيا الثنائية 

 الحادي والسبعين.

   )71/31(المقرر 

  2013التعديالت على برامج العمل لعام    )ج(

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  )1(

بتذكير االجتماع بأن طلبات التمويل الواردة في تعديالت اليوئنديبي على برنامج عمله لعام  ةالرئيس تقام -114
وثالثة طلبات بشأن المساعدة التقنية، الوارد وصفھا ي تجديد سبعة طلبات لمشروعات التعزيز المؤسسي ، وھ2013

(أ) من جدول  8قد تمت الموافقة عليھا بالفعل في إطار البند  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/20 في الوثيقة
  أعاله).  111األعمال (انظر الفقرة 

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ) 2(

بتذكير االجتماع بأن طلبات التمويل الواردة في تعديالت اليونيب على برنامج عمله لعام  ةالرئيس تقام -115
مشروعا لتجديد التعزيز المؤسسي وتسعة طلبات بشأن  16من بينھا طلبات تتعلق بـ  نشاطا 25وھي ، 2013

قد تمت الموافقة عليھا بالفعل في  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/21 المساعدة التقنية، الوارد وصفھا في الوثيقة
  أعاله).  111(أ) من جدول األعمال (انظر الفقرة  8إطار البند 

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)  ) 3(

، 2013بأن طلبات التمويل الواردة في تعديالت برنامج عمل اليونيدو لعام بتذكير االجتماع  ةالرئيس تقام -116
بما في ذلك طلبات ألربعة من مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي إلزالة بروميد الميثيل وأربعة أنشطة  10وھي 

ووفق عليھا بالفعل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/22طلبات للمساعدة التقنية على النحو الموصوف في الوثيقة 
الوكالة قد سحبت أحد النشاطين إن  أعاله). وقالت أيضا 111(أ) من جدول األعمال (انظر الفقرة 8في إطار البند 

للسودان،  2012المقدمين للنظر فيھما بشكل منفرد وأن األمانة قد تلقت مؤخرا بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 
  وھي شرط مسبق للموافقة على إعداد مشروع بروميد الميثيل في البلد المذكور ومن ثم يمكن الموافقة على الطلب. 
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  وع بروميد الميثيلالسودان: إعداد مشر

اللجنة التنفيذية أن توافق على المبالغ المطلوبة إلعداد مشروع بروميد الميثيل في السودان بقيمة  قررت -117
  لليونيدو. دوالر أمريكي 2 100دوالر أمريكي، مضافا إليھا تكاليف دعم الوكالة وقدھا  30 000

   )71/32(المقرر 

 2014االمتثال التابع لليونيب لعام ميزانية برنامج المساعدة على    (د)

 2014احتوت ميزانية عام  التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/23 ة الوثيقةنممثل األماعرض  -118
في المائة زيادة في ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  2لبرنامج المساعدة على االمتثال. ومثل التقديم 

 .2013بالمقارنة بالموافق عليھا لعام  2014

وا توضيحا حظ بعض األعضاء تغييرات كبيرة في ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب وطلبوال -119
 بشأن مسائل مختلفة.

ممثلة اليونيب أن تدمير المواد المستنفدة لألوزون لم تشمل قائمة التغييرات  أوضحتوردا على ذلك،  -120
بسبب أن اللجنة التنفيذية لم تعتبر تدمير المواد المستنفدة لألوزون  2014في عام  5تواجه بلدان المادة  التيالرئيسة 

 م تقع في نطاق والية برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب.مطلوبة لالمتثال ومن ثم ل

ومنطقة الكاريبي إلى المكتب  ةالالتينيأن إعادة تخصيص الميزانية من المكتب اإلقليمي ألمريكا  وأضحت -121
 قد تمت لتعكس األولويات المتغيرة. الھادئاإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط 

غيير في العناوين الوظيفية بناء على بنود ميزانية الموظفين، أبلغت اللجنة بالجھود المبذولة الت توضيحوعند  -122
لضمان التنسيق ليعكس مھام ومسؤوليات الموظفين الذين تغيرو مع مرور الوقت. وقدمت تحديثا بتنقالت الموظفين 

زانية استجابة لطلب حول حالة بعض والجھود المبذولة في اإلعالن وملء الوظائف الشاغرة في مختلف بنود المي
لتلبية  ألفريقياوأوضحت عمليات إعادة تحديد أولويات الموظفين وتعزيزھم في المكتب اإلقليمي الوظائف الشاغرة. 

، قائلة إن الميزانية لم تنخفض، تبادل المعلوماتغرفة للتغييرات في الميزانية اأيضا  وأوضحتاالحتياجات الناشئة. 
 تحويلھا جزئيا إلى بنود أخرى من الميزانية لتوضيح كيف تستخدم المبالغ.ولكن تم 

، 2014من يناير/كانون الثاني  ابتداءوفيما يتعلق بمسألة اعتماد المعايير الحسابية الدولية للقطاع العام  -123
القادمة، ولكن قد أنه لن يكون ھناك أثر على إعادة رصيد مبالغ برنامج المساعدة على االمتثال في السنوات أوضحت 

وأشارت أيضا إلى مثال على اجتماعين للشبكات كان من المقرر عقدھما في  يكون ھناك بعض التأخير في اإلبالغ.
لظروف غير متوقعة. ومن شأن عقد ھذين  2014ولكن تأجال لعام  2013وكجزء من ميزانية عام  2013عام 

التي كانت مدرجة فيھا أصال. ولذلك  2013يزانية عام أن تأتي األموال من م 2014االجتماعين في مطلع عام 
إلى أقرب اجتماع للجنة التنفيذية أن  2013سيعكس إعادة أرصدة من ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 

 .2014بعض األموال أعيد برمجتھا لعام 

، قالت إن برنامج المساعدة على يبدو أنه مرتفع التي، 2014وفيما يتعلق بعدد االجتماعات المخططة في عام  -124
 فإنھا تعقدإلى ذلك،  وباإلضافةشبكات إقليمية، تجتمع كل منھا مرة واحدة على األقل في السنة.  10االمتثال يعمل مع 

 مواضيعية بشأن الموضوعات ذات األولوية من أجل اإلقليم المعنى. اجتماعاتأيضا 

في مساعدة البلدان على استخدام بدائل  للتحديوفيما يتعلق باستجابة برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب  -125
ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة، قالت إن اجتماعات مواضيعية محددة عقدت في كل إقليم وجرت مناقشات 

 بشأن تقديم تدريب للوحدات الوطنية لألوزون.
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 فيذية:اللجنة التن وقررت -126

 9,338,000بمبلغ قدره  2014لعام لليونيب الموافقة على ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال   (أ) 
دوالرا أمريكيا على  747,040في المائة البالغة  8دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بنسبة 

  التاسع عشر بھذا التقرير؛النحو الوارد في المرفق 

 اليونيب بأن يواصل في التقديمات المقبلة لميزانية برنامج المساعدة على االمتثال:مطالبة   (ب)

 توفير معلومات مفصلة عن األنشطة التي ستستخدم فيھا األموال العالمية؛  )1(

توسيع نطاق ترتيب أولويات التمويل فيما بين بنود ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال   )2(
المتغيرة، وتوفير تفاصيل عن عمليات إعادة التخصيص في ميزانيته الستيعاب األولويات 

 ؛50/26و 47/24ين عمال بالمقرر

اإلبالغ عن مستويات الوظائف الحالية وإبالغ اللجنة التنفيذية بأي تغييرات تجري فيھا   )3(
 سيما فيما يتعلق بأي زيادة في مخصصات الميزانية؛  وال

ة التنفيذية عن اآلثار المترتبة على اعتماد المعايير الدولية لمحاسبة مطالبة اليونيب بإبالغ اللجن  (ج)
(د) الذي يطلب إعادة األرصدة المتبقية من أموال 35/36القطاع العام في تحقيق متطلبات المقرر 

 برنامج المساعدة على االمتثال بحلول االجتماع الرابع والسبعين.

   )71/33(المقرر  

 لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي 2014األساسية لعام تكاليف الوحدة   )ھ(

 0.7، موجھا االھتمام إلى الزيادة بنسبة UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/24عرض ممثل األمانة الوثيقة  -127
في المائة في تكاليف الوحدات األساسية التي طلبھا اليوئنديبي واليونيدو، وإلى طلب البنك الدولي نفس الميزانية 

بعض المسائل فيما يتعلق بتمييز التكاليف المرتبطة بتنفيذ المشروعات عن التكاليف  وأبرز. 2013الموافق عليھا للعام 
دارية، واستخدام أموال الوحدات األساسية كميزانيات، والبقاء ضمن معايير الوكاالت المتعارف عليھا لتجاوز اإل

  مبالغ الميزانية المخصصة.

وبعد ھذا التقديم، أشار أحد األعضاء إلى أنه قد يكون من األفضل مناقشة المسائل التي أثارھا ممثل األمانة  -128
- 2015مال بشأن اختصاصات تقييم نظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث من جدول األع 13في إطار البند 

2017.  

  ما يلي: التنفيذيةاللجنة  وقررت -129

 :بما يلي علما اإلحاطة  (أ) 

لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي  2014التقرير المتعلق بتكاليف الوحدات األساسية لعام  ) 1(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/24على النحو المبيّن في الوثيقة 

مع التقدير، أن عملية الوحدة األساسية للبنك الدولي كانت، من جديد، أقل من مستواھا في  ) 2(
  دة غير المستخدمة؛الميزانية، وأنه سيعيد األرص
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دوالرا أمريكيا،  2 012 442على ميزانيات الوحدات األساسية المطلوبة لليوئنديبي بمبلغ الموافقة   (ب)
  دوالر أمريكي. 1 725 000دوالرا أمريكيا، وللبنك الدولي بمبلغ  2 012 442ولليونيدو بمبلغ 

   )71/34(المقرر 

 المشروعات االستثمارية   )و( 

  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطلبات شرائح 

 الثالثة)الثانية و الشريحتانالصين: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، 
  /اليابان)/ألمانيا/اليونيب/اليونيدو/البنك الدولياليوئنديبي(

. ونيابة عن حكومة UNEP/OZL.Pro/ExCom/71/30 and Add.1قدمت ممثلة األمانة الوثائق  -130
الصين، قدمت اليوئنديبي/اليونيب/اليونيدو/البنك الدولي بوصفھا الوكاالت المنفذة الرئيسية لقطاعات التبريد وتكييف 

سحوبة الھواء الصناعي والتجاري والمذيبات (اليوئنديبي)، وخدمة التبريد (اليونيب)، ورغاوى البوليسترين الم
سئة (البنك الدولي) طلبات ابالضغط وتصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف (اليونيدو)، ورغاوى البوليوريثان الج

  للحصول على التمويل للشريحة التالية من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ألنشطة عن الشريحة السابقة باستثناء قطاع الخدمة. وأظھر االستعراض أنه قد تحقق مستوى كبير من تنفيذ ا -131
ومن  ،في المائة 60.3وبلغ معدل اإلنفاق من الوكاالت لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة 

إنفاق بنسبة  في المائة من الشريحة السابقة مع تحقيق 20.6مكتب التعاون االقتصادي الخارجي للمنشآت المستفيدة 
في المائة من النوعين لكل خطة قطاعية باستثناء قطاع الخدمة حيث لم يبلغ عن أي إنفاق من الشريحة  20تزيد عن 

أنه يجري إنفاذ نظام للتراخيص والحصص مما سيؤكد االمتثال لمستوى الرقابة في الصين السابقة. وأكدت حكومة 
المواد في المائة عن خط أساس  9.5كان يزيد بنسبة  2012بروتوكول مونتريال على الرغم من أن االستھالك في 

  .يةالھيدروكلوروفلوروكربون

عض الشواغل إزاء انخفاض مستوى اإلنفاق والحظ األعضاء التقدم الكبير الذي تحقق إال أنھم أعربوا عن ب - 132
في المائة الالزمة للتمكين من صرف الشريحة التالية. ولذا فقد  20في الشرائح السابقة والذي كان في حدود نسبة إلـ 

وعالوة على ذلك لم يحدث أي إنفاق  تساءلوا عما إذا كانت األموال الالزمة للشريحة التالية ضرورية في الحقيقة.
سئة، ومع ذلك أوصت األمانة بالموافقة اطالق للمستفيدين النھائيين في قطاع رغاوى البوليوريثان الجعلى اإل

ل العديد في المائة لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي. وتساء 50على الشريحة التالية على أساس اإلنفاق بنسبة
  .االغاية المتوخاة منھحقق تفي المائة  20ت عتبة الصرف البالغة من األعضاء عما إذا كان

 صمخستُ ، أوضحت ممثلة األمانة أن الفوائد المتحققة المحققة على حكومة الصين وفيما يتعلق بمسألة الفوائد -133
  من أي أموال مستحقة للوكاالت المنفذة قبل التحويل.

وأنشئ فريق اتصال لمواصلة مناقشة ھذه المسألة. وبناء على تقرير من منظم اجتماعات فريق االتصال  -134
 اإلطارأھمية ضمان أن تقدم الوكاالت المنفذة معلومات مفصلة بصورة كافية خالل اشتمل على جملة أمور من بيھا 

  فيذية:اللجنة التن قررتالزمني المطلوب لدعم طلبات صرف الشرائح المقبلة، 

علما بالتقارير المرحلية عن تنفيذ الشرائح التالية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  اإلحاطة  (أ)
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، الشريحة األولى من خطة قطاع المذيبات، والشريحة 

غاوى البوليوريثان الثانية من خطة قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط، وخطة قطاع ر
سئة، وخطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري، وخطة قطاع تصنيع أجھزة االج

  تكييف ھواء الغرف، وخطة قطاع خدمة التبريد بما في ذلك برنامج التمكين الوطني



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64 
 
 

35 

على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة  الموافقة  (ب)
دوالر أمريكي  3,998,000بمبلغ قدره  2014بالضغط للصين، وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة في 

أن بأمين الخزانة  ومطالبةدوالرا أمريكيا لليونيدو،  279,860زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
دوالرا أمريكيا تمثل الفائدة التي تحققت  11,955يخصم من التحويالت المقبلة لليونيدو مبلغ 

من األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة  2012ديسمبر/كانون األول  31لحكومة الصين حتى 
  ؛69/24 عمال بالمقررقطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط للصين 

استثنائية، على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة قطاع رغاوى  ، بصورةالموافقة  (ج)
 13,592,000بمبلغ قدره  2014سئة للصين وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعام االبوليوريثان الج

دوالرا أمريكيا للبنك الدولي على أساس  951,440 دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة
أمين الخزانة لن يصرف التمويل للبنك الدولي إال بعد أن تقبل األمانة معلومات كافية من الفھم بأن 

  ؛ريحة الثانية قد تحقق للمستفيدينفي المائة أو أكثر من الش 20البنك الدولي بأن اإلنفاق بنسبة 

اء الصناعي على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة قطاع التبريد وتكييف الھو الموافقة  (د)
دوالر  8,495,000بمبلغ قدره  2015-2014والتجاري وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

أمين  ومطالبةدوالرا أمريكيا لليوئنديبي،  594,650أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
دوالرا أمريكيا تمثل  70,627أن يخصم من التحويالت إلى اليوئنديبي في المستقبل مبلغ بالخزانة 

على األموال التي سبق  2012ديسمبر/كانون األول  31الفائدة التي حققتھا حكومة الصين حتى 
  ؛69/24التجاري للصين وفقا للمقرر تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي و

 تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرفعلى الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة قطاع  الموافقة  )ھ(
دوالر أمريكي زائدا  8,495,000بمبلغ  2015-2014للصين وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

أن يخصم بأمين الخزانة  ومطالبةدوالرا أمريكيا لليونيدو،  594,650تكاليف دعم الوكالة البالغة 
يكيا تمثل الفائدة التي حصلت عليھا حكومة دوالرا أمر 9,513من التحويالت المقبلة لليونيدو مبلغ 

على األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع  2012ديسمبر/كانون األول  31الصين حتى 
  ؛69/24الغرفة للصين وفقا للمقرر  تصنيع أجھزة تكييف ھواء

على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة قطاع المذيبات للصين وخطة التنفيذ  الموافقة  (و)
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  2,000,000بمبلغ  2015-2014المقابلة للشريحة للفترة 

أن يخصم من التحويالت بأمين الخزانة  ومطالبةدوالر أمريكي لليوئنديبي،  140,000البالغة 
 31دوالرا أمريكيا تمثل الفائدة التي تحققت لحكومة الصين حتى  2,289لة لليوئنديبي مبلغ المقب

على األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ قطاع المذيبات للصين وفقا  2012ديسمبر/كانون األول 
  ؛69/24للمقرر 

يد، وبرنامج التمكين أن ترجئ النظر في الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من قطاع خدمة التبر  (ز)
  الوطني للصين إلى االجتماع الثاني والسبعين.

  )71/35(المقرر 

(المرحلة األولى، الشريحة الرابعة)  كرواتيا: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  يطاليا)إدو/(اليوني

   UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/32الوثيقة  األمانةقدمت ممثلة  -135
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  اللجنة التنفيذية: قررتو -136

علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحتين الثانية والثالثة من خطة إدارة إزالة المواد  اإلحاطة  (أ)
  الھيدروكلوروفلوروكربونيـة لكرواتيا؛

على الشريحة الرابعة (األخيرة) من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة  الموافقة  (ب)
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم  60 000عند مبلغ  2014لكرواتيا وخطة التنفيذ السنوية لعام 

  دوالر أمريكي لليونيدو؛ 4 500الوكالة البالغة 

تقرير انتھاء مشروع خطة إدارة إزالة المواد تقديم باليونيدو وحكومة إيطاليا  مطالبة  (ج)
  الھيدروكلوروفلوروكربونيـة لكرواتيا في موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والسبعين.

  )71/36(المقرر 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولي، الشريحة الثانية) الھند: 
  /اليونيب/ألمانيا) اليوئنديبي(

   UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/35قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -137

  اللجنة التنفيذية: قررتو -138

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

ألف لالتفاق المبرم بين حكومة الھند  -2 التذييلعلما بأن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث  اإلحاطة (ب) 
واللجنة التنفيذية ليظھر التغير في تكاليف الدعم بسبب نظام التكاليف اإلدارية الجديد، وأنه قد 

وصل إليه لبيان أن االتفاق المحدث يحل مكان ذلك الذي تم الت 16أُضيفت فقرة جديدة، ھي الفقرة 
  بھذا التقرير.العشرين  خالل االجتماع السادس والستين على النحو الوارد في المرفق

على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة  (ج)
، بمبلغ قدره 2015-2014الھيدروكلوروفلوروكربونية للھند، والخطة الموازية لتنفيذ الشريحة 

دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة  7,000,000دوالر أمريكي، يتألف من  8,846,064
دوالر أمريكي، زائد  344,640دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و 490,000بقيمة 

دوالر أمريكي، زائد  869,508دوالرات أمريكية لليونيب، و 41,910تكاليف دعم الوكالة بقيمة 
  دوالر أمريكي أللمانيا. 100,006الوكالة بقيمة  تكاليف دعم

  )71/37(المقرر 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولي، الشريحة الثانية) إندونيسيا: 
  /البنك الدولي) اليوئنديبي(

مستوى . وردا على طلب توضيح بشأن UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/36قدم ممثل األمانة الوثيقة  -139
اإلنفاق، أكد أنه حتى بدون مراعاة األموال التي أنفقھا البنك الدولي والتي يتوافر لھا عملية تحول لألموال من 

  في المائة. 20في المائة ومن ثم فإنه يزيد عن الحد األقصى البالغ  23مرحلتين، وصل اإلنفاق إلى نسبة 
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غاوى التي ووفق عليھا قبل نحو ثالثة سنوات، وردا على سؤال بشأن التأخر في تنفيذ أنشطة عنصر الر -140
أوضح ممثل اليونيدو أنه لم يمكن إنفاق األموال لھذه األنشطة حيث لم يمكن بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الطرق 

  التعاقدية.

  اللجنة التنفيذية: قررتو -141

  علما بما يلي: اإلحاطة  (أ)

إزالة  المرحلة األولي من خطة إدارةالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولي من   )1(
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في إندونيسيا؛

ألف من االتفاق بين - 2ألف و-1، التذييلين 1أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الفقرة   )2(
حكومة إندونيسيا واللجنة التنفيذية على أساس خط أساس المواد 

الجديدة قد أضيفت لتشير  17الموضوع، وأن الفقرة الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال 
إلى أن االتفاق المحدث يحل محل الذي تم التوصل إليه في االجتماع الرابع والستين، كما 

 بھذا التقرير؛ الحادي والعشرين ورد في المرفق

أن نقطة البداية المنقحة للخفض المجمع المستدام في استھالك المواد   )3(
طن من قدرات استنفاد األوزون، محسوبا  403.9وكربونية كان الھيدروكلوروفلور

 433.0طن من قدرات استنفاد األوزون ومقدار  374.8باستخدام االستھالك الفعلي البالغ 
، على التوالي، بناء على 2010و 2009طنا من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعامي 

 من بروتوكول مونتريال؛ 7المادة 

على الشريحة الثانية من المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة  (ب)
، بما يبلغ مقدار 2015-2014الھيدروكلوروفلوروكربونية في إندونيسيا وخطة تنفيذ شريحة للفترة 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  4 000 000 دوالرا أمريكيا يتألف من 5 313 475
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم  942 767 ؛ ومبلغلليوئنديبيدوالر أمريكي  300 000البالغة 

 للبنك الدولي. ةأمريكي اتدوالر 70 708الوكالة البالغة 

  )71/38(المقرر 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)  :الجبل األسود
  (اليونيدو)

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/42الوثيقة  األمانةقدم ممثل  -142

  اللجنة التنفيذية: ررتقو -143

 علما بما يلي: اإلحاطة  (أ)

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد   )1(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية للجبل األسود؛

ألف من االتفاق بين حكومة -2ألف و-1، من التذييلين 1أن أمانة الصندوق قد حدثت الفقرة   )2(
 يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد الجبل األسود واللجنة التنفيذية، استنادا إلى خط أساس 
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لإلشارة إلى أن  16وأضيفت فقرة جديدة رقمھا مستوى التمويل المعدل و المحدد لالمتثال،
لمحدث يحل محل االتفاق التي تم التوصل إليه في االجتماع الثالث والستين، على االتفاق ا

 بھذا التقرير؛ والعشرين الثانيالنحو المبين في المرفق 

أن نقطة البداية المنقحة للتخفيضات المجمعة المستدامة في استھالك المواد   )3(
األوزون، محسوبة طن من قدرات استنفاد  0.8الھيدروكلوروفلوروكربونية بلغت 

من بروتوكول مونتريال لعام  7باستعمال االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 
طن من قدرات  0.6البالغ  2010طن من قدرات استنفاد األوزون ولعام  0.9البالغ  2009

من خطة إدارة إزالة المواد مستوى التمويل المعدل للمرحلة األولى و استنفاد األوزون
دوالرا أمريكيا زائد تكاليف  404.500البالغ  روكلوروفلوروكربونية للجبل األسودالھيد

  ؛)12(و) ( 60/44الدعم للوكالة حسب المقرر 

على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة  (ب)
بمقدار  2015-2014لشريحة الھيدروكلوروفلوروكربونية للجبل األسود، والخطة المقابلة لتنفيذ ا

دوالر أمريكي  7,500دوالرات أمريكية، مع تكاليف الدعم المرتبطة بھا بمقدار  100,000
 لليونيدو.

  )71/39(المقرر 

  ناميبيا: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) (ألمانيا)

كان أعلى  2011مشيرة إلى أن استھالك  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/43قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -144
من المستوى األقصى المسموح به في االتفاق حيث أنه تضمن استھالك المواد المستنفدة لألوزون المستخدمة لخدمة 

يؤكد التزامھا بإدراج استخدام  السفن األجنبية الملكية. وأشارت أيضا إلى أن حكومة ناميبيا قدمت خطابا
لخدمة السفن األجنبية الملكية في استھالكھا المحلي وأن تحقق االمتثال للجدول الزمني  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  في االتفاق. لإلزالة الُمعجلة الوارد

الكھا المحلي ، أُثيرت بعض الشواغل بشأن حقيقة أن التزام حكومة ناميبيا بأن تُدرج في استھوعقب العرض -145
فصاعدا،  2013من عام  المستخدم في خدمة السفن األجنبية الملكية ال يسري إال 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

. وأُشير أيضا إلى أن ناميبيا قد أدرجت في الواقع استخدام 2012وطُلب إيضاح بشأن إدراجه في استھالك البلد لعام 
 2012وشامال له. ويبدو أن عام  2011ي استھالكھا المحلي حتى عام لخدمة السفن ف 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

كان ھو السنة الوحيدة التي لم يُدرج فيھا االستخدام في االستھالك المحلي. كما طُلب إيضاح، وأُعرب عن القلق، فيما 
إعادة  احتمالصورة خاصة يتعلق ببرنامج التدريب والحوافز الذي تقدمه الوكالة الثنائية. ومن األمور المثيرة للقلق ب

، وفي ھذه الحالة فإن عدم كجزء من نشاط للصندوق المتعدد األطراف تھيئة ھذه المعدات الستخدام الھيدروكربونات
  توافر المعايير الدولية واحتياطات السالمة يمكن أن يشكل مشكلة.

وأُقترح إجراء مناقشات غير رسمية بين األطراف المعنية لتوضيح المسائل المعلقة. وخالل ھذه المناقشات  -146
غير الرسمية، وافقت ألمانيا بوصفھا الوكالة الثنائية على تعديل خطة عمل المشروع إلزالة أي تمويل من الصندوق 

القائمة على المواد ستبدال المعدات المتعدد األطراف بشأن إعادة التھيئة وخصصته بدال من ذلك ال
، تقرر أنه حتى بإدراج الكمية 2012. وفيما يتعلق بالمحاسبة بشأن استھالك عام يةلھيدروكلوروفلوروكربونا

أقل من الھدف الُمحدد في  2012المستخدمة في خدمة السفن األجنبية الملكية في االستھالك الوطني، كان استھالك 
التي  البلدان فجأة من الطريقة اللجنة التنفيذية. غير أنه رؤى أنه من غير المستصوب أن تغيراالتفاق بين ناميبيا و

تحديد خط  عندالبلدان أن تواصل استخدام الطريقة التي اُعتمدت  إلىتحسب بھا االستھالك. ولذا يتعين أن يُطلب 
  دروكلوروفلوروكربونية.استھالكھا لحساب االستھالك طوال فترة خططھا إلدارة إزالة المواد الھي
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  اللجنة التنفيذية:  قررتالمناقشات  وعقب -147

  علما بما يلي:  اإلحاطة  (أ)

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في ناميبيا؛ 

من االتفاق بين  لفأ-2و لفأ-1أن أمانة الصندوق قد حدثت الفقرة األولى، والتذييلين   )2(
حكومة ناميبيا واللجنة التنفيذية بناء على خط األساس للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

الجديدة قد أضيفت لإلشارة إلى أن االتفاق  16لالمتثال وطلب الخطة األصلي، وأن الفقرة 
، كما ورد في المحدث يّجب االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الثالث والستين

  ھذه الوثيقة؛ ب والعشرين الثالثالمرفق 

أن نقطة البداية المنقحة للتخفيضات المجمعة المستدامة في استھالك المواد   )3(
طن من قدرات استنفاد األوزون، وتم حسابھا  8.4الھيدروكلوروفلوروكربونية كانت 

طن من  10.7و األوزونطن من قدرات استنفاد  6.0باستخدام االستھالك الفعلي وھو 
 7على التوالي، بموجب المادة  2010و 2009قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنھا لعامي 

  من بروتوكول مونتريال؛

طن من  1.08ناميبيا قد تجاوز بمقدار حكومة المبلغ عنه من قبل  2011أن استھالك عام   )4(
من  1.2في الصف  لمحددةاقدرات استنفاد األوزون االستھالك األقصى المسموح بھا 

اتفاقھا مع اللجنة التنفيذية، ذلك ألنه شمل استھالك المواد المستنفدة لألوزون المستخدمة في 
  خدمة السفن المملوكة ألجانب؛ 

أن حكومة ناميبيا قد أقامت نظام حصص لرقابة واردات وصادرات المواد   )5(
تفاقھا مع اللجنة التنفيذية وأنھا قد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتزمت بالوفاء بأھداف ا

أدخلت استھالك المواد المستنفدة لألوزون المستخدمة في خدمة السفن المملوكة ألجانب في 
الى حد من بروتوكول مونتريال  7استھالكھا المحلي في تقريرھا السنوي بموجب المادة 

ُمبلغ عنه سوف وما بعده ال 2012مؤكدا أن االستھالك المحلي لعام  2011آخر سنة 
  يتضمن موادا مستنفدة لألوزون مستخدمة لخدمة السفن األجنبية الملكية على ھذا األساس؛ 

أن توافق على الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لناميبيا   (ب)
دوالر أمريكي،  240,000، بمبلغ 2017-2014وخطة التنفيذ الُمنقحة للشريحة الموافق لھا ألعوام 

لحكومة ألمانيا، مع التعديالت الرامية إلى  اأمريكي ادوالر 29,067زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 ةنيھيدروكلوروفلوروكربوالمواد أن يركز برنامج الحوافز فقط على استبدال المعدات العاملة بال

  وليس إعادة تھيئتھا. 

  )71/40(المقرر 

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) (البنك فييت نام: خطة 
  الدولي)

مشيرة إلى أن اإلنفاق قد وصل إلى أكثر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/52قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -148
في المائة بالنسبة للشريحة األولى، وأن االستھالك كان أقل من خط األساس، وأنه يجري إنفاذ نظام  20من 

  التراخيص والحصص.
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األنشطة التي نُفذت خالل الجزء األول من بشأن أُثيرت أسئلة بشأن مستوى التفاصيل المقدمة  وعقب العرض -149
. وكانت إعادة التخصيص الواضحة لألموال من إزالة 2015-2014األولى وخطة التنفيذ المقترحة للفترة المرحلة 

في قطاع الخدمة من  22-ب في قطاع الرغاوى إلى إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-الھيدروكلوروفلوروكربون
لتنفيذية قد أدرج بند المرونة الذي يمكنه من المسائل ذات االھتمام الخاص. وفي حين أن االتفاق بين البلد واللجنة ا

في المائة من التمويل من الشريحة السابقة، فإن تغييرات كبيرة في خطة إدارة  30إعادة تخصيص نسبة تصل إلى 
التغيير في  أنإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تتطلب موافقة اللجنة التنفيذية. ولذا فإن من المھم توضيح 

  يعتبر كبيرا. القطاع

دوالر  00069,كان جزءا من مبلغ قدره  بقطاع خدمة التبريدوأوضح ممثل البنك الدولي أن المبلغ المتعلق  -150
التقنية. ولوحظ عقب ھذا التوضيح أن المبلغ المعني  ةالمساعددراسات ورفع الوعي تحت مكون تص صرفة لأمريكي 

ن بند المرونة يتيح إجراء تحويالت فيما بين بنود الميزانية فإنه قد ال ال يعتبر كبيرا بالمعنى المالي إال أنه في حين أ
يتعلق بتحويالت األموال إلى بنود الميزانية التي لم تكن موجودة في المقترح األصلي ولم يشملھا االتفاق بين البلد 

  واللجنة التنفيذية دون موافقة مسبقة على األقل من ھذه األخيرة.

نشطة ذات الصلة بكفاءة الطاقة، أوضح ممثل البنك الدولي أن تلك األنشطة ال تمول وردا على سؤال عن األ -151
إلى أنه على الرغم من أنه يوجد  أشارت األمانةمن الصندوق المتعدد األطراف قد أدرجت في الوثيقة للعلم فقط. كما 
لم يحدث أي تأثير سلبي على االلتزام  22-تحويل لبعض التمويل إلى إزالة ھامشية للھيدروكلوروفلوروكربون

  ب.141-األصلي بإزالة الھيدروكلووروفلوروكربون

  اللجنة التنفيذية: قررتوعقب المناقشات  -152

  :علما بما يلي اإلحاطة  (أ)

عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد التقرير المرحلي   )1(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية في فييت نام؛

ألف من االتفاق بين -2ألف و-1من التذييلين  2أن أمانة الصندوق قامت بتحديث الفقرة   )2(
د مواحكومة فييت نام واللجنة التنفيذية استنادا إلى خط األساس المحدد لل

قد أضيفت  15ألغراض االمتثال، وأن فقرة جديدة ھي الفقرة  يةھيدروكلوروفلوروكربونال
لبيان أن االتفاق المحدث يحل مكان ذلك الذي تم التوصل إليه خالل االجتماع الثالث 

 بھذا التقرير؛ والعشرين الرابعي المرفق فوالستين على النحو المبين 

المواد أن نقطة البداية المنقحة للخفض التجميعي المستدام في استھالك   )3(
طن بقدرات استنفاد األوزون حسبت باستخدام  221.21يبلغ  يةالھيدروكلوروفلوروكربون

طن بقدرات  234.9طن بقدرات استنفاد األوزون و 207.5مجموع االستھالك البالغ 
من  7على التوالي بموجب المادة  2010و 2009استنفاد األوزون المبلغة عن عامي 

 2007بروتوكول مونتريال زائدا متوسط استھالك البوليوالت السابقة الخلط في السنوات 
 طن بقدرات استنفاد األوزون؛ 385.77البالغ  2009إلى 
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على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة  (ب)
 بمبلغ قدره 2015-2014لفييت نام وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  ةربونيالھيدروكلوروفلوروك

دوالرا أمريكيا للبنك  424,726دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  5,663,016
 الدولي.

  )71/41(المقرر 

مشروع المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط من جدول األعمال:  9البند 
من  105والفقرة  69/22و 66/5إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرران 

 )UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59الوثيقة 

، طلبت الرئيسة من فريق االتصال UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/55بعد أن قدم ممثل األمانة الوثيقة  -153
عن ذلك إلى الجلسة العامة في وقت  تقريرالمنشأ في االجتماع السبعين مناقشة مشروع المبادئ التوجيھية وتقديم 

 الحق من االجتماع.

لغ األعضاء أن الفريق قد توصل إلى بوقدم منظم اجتماعات فريق االتصال تقريرا عن نتائج المناقشات، فأ -154
 ن القضايا وأعد توصيات لتنظر فيھا اللجنة.اتفاق بشأ

 ما يلي: التنفيذيةاللجنة  وقررت -155

بشأن مشروع المبادئ التوجيھية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/55 اإلحاطة علما بالوثيقة  (أ)
 لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

تسترشد بالحاجة إلى ضمان االمتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليھا في بروتوكول مونتريال  إذ  (ب)
الحاجة إلى ، و2020إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وال سيما خطوة التخفيض لعام 

، بين المراحل خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استمرارية تنفيذ أنشطة تيسير
إدارة إزالة  ةالمرحلة الثانية من خط اتإمكانية تقديم طلبات الحصول على تمويل إعداد مشروع

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في موعد ال يتجاوز سنتين من تاريخ نھاية المرحلة األولى من 
، ما لم يرد خالف من االتفاق مع اللجنة التنفيذية 1الخطة الموافق عليھا على النحو الوارد في الفقرة 

 ذلك في مقرر اللجنة التنفيذية الذي يتضمن الموافقة على المرحلة األولى من الخطة؛

الوكاالت الثنائية والمنفذة عند تقديم طلب إعداد مشروع المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة  مطالبة  (ج)
إدارة  ةالمرحلة األولى من خط في تنفيذ إحراز تقدم كبيرإثبات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 وأن تقدم:  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  لالستراتيجية العامة للمرحلة الثانية:  )1(

إشارة إلى األنشطة التي يتعين االضطالع بھا إلعداد المشروع، مع تحديد   .أ
التكاليف ذات الصلة بوضوح (أي المسوحات واجتماعات التشاور، وما إلى 

  ذلك)؛

للمعلومات التي يتعين جمعھا وتحديثھا وسبب عدم إدراجھا في المرحلة  اوصف  .ب
  األولى؛

  :56/16للمشروعات االستثمارية بما يتماشى مع المقرر   )2(
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  عدد الشركات التي يُلتمس بشأنھا التمويل؛  .أ

في المرحلة الخاص به  إذا كان الطلب لقطاع ما ووفق على إعداد المشروع  .ب
لى ولكن لم يدرج في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األو

لسبب الحاجة إلى تمويل إضافي وقائمة باألنشطة  ا، توضيحبالفعل المقدمة
  والتكاليف المرتبطة بھا لدعم ھذا الطلب؛

من خطط إدارة إزالة المواد  تمويل إعداد مشروعات المرحلة الثانية ريتوف  (د)
 :حتى المستويات التالية الھيدروكلوروفلوروكربونية لفرادى البلدان

ذات استھالك متبقي من المواد  5دوالر أمريكي لبلدان المادة  30 000  )1(
أطنان من قدرات استنفاد  5إلى  0الھيدروكلوروفلوروكربونية مؤھل للتمويل من 

  األوزون؛

استھالك متبقي من المواد ذات  5دوالر أمريكي لبلدان المادة  40 000  )2(
أطنان من قدرات استنفاد  10 حتى 5.1الھيدروكلوروفلوروكربونية مؤھل للتمويل من 

  األوزون؛

ذات استھالك متبقي من المواد  5دوالر أمريكي لبلدان المادة  60 000  )3(
طنا من قدرات استنفاد  50 حتى 10.1الھيدروكلوروفلوروكربونية مؤھل للتمويل من 

  ن؛األوزو

ذات استھالك متبقي من المواد  5دوالر أمريكي لبلدان المادة  70 000  )4(
طن من قدرات استنفاد  100 حتى 50.1الھيدروكلوروفلوروكربونية مؤھل للتمويل من 

  األوزون؛

ذات استھالك متبقي من المواد  5دوالر أمريكي لبلدان المادة  90 000  )5(
طن من قدرات استنفاد  1 500إلى  100.1ويل من الھيدروكلوروفلوروكربونية مؤھل للتم

  األوزون؛

بالنسبة للبلدان التي لديھا استھالك مؤھل متبقي على أساس كل حالة على حدة يحدد المبلغ   )6(
  طن من قدرات استنفاد األوزون؛ 1 500يزيد عن 

من خطط إدارة إزالة تمويل إعداد أي مشروع إقليمي من مشروعات المرحلة الثانية تقديم و ديحدت  ) ھ(
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على أساس كل حالة على حدة؛

لديه قطاع تصنيع يستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  5تقديم تمويل ألي بلد من بلدان المادة   )و(
اصة بھا، ولم يعالج في المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخ

(د) و(و)، على أساس استھالكھا 56/16وفقا لعدد شركات التصنيع التي يتعين تحويلھا تبعا للمقرر 
  المؤھل المتبقي كما يلي:

  دوالر أمريكي؛ 30 000شركة واحدة يتعين تحويلھا في قطاع تصنيع:   )1(

  دوالر أمريكي؛ 60 000شركتان يتعين تحويلھما في قطاع تصنيع:   )2(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64 
 
 

43 

  دوالر أمريكي؛ 80 000شركة يتعين تحويلھا في قطاع تصنيع:  14ثالثة شركات إلى من   )3(

 150  000خمس عشرة شركة أو أكثر من الشركات التي يتعين تحويلھا في قطاع تصنيع:   )4(
  دوالر أمريكي؛

تقييد الحد األقصى من التمويل المقدم إلعداد العنصر االستثماري ألي بلد وفقا للجدول   )5(
  ه:أدنا

االستھالك المؤھل المتبقي (بأطنان قدرات 
 استنفاد األوزون)

حدود اإلعداد لالستثمار (بالدوالرات 
 األمريكية)

 100,000 100حتى 
101-300 200,000 
301-500 250,000 
501-000 1 300,000 
 400,000 فأكثر 1 001

االستراتيجية للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة بإدراج، عند إعداد الخطة  5مطالبة بلدان المادة   )ز(
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالنتھاء منھا، كحد أدنى ھدف الرقابة الوارد في بروتوكول 

  مونتريال الالحق للھدف الملتزم به في المرحلة األولى من خططھا؛

في مقترحات مدرجة المعلومات التالية  أن تكونمطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بضمان   )ح(
مشروعات المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باإلضافة إلى 

تمشيا من  المبادئ التوجيھية إلعداد الخططوبموجب  54/39المقرر  بموجبالمعلومات المطلوبة 
  ؛19/6 المقرر

استراتيجية خطة إدارة إزالة المواد  بھا راعت التيية لكيفلوصف   )1(
المثبتة من الناحية  ،الھيدروكلوروفلوروكربونية مجموعة المواد غير المستنفدة لألوزون

 الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك بدائل المواد المتاحة تجارياوالبدائل التقنية، 
  ؛المراعية للمناخ

في االعتبار الجوانب خدمة الاستراتيجية قطاع نوعي بشأن الكيفية التي أخذت فيھا وصف   )2(
  المناخية؛

  في قطاع التصنيع؛ 5نسبة الملكية األجنبية والصادرات إلى غير بلدان المادة   )3(

  إشارة إلى طريقة الصرف في المشروع التي ستستخدم لتنفيذ الخطة؛  )4(

النھائي، بما في ذلك  (أ) بشأن التاريخ60/44، مع مراعاة المقرر تاريخ إنشاء الشركات  )5(
  أسماء الشركات وبيانات االستھالك، حيثما تكون متاحة؛

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بإعادة أي أرصدة من تمويل إعداد المشروع المقدمة للمرحلة   )ط(
األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى الصندوق المتعدد األطراف قبل 

  .النظر في طلب تمويل إعداد مشروع المرحلة الثانية

  )71/42(المقرر 
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ورقة مناقشة بشأن تقليل إلى أدنى حد أثر إزالة المواد  من جدول األعمال: 10البند 
 120والفقرة  68/11الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد على المناخ (المقرر 

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59من الوثيقة 

، وھي تلخص المناقشات التي دارت في UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/56ممثل األمانة الوثيقة  عرض -156
االجتماع السبعين بشأن تقليل اآلثار الضارة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد على 

ة على قطاع خدمة التبريد في الوقت الراھن، الخبرة المكتسبة من إزالة المناخ إلى أقصى حد. وتتيح الورقة نظرة عام
المواد الكلوروفلوروكربونية القابلة للتطبيق على إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والنُھُج المتبعة لخفض 

 اآلثار الضارة على المناخ خالل االضطالع باألنشطة الالزمة في قطاع الخدمة.

، بما في ذلك نظم تبريد المناطق في ألعضاء إنه يجري القيام بعدد من المبادرات في عدة بلدانوقال أحد ا -157
من البدائل التي ثبتت جدواھا، والمتوفرة،  . وأضاف أن البدائل غير التقليدية تتيح مجموعة واسعةكولومبيا وملديف

كما أتاح عدد من  الطلب في قطاع الخدمة. ، والمنخفضة في إمكانية االحترار العالمي وتساعد على خفضوالمأمونة
ونظرا الفتقار الصندوق المتعدد األطراف إلى الخبرة بتلك  االستثمارات فرصة لحشد المزيد من األموال.

التكنولوجيات، فقد اقترح العضو أن يُطلب إلى األمانة، بالتشاور مع الوكاالت القائمة بالتنفيذ، إعداد ورقة مناقشة 
التي يمكن بھا يمكن النظر في تمويل النظم التي تطبق تكنولوجيات بديلة تقلّل إلى أدنى حد من التأثير بشأن الكيفية 

 على المناخ وتحّسن الكفاءة في استخدام الطاقة.

وغير  5وقال بعض األعضاء إن الوثيقة مفيدة ومن شأنھا أن تساعد كال من البلدان العاملة بموجب المادة  -158
العاملة بموجب ھذه المادة على التعامل مع قطاع الخدمة. فھي تقدم، في جملة أمور، ما يلي: التكنولوجيات المقترحة 

جيدة، بما في ذلك الميزة اإلضافية المتمثلة في االسترداد لخدمة معدات التبريد، وتحليال لتأثير ممارسات الخدمة ال
وإعادة التدوير مقارنة بإعادة التھيئة، ومسائل األمان المرتبطة باستخدام الغازات القابلة لالشتعال، واإلشارة إلى 

الوثيقة تتعلق  ضرورة إعداد تحليل ألثر الخيارات التكنولوجية المختلفة. وقال أحد األعضاء إن المسائل المثارة في
أيضا بالمبادئ التوجيھية للتحضير للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، رغم أن 

ضمن المبادئ بشأن قطاع الخدمة في الورقة  المسائل التي طرحتعضوا آخر قال إنه ال يمكن أن يقبل إدراج 
 التوجيھية المذكورة.

واقتُرح أن تشمل لى ضرورة تقديم المساعدة لبلدان لتمكينھا من معالجة مسألة البدائل، وشدد أحد األعضاء ع -159
التوصيات بدائل أخرى باإلضافة إلى البدائل القابلة لالشتعال. وفي حين رأى بعض األعضاء أن نص التوصية ال 

جوا في التوصية أي حكم يشجع بلدان ، لم يُبِد أخرون االستعداد ألن يدر5يفرض أي التزامات جديدة على بلدان المادة 
على إدخال أو اعتماد اي معايير أو نظم للممارسة الجيدة. وأبدى عضو واحد أيضا بعض تحفظات فيما يتعلق  5المادة 

 بمؤشر التأثير على المناخ ورأى أن من الضروري إيالء مزيد من التفكير لتلك المسألة.

 مناقشتھا لھذه الوثيقة بصورة غير رسمية. واقترح البعض أن تواصل اللجنة التنفيذية -160

اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في الوثيقة المتعلقة بتقليل اآلثار الضارة  قررتوعقب مناقشات غير رسمية،  -161
إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة على المناخ إلى أقصى حد 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/56 وقت كاف لمناقشة  الثاني والسبعين على أساس أن يتاح للجنة) إلى اجتماعھا
  ھذه الوثيقة.

 )71/43(المقرر 
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ورقة منقحة بشأن معايير تمويل إزالة المواد من جدول األعمال:  11البند 
(المقررات  60/44الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك المعتمدة بموجب المقرر 

 (ج))70/21و(د) 69/24(ب) و69/22

قال كبير الموظفين إن األمانة قامت بتنقيح  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57 عند عرض الوثيقة -162
عرضت مبدئيا في االجتماع السبعين لتشمل، من بين جملة أمور، معلومات قدمتھا الوكاالت المنفذة ذات  التيالوثيقة 

المتكبدة تحت المرحلة األولي من خطط إدارة إزالة المواد  فيةالعالقة فيما يتعلق بالتكاليف الرأسمالية والتشغيلية االضا
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

نه تمت مواجھة صعوبات في تحديد ما إذا كانت جميع التكاليف المتكبدة مؤھلة لتكاليف اضافية حسب إوقال  -163
 وباإلضافةمقترحات المشروعات الموافق عليھا. وواجھت الوكاالت أيضا صعوبة في توفير المعلومات المطلوبة. 

تمر حاليا بالتحول ولم  التيلمقارنة بالشركات دفع لھا التكاليف الفعلية صغيرا جدا با التيإلى ذلك، كان عدد الشركات 
   .تغطى جميع التكنولوجيات البديلة المختارة حتى اآلن

وعلى أساس التحليل االضافي المضطلع به، تعتبر األمانة وجميع الوكاالت المنفذة أن المعايير والمبادئ  -164
جديدة، على أن يكون من المفھوم عدم وضع  التوجيھية الموجودة حاليا يمكن استمرار استخدامھا عند تقديم مقترحات

  .أخرى نتيجة ظھور مسائل جديدة للسياسة من استعراضھا

بالوثيقة المتعلقة بمعايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  علما اللجنة التنفيذية وأحاطت -165
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57 الواردة في الوثيقة 60/44قطاع االستھالك المعتمدة بموجب المقرر 

صرف أموال خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من جدول األعمال:  12البند 
  ))1(ب)(69/24للصين (المقرر 

، التي أعدتھا األمانة بمدخالت من الوكاالت UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/58ممثل األمانة الوثيقة قدم  -166
دراسة أخرى لمسألة تحويالت األموال مع األخذ في الحسبان مالحظات مجلس المنفذة. وكانت األمانة تقترح 

، وأثر أي تغير 2014المراجعين، وإمكانية تعظيم الفائدة إلى أقصى حد، واستعراض وظيفة الخزانة في نھاية العام 
  ى تنفيذ المشروعات.في السياسة على المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وعل

وتوضيحا لھذا الوضع فيما يتعلق بخدمات الخزانة، قال ممثل األمانة إن مدة عمل أمين الخزانة كانت محددة  -167
في األصل عند خمس سنوات وذلك في االجتماع الثاني واألربعين للجنة التنفيذية. وفي نھاية ھذه المدة، تم تمديدھا إلى 

أي إجراء إضافي من جانب اللجنة. ولكن األمانة أثارت المسألة ألن أي تغير في سياسة ما ال نھاية، بمعنى عدم اتخاذ 
  تحويل األموال قد يكون له تأثيرات على شروط وظيفة الخزانة وتكاليفھا.

وقدمت الوكاالت المنفذة معلومات إضافية عن طرائق الصرف لديھا لخطة إدارة إزالة المواد  -168
الصين. وقال ممثل اليوئنديبي إن الوكالة نفذت مشروعات باستخدام المدفوعات  الھيدروكلوروفلوروكربونية في

الصين للشريحة األولى؛ وتم تحويل األموال حكومة المستندة إلى األداء على النحو المنصوص عليه في االتفاق مع 
اتفاقات مع الشركات  الخارجي من التوقيع على االقتصادي التعاون بمجرد إنجاز المراحل الرئيسية لتمكين مكتب

المستفيدة. وإذا قررت اللجنة أية تغييرات في السياسة تتطلب أن تتغير ھذه اإلجراءات، يمكن تطبيقھا فقط على 
 االتفاقات الجديدة التي يتم التوقيع عليھا للمرحلة الثانية. وقال ممثل اليونيدو إن وكالته كان لديھا اتفاق مماثل مع مكتب

 الخارجي، ويستند أيضا على المراحل الرئيسية. وقامت اليونيدو بصرف األموال إلى مكتب االقتصادي التعاون
الخارجي على أساس بلوغه المراحل الرئيسية وبعد تقديم الفواتير. وقال ممثل البنك الدولي إن  االقتصادي التعاون

الخارجي، الذي طالب  االقتصادي التعاون جدول الصرف الذي يستخدمه البنك كان قد تحدد في اتفاقه مع مكتب
  باألموال عموما بمجرد التزامه بالعقد.
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)، فإن اللجنة التنفيذية تتوقع 1(ب)(69/24وفي المناقشة التي تلت، تمت مالحظة أنه على أساس المقرر  -169
دارة ورقة تقترح الخيارات لتعظيم صرف األموال لتتالزم مع الحاجة إلى الصرف للمستفيدين النھائيين في خطة إ
 المتخذ إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين. وفي ھذا الصدد، ينبغي أن يستمر العمل على أساس المقرر

في االجتماع التاسع والستين. وغير أنه نظرا لآلثار العريضة للتغيرات في السياسة، فإن األمانة تفضل أن ترجع إلى 
أعرض. وردا على ذلك، اقترح أن يتم النظر في المسائل المتعلقة  اللجنة التنفيذية من أجل الحصول على تكليف

من جدول األعمال، حسابات الصندوق المتعدد األطراف. وطلب  14بسياسة تحويل األموال بشكل أعم في إطار البند 
 عضو آخر أن تؤخذ معدالت الفائدة المدفوعة في الحسبان في أي نظر آخر لمسألة الصرف.

  :نفيذيةالتاللجنة  وقررت -170

اإلحاطة علما بالوثيقة بشأن صرف األموال لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   (أ)
 )؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/58)) (1(ب)(69/24للصين (المقرر 

) وإبالغ 1(ب)(69/24مطالبة األمانة، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة، بمواصلة العمل وفقا للمقرر   (ب)
 التنفيذية في اجتماعھا الثاني والسبعين بأية معلومات إضافية. اللجنة

   )71/44(المقرر 

اختصاصات تقييم نظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث  من جدول األعمال: 13البند 
  )68/10و(ھ) 66/17(المقرران  2015-2017

أن نظام التكاليف اإلدارية، موضحا  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/59 الوثيقةعرض ممثل األمانة  -171
. واقترحت الوثيقة عددا من الخيارات 2014، سيجري استعراضه في االجتماع األخير لعام 67/15عمال بالمقرر 

لالضطالع باستعراض، يمكن أن تقوم به األمانة، أو متعاقد مستقل، أو فريق للخبراء. ومن بين المسائل التي قد 
ليف اإلدارية المتعلقة ببعض أدوار الوكاالت المنفذة؛ والوصول إلى الحد األمثل تراعي في ھذا االستعراض: التكا

لتكاليف الدعم؛ وإبقاء النسبة العامة للتكاليف اإلدارية في حدود المتوسط على مدى السنين الماضية أو ما يقل عنه؛ 
  ال على التكاليف اإلدارية.وھيكل تكاليف الوحدات األساسية؛ وتأثير الحجم النسبي للوكاالت المقدمة لألمو

في وبعد ھذا التقديم، أشار عدد من األعضاء إلى أنه جرت مناقشة طويلة بشأن نظام التكاليف اإلدارية  -172
، وأعربوا عن رأي مفاده أنه ينبغي منح التغييرات التي يتم إدخالھا على النظام بعض الوقت إلظھار االجتماع السبعين

أخرى. وقالوا إنه رغم أن االستعراض المتعمق ال يبدو ضروريا في الوقت الراھن، مزاياھا قبل إخضاعه لتغييرات 
فإن بعض جوانب نظام التكاليف اإلدارية قد تستفيد من تعرضھا للفحص. غير أنه نظرا ألن البند سيدرج في جدول 

دم معلومات أساسية عن ، فقد يبدو أن أفضل خيار ھو أن يُطلب إلى األمانة أن تق2014أعمال آخر اجتماع في عام 
  أداء النظام، بدال من إجراء استعراض تفصيلي.

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتوعقب المناقشة،  -173

- 2015علما بالخيارات المطروحة لتقييم نظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث اإلحاطة   (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/59الواردة في الوثيقة  2017

نظام التكاليف اإلدارية الحالي لدى النظر في نظام وثيقة تستعرض أن تعرض باألمانة  طالبةم  (ب)
  .2014آخر اجتماع عام  في 2017-2015التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث 

  )71/45(المقرر 
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 حسابات الصندوق المتعدد األطراف من جدول األعمال: 14البند 

  2012الحسابات النھائية لعام   (أ)

. واقترح أحد األعضاء النظر في إطار UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/60عرض ممثل األمانة الوثيقة  -174
من جدول األعمال،  12البند الحالي في المسألة العريضة المتعلقة بسياسة تحويل األموال التي تمت معالجتھا في البند 

  ية للصين.صرف األموال لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون

  :التنفيذيةاللجنة  وقررت -175

كانون األول/ديسمبر  31اإلحاطة علما بالبيانات المالية النھائية للصندوق المتعدد األطراف كما في  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/60الواردة في الوثيقة  2012

من مجلس  2012عام اإلحاطة علما بأن اليونيب لم يستلم بعد تقرير المراجعة النھائية لحسابات  (ب)
 مراجعي حسابات األمم المتحدة؛

االختالفات بين  2013مطالبة أمين الخزانة بأن يسجل في حسابات الصندوق المتعدد األطراف لعام  (ج)
على النحو المبين في  2012البيانات المالية المؤقتة للوكاالت المنفذة وحساباتھا النھائية لعام 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/60من الوثيقة  2و 1الجدولين 

 بإبالغ اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثاني والسبعين بما يلي: أمين الخزانةمطالبة  (د)

توحيد حسابات الصندوق المتعدد األطراف مع نظيرتھا لليونيب بموجب المعايير المحاسبية  )1(
 الدولية للقطاع العام؛

  المساھمات المتعھد بھا؛التخفيف من مخاطر سعر الصرف على  )2(

اإلجراءات المحددة بموجب المعيار المنفذ على نطاق اليونيب بأكمله بشأن السلف النقدية  )3(
  والتأثير المحتمل على تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد األطراف؛

لنظر في تأثير تحويالت ومطالبة األمانة، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة وأمين الخزانة، بمواصلة ا  (ھ)
األموال إلى الوكاالت المنفذة من أمين الخزانة، بما في ذلك المعلومات عن معدالت الفوائد المحققة، 

، وإبالغ اللجنة UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/58في ضوء المعلومات الواردة في الوثيقة 
  التنفيذية في اجتماعھا الثاني والسبعين.

   )71/46(المقرر 

 الحسابات تسوية  (ب)

. واسترعت االنتباه إلى حقيقة أن بند UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/61عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -176
دوالرات أمريكية بين المبالغ الموافق عليھا ودخل اليوئنديبي، على النحو الوارد في  12البالغ  المسددالتسوية غير 

دخل الذي كان ينبغي أن يحتجزه أمين الخزانة مقابل ، كان يتعلق باختالف تاريخي في المن الوثيقة 3الجدول 
، كما ذكر في LEB/FUM/47/INV/61التحويالت المستقبلية إلى اليوئنديبي وليس إلى الرصيد المعاد للمشروع 

  الوثيقة.

  اللجنة التنفيذية: وقررت -177
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، كما ُعرضت في الوثيقة 2012اإلحاطة علما بتسويات حسابات  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/61؛ 

دوالرا  3,675دوالرا أمريكيا كفائدة مستحقة ومبلغ  11,982مطالبة اليونيب بأن يعّدل دخله بمبلغ   (ب)
  أمريكيا في وفورات السنوات السابقة، في تقريره المرحلي المقبل؛

  مطالبة أمين الخزانة: (ج)

  لسنوات السابقة: كتسوية ل 2013عام بيونيدو الأن يبرز في حسابات  )1(

المتعلقة باالسترداد من  2012تحويالت الدخل التي ُسّددت ليونيدو عام   أ.
  دوالرا أمريكيا؛  104,472مشروعات متممة، قدرھا 

دوالرا أمريكيا للفصلين الثاني والثالث من عام  221,896فائدة مكتسبة تبلغ   ب.
  ، التي سّويت في االجتماع الثامن والستين؛2012

تّمت تسويته في  2012دوالرا أمريكيا للفصل الرابع من عام  99,041مبلغ   ج.
  االجتماع التاسع والستين؛

 50,951المؤقتة والنھائية البالغ  2012الفارق في دخل الفائدة بين حسابات   د.
  دوالرا أمريكيا؛

، يمثل دخل دوالرا أمريكيا 551,278أن يحتجز من التحويالت المستقبلية لليوئنديبي مبلغ  )2(
ليس في بيانه المالي و الفائدة اإلضافي الذي بلّغ عنه اليوئنديبي في بيانه المالي النھائي،

لغ كتسوية االمب هوأن يبيّن ھذ ،دوالرا أمريكيا كفارق تاريخي في الدخل 12مبلغ  المؤقت
  ؛2013سنة سابقة في حسابات اليوئنديبي لعام 

دوالرا أمريكيا، يمثل  71,078ية للبنك الدولي مبلغ أن يحتجز من التحويالت المستقبل )3(
، إذ 2012والتي لم تُخصم من موافقات  2011الفائدة المكتسبة في الفصل الرابع من عام 

أن أمين الخزانة لم يُسّدد للبنك الدولي أي مدفوعات في االجتماعين السادس والستين 
  والسابع والستين، نظرا ألرصدة ضخمة معادة؛ و

يونيدو مرتين مقابل الدوالرا أمريكيا الذي أُعادته  2,880ن يحيط علما بأن تسويات مبلغ أ )4(
دوالرات أمريكية من تكاليف دعم الوكالة أعاده اليونيب مرتين  810خمسة مشروعات، و

مقابل مشروع واحد، قد أُجريت في التقرير عن األرصدة وتوافر الموارد (الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/4لكل وكالة على حدة؛ (  

  المعلقة، على النحو التالي: 2012اإلحاطة علما ببنود التسوية لعام  (د)

  دوالرا أمريكيا كدخل بين التقرير المرحلي لليونيب والحسابات النھائية؛ 3,119  )1(

دوالرا أمريكيا كمصروف بين التقرير المرحلي  1,197دوالرا أمريكيا كدخل و 15 )2(
  ليونيدو والحسابات النھائية؛

  دوالرات أمريكية كدخل بين التقرير المرحلي للبنك الدولي والحسابات النھائية؛ 9 )3(
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  اإلحاطة علما ببنود التسوية المستديمة على النحو التالي: )ھ(

 29,054دوالر أمريكي و 68,300 اليوئنديبي من أجل مشروعات غير محددة، بمبلغ )1(
  دوالرا أمريكيا؛

  :المنفذة مع وكاالت ثنائية أخرى حسبما ينطبق البنك الدولي للمشروعات التالية )2(

) بمبلغ THA/REF/26/INV/104مشروع مبّردات المباني في تايلند (  -
  دوالرا أمريكيا؛ 1,198,946

دوالرا  225,985 بمبلغ (THA/HAL/29/TAS/120)ثنائي  –السويد   -
  أمريكيا؛

بمبلغ  (CPR/PRO/44/INV/425)ثنائي  –الواليات المتحدة األمريكية   -
  دوالر أمريكي؛ 5,375,000

بمبلغ  (CPR/PRO/47/INV/439)ثنائي  –الواليات المتحدة األمريكية   -
  دوالر أمريكي.  5,375,000

  )71/47(المقرر 

 2015و 2014و 2013أمانة الصندوق المعدلة للسنوات ميزانيات  من جدول األعمال: 15 البند
 2016والميزانية المقترحة لعام 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62األمانة الوثيقة  ةممثل تقدم -178

عددا من الشواغل، وا أثارفقد عمل اللجنة التنفيذية،  تيسيربأھمية دور األمانة في األعضاء  وفي حين أقر -179
كما عبر أحد عقد اجتماعين في السنة بدال من ثالثة. بين تكاليف في الفرق الفين، وترقيات الموظ إزاءوعلى األخص 

أنشئ فريق الميزانية. ولذلك  علىكون له آثار ييمكن أن الوثائق مختلف إلنتاج  نھجمناقشة األعضاء عن رغبته في 
 .صغير مناقشة غير رسمي

تعلق وفيما ياألمانة اللجنة بأن الفريق غير الرسمي ناقش عددا من القضايا.  ةممثل تفي وقت الحق، أبلغو -180
إدارة  ، أوضحت أنالفئة الفنيةوظيفتين من فئة الخدمات العامة إلى لعملية التصنيف التي أدت إلى الترقية المقترحة ب

 استعراضإلجراء  تصنيف مستقلتحديد خبير إلى مكتب األمم المتحدة بنيروبي ب 2012في عام  تطلبقد اليونيب 
استنادا و. ھما اليونيبيلتين يدرنة اتفاقية التنوع البيولوجي الأماالصندوق المتعدد األطراف و ةكل من أمانللتصنيف ل

تصويب للوثيقة  إلى صدورأيضا  وأشارتميزانية األمانة ترقية الوظيفتين.  تعكسالتصنيف، إلى نتائج استعراض 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62  بعض  غير أنوظيفتين. اللزيادة توضيح العملية التي أدت إلى إعادة تصنيف

مزيد من المعلومات بشأن ھذه أعربوا عن رأي مفاده أنه ينبغي عدم إجراء ھذه الترقية حتى يتم تقديم العضاء األ
 المسألة إلى االجتماع القادم للجنة التنفيذية.

لى تكاليف إتكاليف استندت الجتماعات اللجنة التنفيذية، أوضحت أن الة تقدير التكاليف المنقحبفيما يتعلق و -181
إضافية في عام لغة بالترجمة الفعلية المدفوعة لالجتماعات السابقة، والحاجة إلى توفير ترجمة تحريرية وفورية 

أصبح من ، آخربعد استعراض غير أنه مباني بسبب التضخم. التعديالت على تكاليف استئجار المعدات وال، و2014
أن التخفيضات لن مع العلم ب ،دوالر أمريكي 40  000بمبلغ اللجنة التنفيذية الممكن خفض بند االجتماعات في ميزانية 

ف المرتبطة التكالي. وفيما يتعلق بأو نوعية الوثائق التي أعدت لتنظر فيھا اللجنة اتتؤثر على األداء العام لالجتماع
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موظفي األمانة لكبير الموظفين وعدد من البعثات  ه من المتوقع أن يكون ھناكت أنأوضح بالسفر في مھمة رسمية،
المبلغ المطلوب  ظل، لذلك، و2014ألطراف في عام واالفريق العامل المفتوح العضوية ببما في ذلك تلك المرتبطة 

 بعثات الرسمية.ة للتقريرا عن خطط السفر المؤقت أن األمانة ستقدم الفھم أساسالمستوى المقترح، على  عند

ه بالنظر ، أوضحت أنالعاملينوفيما يتعلق بطلب إعادة النظر في تكاليف دعم البرامج المطبقة على عنصر  -182
، والنظر في اآلثار المحتملة اليونيببحاجة إلى التشاور مع  افإنھ ،األمانة اتضمن اختصاص تليس المسألة إلى أن

الميزانيتين الحالي لتكاليف الدعم في  المستوى اإلبقاء علىلذلك، تم االتفاق على والستعراض مستوى تكاليف الدعم. 
 من خالل، يقدم اليونيبأن الفھم ، على أساس 2016 لعام الميزانية المقترحةو 2015و 2014عامي ل الموافق عليھما

أيضا  وأفادت. لثاني والسبعينامعدل في االجتماع الوفورات في التكاليف من خالل تخفيض  تحقيقخيارات لاألمانة، 
عكس النفقات الفعلية للسنة السابقة بعد إغالق يأن وثيقة ميزانية األمانة ستقدم في شكل مختلف بإضافة عمود إضافي ب

، سرد موجز لبنود الميزانيةووتوفير التكاليف التشغيلية المقدرة لجميع السنوات التي تغطيھا الميزانية، الحسابات، 
 البعثات المتوقع االضطالع بھا في السنة المالية الحالية.ومعلومات عن 

 ما يلي: ةالتنفيذياللجنة  وقررت -183

المقترحة لعام و 2015و 2014و 2013المنقحة ألعوام  أمانة الصندوقبميزانيات علما  اإلحاطة  أ)(
 ؛ھذا التقريربعلى النحو الوارد في المرفق الخامس والعشرين  ،2016

 1102و 1101الميزانية  يبين بندالتحويالت المنقحة لتعكس  2013 عام ميزانيةالموافقة على   )ب(
 7 067 547البالغ  ميزانيةالأن مجموع مع اإلحاطة علما ب ،1334و 1333والتحويالت بين البندين 

 ؛دوالرا أمريكيا ظل عند نفس المستوى الموافق عليه في االجتماع الثامن والستين

 :دوالرا أمريكيا لتعكس 6 983  852 مبلغب 2014 المنقحة لعام ميزانيةالالموافقة على   )ج(

 ؛لتغطية التكاليف التشغيليةدوالرا أمريكيا  2  819 031قدره مبلغ إضافي   )1(

 األعوامفي  7الخدمات العامة من الفئة على مستوى  1310و 1301 اإلبقاء على الوظيفتين  )2(
 من المعلومات؛مزيد الفي انتظار  ،2016و 2015و 2014

 4 287 391 مجموعھاو 2015 عام تكاليف عنصر الموظفين المعتمدة في ميزانيةاإلحاطة علما ب  )د(
 تكاليف دعم البرامج؛ تشملدوالرا أمريكيا والتي 

 4 416 013مجموعھا و 2016ميزانية في  ةالموافقة على تكاليف عنصر الموظفين المقترح  )ھ(
 بما في ذلك تكاليف دعم البرامج؛ ،دوالرا أمريكيا

تحقيق وفورات في التكاليف من خالل لخيارات مع اليونيب بشأن مناقشة بإجراء األمانة  مطالبة  و)(
 ،في المائة 8نسبته  بما في ذلك سيناريو معدل تكاليف دعم البرامج ،تخفيض تكاليف دعم البرامج

، امجدعم البرلتكاليف بما في ذلك بيان تفصيلي  ،الموظفينو ثار المحتملة على توفير الخدماتاآلو
 ؛الثاني والسبعيناالجتماع  بحلولإلى اللجنة التنفيذية عن ذلك وتقديم تقرير 

 الميزانية المقترحة لعامو ،2015و 2014 يعامل تينالمنقحتقديم الميزانيتين إعادة باألمانة  مطالبة  )(ز
 ؛منقح شكل، على أساس 2016
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إعادة نتائج بشأن خيارات  عن معلوماتالثاني والسبعين أن تقدم إلى االجتماع باألمانة  مطالبة  )(ح
  .للصندوق المتعدد األطرافبالنسبة تصنيف واآلثار المالية والتشغيلية لتلك الخيارات ال

  )71/48(المقرر 

المتعدد من جدول األعمال: عملية التعيين لمنصب كبير الموظفين ألمانة الصندوق  16البند 
  )70/27األطراف (المقرر 

اللجنة التنفيذية تقريرا شفويا إلى االجتماع عن عملية التعيين لمنصب كبير الموظفين ألمانة  رئيسةقدمت  -184
  (ج)).70/27الصندوق المتعدد األطراف، على النحو المطلوب في المقرر 

أوصي باإلجماع عليھم من فريق  ل وأن ھناك ثالثة منھمائوأشارت إلى مقابلة المرشحين الثمانية األو -185
االختيار في تقرير تم االنتھاء من إعداده بعد بعضة أيام من االجتماع الثالث والثالثين للفريق العامل المفتوح 

إلى األمين العام لألمم المتحدة. وفي إلرساله  دير التنفيذي لليونيبالعضوية. وتم تقديم التقرير، من خالل الم
تم إبالغ أعضاء اللجنة التنفيذية بتعيين السيد إدواردو غانم، وذلك قبل اإلعالن الرسمي.  ،2013 /أيلولسبتمبر

  ورحبت الرئيسة بالسيد غانم في منصبه الجديد وتمنت له التوفيق في ھذا االجتماع األول ككبير المسؤولين.

الرئيسة في تھنئة السيد غانم على تعيينه. وأبرزوا  المنفذةوشارك أعضاء اللجة التنفيذية وممثلو الوكاالت  -186
أھمية مساھمته وتفانيه في العمل في الصندوق حتى الوقت الراھن وأعربوا عن ثقتھم في خدمته المستمرة في 

  المؤسسة. وذكروا أنه يمكن أن يعتمد على دعمھم.

ية التعيين على عملھم الجاد ليونيب وموظفيه وجميع الذين شاركوا في عملالشكر لاألعضاء أيضا  ووجه -187
والجھود التي بذلوھا من حيث الوقت لضمان االنتقال السلس وخصوصا لالعتراف بأھمية إشراك اللجنة التنفيذية 

  بالكامل في ھذه العملية.

للجنة التنفيذية والوكاالت المنفذة، قائال إنه يشرفه أن يكون حاضرا في االجتماع الشكر السيد غانم  ووجه -188
بحكم منصبة الجديد. وذكر أنه محظوظا للعمل مع مثل ھذا الفريق الفائق داخل األمانة وأنھم سيقومون بأقصى  الحالي

  جھد لضمان االستمرار في تزويد اللجنة بأعلى مستوى ممكن من المساعدة.

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج من جدول األعمال: 17البند 

المتعلق ميسر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج تقرير الفريق الفرعي عرض ممثل كندا بوصفه  -189
ن الفريق الفرعي إ. وقال عليه شفويابين تقنيين تصويوأجرى ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/63مداوالته (ب

المواد إنتاج لقطاع توصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا باستثناء مشروع المبادئ التوجيھية 
 .وفلوروكربونيةالھيدروكلور

بشأن خطة إدارة إزالة إنتاج المواد اتفاق  تم التوصل إلىوأعرب عن سروره إلعالن أنه  -190
 تطلبھا تولكن التاسع والستينمن حيث المبدأ في االجتماع عليھا للصين، التي تم االتفاق الھيدروكلوروفلوروكربونية 

الفريق  أوصىالمرحلة األولى من االتفاق. والخاصة بط شروالو يطاراإلتفاق لالنتھاء من االمناقشة المزيد من ال
أال يحول أي مصنع من وافقت على ضمان قد االتفاق اإلطاري لتعكس حقيقة أن الصين  إلىفقرة بإضافة الفرعي 

 وفقا لغرامة سيتمأولية، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المزالة إلى مواد  إنتاجالمصانع التي حصلت على تعويض 
 .خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحديدھا في االتفاق لكل مرحلة من مراحل ت
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لصين إزالة قطاع إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية لكما تم التوصل إلى اتفاق بشأن تعديالت على خطة  -191
لألطراف األخرى، والتي  الموافق عليھالالستخدامات األساسية المواد الكلوروفلوروكربونية إلنتاج  بإعفاءاتللسماح 

خطة المرحلة الثانية من بأيضا القضايا التي تتعلق  الفرعيالفريق  تناولوالتحاد الروسي. اكانت في الحالة الراھنة 
 لفترةلك الدولي البن أعمالللصين، على النحو الوارد في خطة  إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 أعاله). 93-91نظر الفقرات ا( 2014-2016

بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول المنقح تفاق االمشروع 
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج  زالةمونتريال إل

 :اللجنة التنفيذية قررت ،اإلنتاجاستنادا إلى تقرير ميسر الفريق الفرعي المعني بقطاع  -192

زالة إنتاج المواد إلمنقح بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية التفاق االمشروع اإلحاطة علما ب  (أ)
الوثيقة بعلى النحو الوارد في المرفق األول  الھيدروكلوروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/63؛  

في  مغدوالر أمريكي لكل ك 1.73 وقدرھا لتجاوز حدود اإلنتاج المتفق عليھا غرامةالموافقة على   (ب)
 ؛سنةال

 وقدرھامواد أولية كإنتاج  إلىقبة ارالمعادة توجيه اإلنتاج لالستخدامات الموافقة على غرامة إل  (ج)
 ؛نةسفي ال مغدوالر أمريكي لكل ك 0.15

خطة إدارة إزالة إنتاج المواد المتعلق بتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية االالموافقة على   (د)
  ھذا التقرير.ب، الواردة في الملحق السادس والعشرين الھيدروكلوروفلوروكربونية

   )71/49(المقرر 

إلنتاج المواد  بإعفاءاتفي الصين للسماح  يةالكلوروفلوروكربونالمواد تعديل خطة إزالة قطاع إنتاج 
 2014الكلوروفلوروكربونية لالستخدامات الضرورية الموافق عليھا ألطراف أخرى للعام 

  اللجنة التنفيذية: قررتاستنادا إلى تقرير ميسر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج،  -193

في الصين  يةنالكلوروفلوروكربوالمواد اإلحاطة علما بالوثيقة بشأن تعديل خطة إزالة قطاع إنتاج   (أ)
إلنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية لالستخدامات الضرورية الموافق عليھا  بإعفاءاتللسماح 

  ؛(UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/SGP/5) 2014ألطراف أخرى للعام 

للصين للسماح بإنتاج المواد  يةالكلوروفلوروكربون المواد تعديل اتفاق قطاع إنتاج  (ب)
، مع استعراض 2014الكلوروفلوروكربونية من الدرجة الصيدالنية لغرض التصدير في عام 

ألجھزة االستنشاق المزودة  2014سنوي، ألغراض الوفاء بإعفاءات االستخدامات الضرورية لعام 
بشرط أن يكون لدى بلد لبلدان أخرى،  25/2 بمقياس للجرعات التي أذنت بھا األطراف في المقرر

التصدير نظم لإلبالغ والتحقق وأن تقوم نظم اإلبالغ والتحقق بجمع المعلومات التالية واإلبالغ 
  عنھا:

وثائق من مصنعي أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تشتري المواد   )1(
  الكلوروفلوروكربونية من الدرجة الصيدالنية؛
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حكومات البلدان المستوردة لشراء المواد الكلوروفلوروكربونية من الدرجة الموافقات من   )2(
  الصيدالنية لالستخدامات الضرورية؛

الموافقات المستلمة من حكومات البلدان التي تنتج أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس   )3(
ج من الدرجة الصيدالنية واإلنتاالمواد الكلوروفلوروكربونية للجرعات التي طلبت 
  الضروري المصرح به؛

  المواد الخام المستھلكة لتشغيل اإلنتاج؛  )4(

  المنتج من الدرجة الصيدالنية؛المواد الكلوروفلوروكربونية كمية   )5(

  المنتج من غير الدرجة الصيدالنية؛المواد الكلوروفلوروكربونية كمية   )6(

ية المواد الكلوروفلوروكربونية الوثائق (النقل، والتخزين، والتخلص) التي تتحقق من أن كم  )7(
  من الدرجة غير الصيدالنية قد تم تدميرھا؛

  وثائق التصدير من المنتجين؛  )8(

  فواتير من مصنعي أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات؛  )9(

  تقارير التدقيق للتحقق من جميع النقاط أعاله؛  )10(

للصين، المواد الكلوروفلوروكربونية لخطة إزالة إنتاج  مطالبة البنك الدولي، بصفته الوكالة المنفذة  (ج)
بتقديم خدماته في إجراء التحقق/التدقيق وتقديم تقارير إلى اللجنة التنفيذية بالنيابة عن الصين على 

  أساس الفھم بأن:

مواد للالبنك الدولي تحقق من أن المنتج يتمكن من الحصول على تدمير   )1(
  المنتج الزائد باستخدام أساليب التدمير الموافق عليھا من األطراف؛ يةكلوروفلوروكربونال

  تكلفة التحقق ينبغي الموافقة عليھا مسبقا قبل التدقيق من اللجنة التنفيذية؛  )2(

  أن:  (د)

تسعى األمانة، بالنيابة عن اللجنة التنفيذية في الحصول على تأكيد من البلد المستورد   )1(
  وردة من ذلك البلد؛بالكميات الفعلية المست

البلد المنتج وافق على تحديد إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية من درجة المواصفات غير   )2(
  تدميرھا؛ تكاليفالصيدالنية إلى الحد الممكن، وعلى أن يدفع 

 يةكلوروفلوروكربونمواد الللتنظر اللجنة التنفيذية في تطبيق بند الجزاء على أي إنتاج   )3(
  موجب تقارير التحقق أنه إنتاج زائد.يتقرر ب

  )71/50(المقرر 
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 من جدول األعمال: مسائل أخرى 18البند 

  الصادر عن اجتماع األطراف 25/5متابعة المقرر 

 (ب) من جدول األعمال) أثيرت مسألة كيفية تنفيذ2كما أُقترح خالل تنظيم العمل في بداية االجتماع (البند  -194
قد طلب إلى اللجنة التنفيذية أن تنظر في المعلومات  25/5الصادر عن األطراف للمناقشة. وكان المقرر  25/5المقرر 

الواردة في التقرير المتعلق بالمعلومات اإلضافية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون الذي أعده فريق التقييم 
ير ذلك من التقارير ذات الصلة بھدف النظر فيما إذا كانت وغ 24/7 عمال بالمقرر والتكنولوجيااالقتصادي 

مشروعات التدليل اإلضافية للتحقق مما إذا كانت البدائل والتكنولوجيات المحتملة المنخفضة القدرة على االحترار 
على  5العالمي مقترنة باألنشطة اإلضافية لتعظيم المنافع المناخية سوف تكون مفيدة في مساعدة أطراف المادة 

  مواصلة التقليل إلى أدنى حد من اآلثار البيئية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

أن تُعد  األمانة إلىوعالوة على الوثائق التي أُشير إليھا في مقرر اجتماع األطراف، قُدم مقترح آخر يطلب  -195
لجنة التنفيذية في اجتماعھا الثاني والسبعين بالتشاور مع الوكاالت الثنائية والمنفذة ورقة مناقشة للنظر من جانب ال

بشأن الكيفية التي نجحت فيھا مختلف النظم مع التكنولوجيات البديلة في التقليل إلى أدنى حد من اآلثار البيئية 
والمناخية. كما اقترح أن توفر وثيقة المناقشة عرضا عاما للمشروعات التدليلية التي يمولھا الصندوق المتعدد 

ف حتى اآلن مع وصف للتوزيع اإلقليمي والتكنولوجيا المتضمنة في ھذه المشروعات. وينبغي أن يكون نطاق األطرا
بغرض استخدام المعلومات الواردة فيھا في البت فيما إذا كان يمكن المضي إلى أبعد من ذلك  واسعاورقة المناقشة 

(الجزءان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add.1وكيفية عمل ذلك. وينبغي أن تأخذ في االعتبار الوثائق 
بشأن عدد من المبادرات ذات الصلة باعتماد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/56التاسع والثاني عشر) و

التكنولوجيات البديلة للمواد المستنفدة لألوزون الجارية أو التي طُبقت في العديد من البلدان والمعلومات الواردة في 
الصادر  24/7الصادر عن فريق التقييم االقتصادي والتكنولوجيا المشار إليه في المقرر  2012التقرير المرحلي لعام 

 عن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف بشأن المعلومات اإلضافية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون.

  اللجنة التنفيذية: قررتوعقب المناقشات  -196

  والسبعين للجنة التنفيذية ما يلي: مطالبة األمانة بأن تُعد لالجتماع الثاني  (أ)

 يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد عرض عام للمشروعات التدليلية الموافق عليھا بشأن   )1(
  بما في ذلك البلدان واألقاليم المشمولة والتكنولوجيات المختارة؛

المشروعات  ورقة مناقشة، بالتشاور، مع الوكاالت الثنائية والمنفذة، عن الخيارات لعدد من  )2(
اإلضافية للتدليل على التكنولوجيات البديلة المراعية للمناخ والتي تحقق كفاءة الطاقة للمواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك التكنولوجيات غير العينية مع مراعاة المناقشات 

  التي دارت في االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية؛

المسائل ذات الصلة باألنشطة اإلضافية لتعظيم المنافع في ماع الثاني والسبعين النظر خالل االجت  (ب)
  .الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد اع إنتاج المناخية في قط

  )71/51(المقرر 

  2014 عام مواعيد وأماكن اجتماعات اللجنة التنفيذية في

التي تتضمن مختلف خيارات مواعيد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/Inf.2 قدمت ممثلة األمانة الوثيقة -197
االجتماعين الثاني والسبعين والثالث والسبعين. وأبلغ كبير الموظفين األعضاء بأن عقد االجتماع الثالث والسبعين 
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بالتوالي مع اجتماع األطراف قد ينطوي على انعكاسات على الميزانية بالنسبة لألمانة بالنظر إلى عدم اتخاذ قرار بعد 
  اللجنة التنفيذية بالمكان عندما يتخذ القرار. وسيتم إبالغن. بشأن المكا

  اللجنة التنفيذية: وقررت -198

  ؛2014مايو/أيار  16إلى  12عقد اجتماعھا الثاني والسبعين في مونتريال من   (أ)

بالتوالي مع االجتماع  2014نوفمبر/تشرين الثاني  13إلى  9عقد اجتماعھا الثالث والسبعين من   (ب)
  السادس والعشرين لألطراف في مكان سوف يحدد فيما بعد. 

  )71/52(المقرر 

   من جدول األعمال: اعتماد التقرير 19البند 

 تيند في الوثيقمشروع التقرير الوار أساساعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرھا على  -199
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/L.1 وAdd.1. 

  : اختتام االجتماع20جدول األعمال البند 

من والسيد سيدي مناد سي أحمد  اليوئنديبيبمناسبة تقاعد السيدة سولي كارفاليو من وفي نھاية االجتماع،  -200
البارزة في مونتريال بروتوكول،  امساھمتھمباللجنة التنفيذية والوكاالت المنفذة وأمانة الصندوق أشادت اليونيدو، 

 نجاحه.بالثابت  ھماالتزاموالمستمر  مادعمھ ة علىمؤكد

 6من مساء يوم الجمعة  4:35، أعلنت الرئيسة اختتام االجتماع في الساعة المعتادةبعد تبادل المجامالت و -201
 .2013 كانون األول/ديسمبر
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الدخل
اإلسھامات التي وصلت :

                                    2,748,372,605    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة 

                                         26,247,974    أذونات الصرف الموجودة 

                                       148,055,059    التعاون الثنائي

                                       209,649,695    الفوائد المكتسبة

                                                         -    دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى

                                         16,446,636    دخول متنوعة 

                                    3,148,771,969مجموع الدخل

تخصيصات *واحتياطيات 
               710,043,260برنامج األمم المتحدة االنمائي .

               236,578,764برنامج األمم المتحدة للبيئة.

               745,064,945منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

            1,111,906,449البنك الدولي .

-مشروعات غير محددة 

-ناقص التصحيحات

                                    2,803,593,418مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة 

تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية (1991- 2012)
                                         98,132,694     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)
  2004                                              104,750   بما فيھا احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام

                                       148,055,059التعاون الثنائي

احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت
                                       (20,647,436)    خسائر /مكاسب في القيمة

                                    3,039,543,499مجموع التخصيصات واالحتياطات

82,980,496أموال نقدية

أذونات صرف:  

201412,609,913

20159,092,041

20164,546,020

26,247,974                                         
  

                                       109,228,470الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

حتى 6 ديسمبر /كانون األول 2013

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

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

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000368,028,480399,640,7062,814,006,785131,538,756132,087,6223,077,633,163إسھامات متعھد بھا

206,511,034381,555,255413,012,637408,090,922417,816,135339,921,961376,393,3802,543,301,324115,492,74089,578,5402,748,372,605دفعات نقدية / وصلت

4,366,25511,909,81421,358,06621,302,69647,851,13519,073,21413,917,899139,779,0805,509,2482,766,731148,055,059مساعدة ثنائية

1,851,2051,851,20510,758,70713,638,06226,247,974(0)00000إذونات صرف

210,877,289393,465,069434,370,703429,393,618465,667,270358,995,175392,162,4842,684,931,609131,760,695105,983,3332,922,675,637مجموع الدفعات

08,098,26700032,471,642405,79240,975,7011,794,5771,245,71144,015,989إسھامات متنازع فيھا

26,104,289154,957,526(221,939)24,051,95231,376,27838,196,30610,606,3838,332,7309,033,3057,478,222129,075,176تعھدات غير مسددة

%94.97%80.24%100.17%95.41%98.13%97.55%98.24%97.59%91.92%92.61%89.76نسبة المدفوعات إلى التعھدات

5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,81410,544,631205,938,3882,347,3481,363,959209,649,695الفوائد المكتسبة

                                                       

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

217,643,036423,288,168480,279,817484,465,502486,427,896405,910,173406,254,7682,904,269,360135,642,953108,859,6553,148,771,968مجموع الدخل

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

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000368,028,480399,640,7062,814,006,785131,538,756132,087,6223,077,633,163مجموع التعھدات 

210,877,289393,465,069434,370,703429,393,618465,667,270358,995,175392,162,4842,684,931,609131,760,695105,983,3332,922,675,637مجموع الدفعات

%94.97%80.24%100.17%95.41%98.13%97.55%98.24%97.59%91.92%92.61%89.76نسبة المدفوعات إلى التعھدات

217,643,036423,288,168480,279,817484,465,502486,427,896405,910,173406,254,7682,904,269,360135,642,953108,859,6553,148,771,968مجموع الدخل

26,104,289154,957,526(221,939)24,051,95231,376,27838,196,30610,606,3838,332,7309,033,3057,478,222129,075,176مجموع اإلسھامات غير المسددة 

%5.03%19.76%0.17-%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 
24,051,95231,376,27832,524,0469,701,2517,414,9956,020,4126,864,292117,953,2263,595,7671,046,072122,595,066االقتصاد االنتقالي

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%0.79%3.98%

XVI/39.مالحظة: البلدان ذات االقتصاد االنتقالي ھي: أذربيجان ، بيالروس، بلغاريا ، الجمھورية التشيكية ، استوانيا ، ھنغاريا ، التفيا ، ليتوانيا ، بولندا ،     التحاد الروسي ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، طاجكستان ، أوكرانيا ، أوزبكستان و تركمانستــــــا ن الى حــــــد 2004 طبقــــا للمقـــــــرر 

حتى 6 ديسمبر /كانون األول 2013

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64

الرصيد المتاح لتخصصات جديدة

 الجدول 3: موجز حالة اإلسھامات  في الفترة 2013-1991

 للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف
خسائر/مكاسب الصرف 
المبلغ السلبي=مكسب

58,57758,5770000أندورا

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

3,849,101-110,221,14399,386,4849,755,73601,078,923كندا  * 

714,331714,3310008,722قبرص

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

5,553,46644,866-340,637,503266,511,71555,097,94624,581,308ألمانيا

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

185,564,321158,166,03015,353,591012,044,7013,291,976ايطاليا

599,724,697574,625,82219,522,66905,576,2060اليابان

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

2,899,6152,883,09216,5230029,127سلوفاكيا

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

113,30844,6660068,6420طاجيكستان

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

10,701,5620-703,368,515690,836,22021,567,1911,666,666الواليات المتحدة األمريكية

724,623188,60600536,0170أوزبكستان

20,647,436-3,077,633,1632,748,372,605148,055,05926,247,974154,957,526المجموع الفرعي

44,015,98900044,015,989  إسھامات متنازع فيھا***

3,121,649,1522,748,372,605148,055,05926,247,974198,973,515المجموع 

*

**

***

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

 الجدول 3: موجز حالة اإلسھامات  في الفترة 2013-1991

حتى 6 ديسمبر /كانون األول 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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الطرف
اسھامات متفق 

عليھا
أذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقدية

اسھامات غير 
مسددة

11,90711,9070أندورا

3,287,8993,287,8990استراليا  

1,447,4921,447,4920النمسا

25,51425,514أذربيجان

71,43971,439بيالروس

1,828,5001,828,5000بلجيكا

64,63564,6350بلغاريا

5,454,8844,375,9621,078,923  كندا

78,24378,2430قبرص

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

21,312,66021,312,6600اليابان

64,63564,6350التفيا

15,30815,3080ليختنشتاين

110,560110,560ليتوانيا

153,084153,0840لكسمبرغ

28,91628,916مالطة

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

241,532241,5320سلوفاكيا

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

(676,378)28,087,62228,764,000الواليات المتحدة األمريكية*

17,00917,009أوزبكستان

132,087,62289,578,5402,766,73113,638,06226,104,289المجموع الفرعي

1,245,7111,245,711  إسھامات متنازع فيھا*

133,333,33389,578,5402,766,73113,638,06227,350,000المجموع 

مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64

الجدول 4: حالة االسھامات لعام 2013
حتى 6 ديسمبر /كانون األول 2013

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

(67)11,90711,974أندورا

3,287,8993,287,8990استراليا  

1,447,4921,447,4920النمسا

25,51425,514أذربيجان

71,43971,439بيالروس

1,828,5001,828,5000بلجيكا

64,63564,6350بلغاريا

5,454,8845,454,8840  كندا

78,24378,2430قبرص

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)13,638,0624,546,0212,727,6129,092,041ألمانيا

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

21,312,66019,870,9101,441,7500اليابان

64,63564,6350التفيا

15,30815,3080ليختنشتاين

110,560110,560ليتوانيا

153,084153,0840لكسمبرغ

28,91628,916مالطة

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)27,538,75632,284,3341,666,666الواليات المتحدة األمريكية*

17,00917,009أوزبكستان

(221,939)131,538,756115,492,7405,509,24810,758,707المجموع الفرعي

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

133,333,333115,492,7405,509,24810,758,7071,572,638المجموع 

مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64

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

حتى 6 ديسمبر /كانون األول 2013



اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

34,76434,6970067أندورا

8,678,1338,339,133339,00000استراليا  

4,307,5014,307,501000النمسا

24,28100024,281أذربيجان

97,12500097,125بيالروس

5,351,5965,351,596000بلجيكا

97,12597,125000بلغاريا

14,457,08014,028,245428,83500  كندا

213,675213,675000قبرص

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

41,652,12431,470,4938,330,4241,851,2052ألمانيا

(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

82,55682,556000مالطة

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

399,640,706376,393,38013,917,8991,851,2057,478,222المجموع الفرعي

405,792000405,792  إسھامات متنازع فيھا*

400,046,498376,393,38013,917,8991,851,2057,884,014المجموع 

مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64

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

حتى 6 ديسمبر /كانون األول 2013

Annex I
Page 6



اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

12,94812,88167أندورا

2,892,7112,553,711339,0000استراليا  

1,435,8341,435,8340النمسا

8,0948,094أذربيجان

32,37532,375بيالروس

1,783,8651,783,8650بلجيكا

32,37532,3750بلغاريا

4,819,0274,819,0270  كندا

71,22571,2250قبرص

454,869415,31939,5500الجمھورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك

25,90025,9000استونيا

912,976912,9760فنلندا

10,199,7609,634,760565,0000فرنسا

13,884,0413,702,4112,776,8081,851,2055,553,618ألمانيا

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

27,51927,5190مالطة

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

133,351,137121,322,3024,190,0041,851,2055,987,626المجموع الفرعي

0000

133,351,137121,322,3024,190,0041,851,2055,987,626المجموع 

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

حتى 6 ديسمبر /كانون األول 2013

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64
Annex I
Page 7
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

12,94812,9480أندورا

2,892,7112,892,7110استراليا  

1,435,8341,435,8340النمسا

8,0948,094أذربيجان

32,37532,375بيالروس

1,783,8651,783,8650بلجيكا

32,37532,3750بلغاريا

4,819,0274,489,632329,3950  كندا

71,22571,2250قبرص

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)13,884,04113,884,0412,776,8080ألمانيا

(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

27,51927,5190مالطة

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

132,945,345125,796,1786,160,2720988,895المجموع الفرعي

405,792000405,792  إسھامات متنازع فيھا*

133,351,137125,796,1786,160,27201,394,687المجموع 

مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

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

حتى 6 ديسمبر /كانون األول 2013

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

8,8688,8680أندورا

2,892,7112,892,7110استراليا  

1,435,8341,435,8340النمسا

8,0948,094أذربيجان

32,37532,375بيالروس

1,783,8651,783,8650بلجيكا

32,37532,3750بلغاريا

4,819,0274,719,58699,4400  كندا

71,22571,2250قبرص

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

27,51927,5190مالطة

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 6 ديسمبر /كانون األول 2013

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64
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ألف
البنك الدولي

باء
أمين الصندوق

باء جيم= الف+
المجموع

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

24,581,30824,581,30824,581,30824,581,308ألمانيا

000ھولندا

000المملكة المتحدة

1,666,6661,666,6661,666,6661,666,666الواليات المتحدة األمريكية

026,247,97426,247,974000026,247,97426,247,974المجموع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64

الجدول 10: حالة أذونات الصرف حتى 6 ديسمبر /كانون األول 2013

 أذونات صرف الصندوق المتعدد األطراف

الوكاالت المنفذة التي تحتفظ لھايحتفظ بھا

البلد
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                                   1,176,269.64                             19/01/20055,140,136.76                         6,216,532.80البنك الدولي09/11/2004           3,963,867.12                     6,216,532.80دوالر كنديكندا25/10/20042004
                                   Nov. 20055,307,831.95                             1,343,964.83                         6,216,532.78أمين الخزانةNov. 2005           3,963,867.12                     6,216,532.78دوالر كنديكندا21/04/20052005
                                      328,027.59                             19/01/20074,088,320.38                         4,794,373.31أمين الخزانة19/01/2007           3,760,292.79                     4,794,373.31دوالر كنديكندا22/12/20062006
                                      732,606.95                             19/09/20084,492,899.74                         4,794,373.31أمين الخزانة19/09/2008           3,760,292.79                     4,794,373.31دوالر كنديكندا27/06/20082008
                                    (246,394.52)                             10/12/20093,608,827.18                         3,834,018.00أمين الخزانة10/12/2009           3,855,221.70                     3,834,018.00دوالر كنديكندا12/06/20092009
                                      (95,643.37)                             06/10/20103,759,578.35                         3,834,018.00أمين الخزانة06/10/2010           3,855,221.72                     3,834,018.00دوالر كنديكندا28/05/20102010
                                        14,787.36                             15/09/20113,870,009.08                         3,855,221.72أمين الخزانة15/09/2011           3,855,221.72                     3,834,018.00دوالر كنديكندا30/06/20112011
                                    (151,694.67)                             18/07/20124,212,212.89                         4,277,502.19أمين الخزانة18/07/2012           4,363,907.56                     4,277,502.19دوالر كنديكندا29/06/20122012

                                   2,317,802.76                           28/09/200612,102,125.26                       10,597,399.70أمين الخزانة28/09/2006           9,784,322.50                   10,597,399.70يوروفرنسا31/12/20042004
                                   2,453,387.14                           28/09/200612,810,062.64                       11,217,315.23أمين الخزانة28/09/2006         10,356,675.50                   11,217,315.23يوروفرنسا18/01/20062005
                                      906,456.78                           31/07/200710,249,425.21                         7,503,239.54أمين الخزانة31/07/2007           9,342,968.43                     7,503,239.54يوروفرنسا20/12/20062006

Dec.200720071,342,569.97                           16/09/200810,629,963.40                         7,483,781.61أمين الخزانة16/09/2008           9,287,393.43                     7,483,781.61يوروفرنسا                                   
Dec.200820081,734,496.04                           08/12/200910,882,559.47                         7,371,509.51أمين الخزانة08/12/2009           9,148,063.43                     7,371,509.51يوروفرنسا                                   
Oct.20092009(1,036,278.66)                             06/10/20108,961,114.64                         6,568,287.40أمين الخزانة06/10/2010           9,997,393.30                     6,568,287.40يوروفرنسا                                 
Oct.20102010(741,825.84)                             05/04/20119,165,264.46                         6,508,958.32أمين الخزانة05/04/2011           9,907,090.30                     6,508,958.32يوروفرنسا                                    
Oct.20112011(884,116.46)                             25/10/20118,750,643.84                         6,330,037.52أمين الخزانة25/10/2011           9,634,760.30                     6,330,037.52يوروفرنسا                                    
Dec.20122012(404,154.71)                             22/01/20139,721,957.39                         7,293,838.54أمين الخزانة06/12/2012         10,126,112.10                     7,293,838.54يوروفرنسا                                    

                                                  -                             03/08/20056,304,813.19                         6,304,813.19أمين الخزانة03/08/2005         18,914,439.57                   18,914,439.57دوالر أمريكيBU 104 1006 01ألمانيا09/08/20042004
                                                  -                             11/08/20066,304,813.19                         6,304,813.19أمين الخزانة11/08/2006
                                                  -                             16/02/20073,152,406.60                         3,152,406.60أمين الخزانة16/02/2007
                                                  -                             10/08/20073,152,406.60                         3,152,406.60أمين الخزانة10/08/2007

18,914,439.57                       

                                                  -                             18/04/20061,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة18/04/2006           7,565,775.83                     7,565,775.83دوالر أمريكيBU 105 1003 01ألمانيا08/07/20052005
                                                  -                             11/08/20061,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة11/08/2006
                                                  -                             16/02/20071,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة16/02/2007
                                                  -                             10/08/20071,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة10/08/2007
                                                  -                             12/02/20081,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة12/02/2008
                                                  -                             12/08/20081,260,962.64                         1,260,962.63أمين الخزانة12/08/2008

7,565,775.83                         

         14,473,718.52                   11,662,922.38يوروBU 106 1004 01ألمانيا10/05/20062006
                                      145,781.24                             28/02/20072,558,067.65                         1,943,820.40أمين الخزانة28/02/2007           2,412,286.41
                                      269,019.44                             10/08/20072,681,305.85                         1,943,820.40أمين الخزانة10/08/2007           2,412,286.41
                                      408,780.12                             12/02/20082,821,066.54                         1,943,820.40أمين الخزانة12/02/2008           2,412,286.42
                                      517,828.45                             12/08/20082,930,114.87                         1,943,820.40أمين الخزانة12/08/2008           2,412,286.42
                                        80,274.47                             17/02/20092,492,560.89                         1,943,820.40أمين الخزانة17/02/2009           2,412,286.42
                                      348,327.28                             12/08/20092,760,613.72                         1,943,820.38أمين الخزانة12/08/2009           2,412,286.44

11,662,922.38                       

         14,473,718.52                   11,662,922.38يوروBU 107 1006 01ألمانيا23/07/20072007
                                      408,780.12                             12/02/20082,821,066.54                         1,943,820.40أمين الخزانة12/02/2008           2,412,286.42
                                      517,828.46                             12/08/20082,930,114.87                         1,943,820.39أمين الخزانة12/08/2008           2,412,286.41
                                        80,274.47                             17/02/20092,492,560.89                         1,943,820.40أمين الخزانة17/02/2009           2,412,286.42
                                      348,327.30                             12/08/20092,760,613.72                         1,943,820.38أمين الخزانة12/08/2009           2,412,286.42
                                      767,026.23                             11/02/20103,179,312.65                         1,943,820.40أمين الخزانة11/02/2010           2,412,286.42
                                      148,891.93                             10/08/20102,561,178.36                         1,943,820.41أمين الخزانة10/08/2010           2,412,286.43

11,662,922.38                       

           5,789,487.42                     4,665,168.96يوروBU 108 1004 01ألمانيا15/08/20082008
                                        32,109.79                                17/02/2009997,024.36                            777,528.16أمين الخزانة17/02/2009              964,914.57
                                      139,330.92                             12/08/20091,104,245.49                            777,528.16أمين الخزانة12/08/2009              964,914.57
                                    (435,806.66)                                11/02/2010529,107.91                            777,528.16أمين الخزانة11/02/2010              964,914.57
                                        59,555.93                             10/08/20101,024,470.50                            777,528.16أمين الخزانة10/08/2010              964,914.57
                                        95,245.05                             10/02/20111,060,159.65                            777,528.16أمين الخزانة10/02/2011              964,914.60
                                      130,467.13                             20/06/20111,095,381.67                            777,528.16أمين الخزانة20/06/2011              964,914.54

4,665,168.96                         

         13,884,041.00                     9,121,815.12يوروBU 109 1007 01ألمانيا18/12/20092009
11/02/2010                         1,520,302.52أمين الخزانة11/02/2010           2,314,006.88
                                    (310,856.28)                             10/08/20102,003,150.60                         1,520,302.52أمين الخزانة10/08/2010           2,314,006.88
                                    (241,074.39)                             10/02/20112,072,932.49                         1,520,302.52أمين الخزانة10/02/2011           2,314,006.88
                                    (172,204.69)                             20/06/20112,141,802.19                         1,520,302.52أمين الخزانة20/06/2011           2,314,006.88
                                    (311,008.31)                             03/02/20122,002,998.57                         1,520,302.52أمين الخزانة03/02/2012           2,314,006.88
                                    (432,024.04)                             08/08/20121,881,982.56                         1,520,302.52أمين الخزانة08/08/2012           2,314,006.60

9,121,815.12                         

         13,884,041.00                     9,121,815.12يوروBU 110 1002 01ألمانيا14/04/20102010
                                    (241,074.40)                             10/02/20112,072,932.48                         1,520,302.52أمين الخزانة10/02/2011           2,314,006.88
                                    (172,204.69)                             20/06/20112,141,802.19                         1,520,302.52أمين الخزانة20/06/2011           2,314,006.88
                                    (311,008.31)                             03/02/20122,002,998.57                         1,520,302.52أمين الخزانة03/02/2012           2,314,006.88
                                    (432,024.32)                             08/08/20121,881,982.56                         1,520,302.52أمين الخزانة08/08/2012           2,314,006.88
                                    (276,649.49)                             12/02/20132,037,357.39                         1,520,302.52أمين الخزانة12/02/2013           2,314,006.88
                                    (285,162.88)                             12/08/20132,028,843.72                         1,520,302.52أمين الخزانة12/08/2013           2,314,006.60

9,121,815.12                         

           5,553,616.51                     3,648,726.05يوروBU 111 1001 01ألمانيا27/04/20112011
                                    (124,403.32)                                03/02/2012801,199.43                            608,121.01أمين الخزانة03/02/2012              925,602.75
                                    (172,809.89)                                08/08/2012752,792.86                            608,121.00أمين الخزانة08/08/2012              925,602.75

                                    (110,659.77)                                12/02/2013814,942.98                            608,121.01أمين الخزانة12/02/2013              925,602.75
                                    (114,065.27)                                12/08/2013811,537.48                            608,121.01أمين الخزانة12/08/2013              925,602.75

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرف
حسب اليونيب تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي

الجدول 11:سجل أذونات الصرف للفترة 2004-2013 الى غاية  6 ديسمبر /كانون األول 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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 قيمة األذن بالدوالر أمريكي  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرف
حسب اليونيب تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي  المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

المقبوضــاتاالستالمــات

الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة (دوالر أمريكي) قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي) تاريخ  القبض الوكالة سنة المشاركة

أمين الخزانةالرصيد           1,851,205.51

         13,638,061.59                     9,823,495.77يوروBU 113 1001 01ألمانيا24/01/20132012
                                      (78,932.48)                             12/02/20132,194,077.79                         1,637,249.30أمين الخزانة12/02/2013           2,273,010.27
                                      (88,101.08)                             12/08/20132,184,909.18                         1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2013           2,273,010.26
أمين الخزانةالرصيد           9,092,041.06

أمين الخزانةالرصيد         13,638,061.59                     9,823,495.77يوروBU 113 1004 01ألمانيا25/03/20132013

9,823,495.77                         

                                                  -                             17/11/20043,364,061.32                         3,364,061.32أمين الخزانة17/11/2004           3,364,061.32                     3,364,061.32دوالر أمريكيD 11ھواندا08/12/20032004
                                                  -                             05/12/20053,364,061.32                         3,364,061.32أمين الخزانة05/12/2005           3,364,061.32                     3,364,061.32دوالر أمريكيD 11ھواندا08/12/20032005

         10,718,502.63                     7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة18/05/20042004
                                      380,132.91                             23/08/20052,166,550.02                         1,207,260.68أمين الخزانة23/08/2005           1,786,417.11
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                                   

         10,718,502.63                     7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة01/06/20052005
                                      450,274.75                             24/07/20062,236,691.86                         1,207,260.68أمين الخزانة24/07/2006           1,786,417.11
                                   1,354,916.85                             09/08/20066,036,303.40                         3,163,681.03أمين الخزانة09/08/2006           4,681,386.55
                                   1,178,537.31                             16/08/20065,429,236.28                         2,872,622.37أمين الخزانة16/08/2006           4,250,698.97

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

                                                  -                             27/10/20052,000,000.00                         2,000,000.00أمين الخزانة27/10/2005           4,920,000.00                     4,920,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة13/05/20052004
                                                  -                             02/11/20062,000,000.00                         2,000,000.00أمين الخزانة02/11/2006
                                                  -                                25/10/2007920,000.00                            920,000.00أمين الخزانة25/10/2007

4,920,000.00                         

                                                  -                             02/11/20062,000,000.00                         2,000,000.00أمين الخزانة02/11/2006           3,159,700.00                     3,159,700.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة01/03/20062005
                                                  -                             25/10/20071,159,700.00                         1,159,700.00أمين الخزانة25/10/2007

3,159,700.00                         

                                                  -                             25/10/20072,500,000.00                         2,500,000.00أمين الخزانة25/10/2007           7,315,000.00                     7,315,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة25/04/20072006
                                                  -                             19/11/20082,500,000.00                         2,500,000.00أمين الخزانة19/11/2008
                                                  -                             11/05/20092,315,000.00                         2,315,000.00أمين الخزانة11/05/2009

7,315,000.00                         

                                                  -                             19/11/20082,341,500.00                         2,341,500.00أمين الخزانة19/11/2008           4,683,000.00                     4,683,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/02/20082008
                                                  -                             11/05/20092,341,500.00                         2,341,500.00أمين الخزانة11/05/2009

4,683,000.00                         

           5,697,000.00                     5,697,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/04/20092009
                                                  -                         11/05/20091,900,000.00                      1,900,000.00أمين الخزانة11/05/2009
                                                  -                         04/11/20101,900,000.00                      1,900,000.00أمين الخزانة04/11/2010
                                                  -                         03/11/20111,897,000.00                      1,897,000.00أمين الخزانة03/11/2011

        5,840,000.00                  5,840,000.00دوالر أمريكيالواليات 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

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

        5,000,000.00                  5,000,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة09/05/20122012
                                                  -                         14/12/20121,666,667.00                      1,666,667.00أمين الخزانة14/12/2012        1,666,667.00
                                                  -                         14/11/20131,666,667.00                      1,666,667.00أمين الخزانة14/11/2013        1,666,667.00
أمين الخزانةالرصيد        1,666,666.00

-                                                  



2014 2015المستحقة في 2016المستحقة في المجموعالمستحقة في

ألمانيا

20111,851,2061,851,206

20124,546,0214,546,0209,092,041

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

الواليات المتحدة األمريكية

20131,666,6661,666,666

12,609,9139,092,0414,546,02026,247,974

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 /تشرين الثاني من السنوات ذات الصلة.
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الصندوق االستئمــاني للصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال  

الجدول 12: قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية  6 ديسمبر /كانون األول 2013
(دوالر أمريكي)
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 نيالمرفق الثا
 

  األنشطة المتبقية المطلوبة/ غير المطلوبة لالمتثال
 

القيمة  القطاع والقطاع الفرعي المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
بآالف 

الدوالرات 
األمريكية 

 2013في 

المواد 
المستنفدة 
لألوزون 

 2013في 

 مطلوبة لالمتثال
خطة إدارة إزالة  المواد  لوروكربونالھيدروكلوروف استثمار اليوئنديبي أنغوال

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
77 0.6 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب أرمينيا
 (التنفيذ) الھيدروكلوروفلوروكربونية

29   

نية من خطة إدارة إزالة  المواد المرحلة الثاالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي أرمينيا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

64 0.0 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب بنغالديش
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

102 1.0 

المتعددة  - بوليفيا (دولة 
 القوميات)

 0.5 107  يد: خدمات التبريدالتبر الھيدروكلوروفلوروكربون  استثمار  ألمانيا

خطة إدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي البرازيل
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

3,225 33.7 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب بوروندي
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

34 0.2 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب  أفريقيا الوسطى ةجمھوري
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

62 0.4 

 1.0 90  خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  اليابانالصين

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  اليونيبالصين
الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الخدمة بما 

  في ذلك التمكين)

1,228 13,9 

خطة إدارة إزالة المواد  –المرحلة الثانية الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب الصين
الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الخدمة بما 

 في ذلك التمكين)

537   

إعداد خطة إدارة إزالة  –المرحلة الثانية الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد ئنديبياليو كولومبيا
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

375 0.0 

إعداد خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي كوبا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

175 1.8 

           

الكونغو  ريةجمھو
  الديمقراطية

إعداد خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

26 0.0 

الكونغو  جمھورية
  الديمقراطية

خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب
  وكلوروفلوروكربونية (اإلعداد)الھيدر

68   

   54 سئةجال وريثانوليرغاوي البالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو مصر

   108 معدات التبريدتصنيع الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو مصر

   108 التبريدخدمات الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو مصر

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب يةاالستوائ غينيا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

34 0.2 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب الغابون
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

52 0.9 

خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةبونالھيدروكلوروفلوروكر إعداد اليونيب الھند
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (اإلعداد)

33   

 1.0  109 الرغاويالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة دواليون اإلسالمية إيرانجمھورية 
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القيمة  القطاع والقطاع الفرعي المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
بآالف 

الدوالرات 
األمريكية 

 2013في 

المواد 
المستنفدة 
لألوزون 

 2013في 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي اإلسالمية إيرانجمھورية 
 يدروكلوروفلوروكربونيةالھ

514  4.7 

   62 تصنيع معدات التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو اإلسالمية إيرانجمھورية 

  62 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو اإلسالمية إيرانجمھورية 

خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةربونالھيدروكلوروفلوروك إعداد  اليونيب  اإلسالمية إيرانجمھورية 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية (اإلعداد)

31  

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب العراق
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

567 6.4 

 0.9 75  التبريدالتبريد: خدمات  الھيدروكلوروفلوروكربون  إزالة  اليونيدو  العراق

البنك  األردن
الدولي 
لإلنشاء 
 والتعمير

 6.0 906 التبريد (تكييف الھواء)الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة

 0.2 24 التبريد: خدمات التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيدو األردن

طة إدارة إزالة المواد خ - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب قيرغيزستان
  الھيدروكلوروفلوروكربونية (اإلعداد)

29   

المرحلة الثانية إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي قيرغيزستان
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

64   

مواد خطة إدارة إزالة الالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب موريتانيا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

65 0.9 

المرحلة األولى خطة الھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي موريتانيا
 الھيدروكلوروفلوروكربون

75 0.9 

   209 خدمات التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو المكسيك

   54 تصنيع معدات التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو نيجيريا

المرحلة الثانية إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي نيجيريا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

193 0.0 

   69 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو عمان

   107 رغاوي البوليوثيران الجسئةالھيدروكلوروفلوروكربون عدادإ اليونيدو باكستان

خطة إدارة إزالة المواد  –المرحلة الثانية الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب باكستان
الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الخدمة بما 

 في ذلك التمكين)

68   

   161 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو باكستان

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب بيرو
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

23 0.3 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي بيرو
 الھيدروكلوروفلوروكربون

109 1.3 

خطة إدارة إزالة المواد كلوروفلوروكربونالھيدرو إزالة اليونيب قطر
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

170 4.3 

 15.1 572 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيدو قطر

خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب  مولدوفا جمھورية
  وروكربونية (اإلعداد)الھيدروكلوروفل

29   

المرحلة الثانية البرنامج القطري/ خطة إدارة الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي  مولدوفا جمھورية
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

64 0.0 

 135.3 3,179  اءالتبريد: تكييف الھوالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة  اليونيدو  المملكة العربية السعودية

المرحلة األولى البرنامج القطري/ خطة إدارة الھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي السودان جنوب
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

100 0.9 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب سورينام
 تنفيذ)الھيدروكلوروفلوروكربونية (ال

32 0.1 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب السورية الجمھورية العربية
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

119   
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القيمة  القطاع والقطاع الفرعي المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
بآالف 

الدوالرات 
األمريكية 

 2013في 

المواد 
المستنفدة 
لألوزون 

 2013في 

البنك  تايلند
الدولي 
لإلنشاء 
 والتعمير

 98.8 10,386 التبريد/ تكييف الھواءالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة

إعداد خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب تيمور ليشتي
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

67   

إعداد خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي تيمور ليشتي
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

27 0.0 

 ويالفنزجمھورية 
 )البوليفارية(

   32 الجسئة البوليوريثانرغاوي الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو

 فنزويالجمھورية 
 )البوليفارية(

   161 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو

تعزيز  اليونيب الجزائر
 مؤسسي

   257 التعزيز المؤسسي خدمة

زيز تع اليونيب  جزر البھاما
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب دومينيكا
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب االكوادور
 مؤسسي

   177 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب االستوائية غينيا
 مؤسسي

   80 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب أثيوبيا
 مؤسسي

   60 المؤسسيالتعزيز  خدمة

تعزيز  اليونيب غواتيماال
 مؤسسي

   125 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب ھايتي
 مؤسسي

   100 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب موريتانيا
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب موريشيوس
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

زيز تع اليونيب المغرب
 مؤسسي

   156 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب السودان جنوب
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيدو السورية الجمھورية العربية
 مؤسسي

   219 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب أوغندا
 مؤسسي

   63 التعزيز المؤسسي خدمة

 غير مطلوبة لالمتثال
مشروغ إيضاحي لتدمير المواد المستنفدة   التخلص  إيضاحي  اليونيدو  الجزائر

  لألوزون
535 50.0 

مشروعات  اليونيدو لبنان
 إيضاحية

مشروغ إيضاحي لتدمير المواد المستنفدة  التخلص
 لألوزون

164 14.0 

في إقليم  التخلص من المواد المستنفدة لألوزون التخلص إيضاحي اليابان إقليمي: آسيا والمحيط الھادىء
 آسيا والمحيط الھادىء

1,000   

مساعدات  اليونيب إقليم: أفريقيا
 تقنية

حلقات تقنية إقليمية للتطبيق المستدام  بروميد الميثيل
 للتكنولوجيات البديلة لبروميد الميثيل

120   
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 الثالثالمرفق 
 

 ب تقديم تقارير حالة إضافية بشأنھاالمشروعات التي طُلِ 

 األسباب عنوان المشروع الوكالة الرمز
AFG/PHA/63/INV/13 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ألمانيا

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)
الثاني يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع 

في تنفيذ شرائح خطة  زوالسبعين لرصد التقدم المحر
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 وانخفاض معدالت صرف المبالغ الموافق عليھا.
BOT/PHA/60/PRP/14 يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألمانيا

لرصد على التوالي والسبعين لثاني اجتماع 
تسوانا نحو إقامة نظام اإلجراءات التي تتخذھا بو

لمنح التراخيص لواردات وصادرات المواد 
المستنفدة لألوزون للتمكين من تقديم خطتھا إلدارة 

استنادا إلى  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .60/44المبادئ التوجيھية الواردة في المقرر 

ARG/PHA/66/INV/171 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  البنك الدولي
(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (إزالة 

ب في إنتاج رغاوى 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
المنزلية في شركة  البوليوريثان الجاسئ العازلة للثالجات

 مابي.

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
في التنفيذ ومعدالت  زوالسبعين لرصد التقدم المحر

صرف المبالغ الموافق عليھا، والتوقيع على اتفاق 
 المنحة.

ARG/PHA/66/TAS/170 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  البنك الدولي
المرحلة األولى، الشريحة األولى) (رصد إتاج (

 وتقديم تقارير عنه) 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
تنفيذ ومعدالت الفي  زوالسبعين لرصد التقدم المحر

صرف المبالغ الموافق عليھا، والتوقيع على اتفاق 
 المنحة.

CPR/FOA/59/DEM/491 مشروع تدليلي للتحويل من البوليوالت سابقة الخلط  البنك الدولي
ب إلى 141- المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون

المعتمدة على السيكلوبنتان في إنتاج رغوي البوليوريثان 
 الجاسئة في شركة غوانجدونغ وانھوا رونغواي المحدودة

ي يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثان
والسبعين لرصد إكمال المشروع التدليلي لرغاوي 

 .2014الھيدروكلوروفلوروكربون في عام 

JOR/PHA/65/INV/91 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  البنك الدولي
(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (خطة قطاع تكييف 

 الھواء)

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
رصد  لمن أجعلى التوالي والسبعين لثاني اجتماع 

التقدم المحرز في التنفيذ وانخفاض معدالت صرف 
 المبالغ الموافق عليھا

THA/PHA/68/INV/161 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  البنك الدولي
 األولى، الشريحة األولى) (خطة قطاع الرغاوي)(المرحلة 

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
رصد  لمن أجعلى التوالي والسبعين لثاني اجتماع 

 التوقيع على اتفاق المنحة.
THA/PHA/68/INV/162 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  البنك الدولي

األولى، الشريحة األولى) (مشروع المجموعة (المرحلة 
 ء المنزلى)المعنية  بتكييف الھوا

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
من أجل رصد على التوالي والسبعين لثاني اجتماع 

 التوقيع على اتفاق المنحة.
ASP/DES/54/PRP/53 المواد  إعداد المشروع لمشروع تدليلي للتخلص من اليابان

 المستنفدة لألوزون
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 

من أجل رصد على التوالي والسبعين لثاني اجتماع 
إعداد مشروع تدليلي في حالة االنتھاء من طلب 

ادة تقديمه إلى االجتماع الثاني التمويل وإع
 والسبعين.

ANG/PHA/65/INV/10 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  يوئنديبي
 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
من أجل رصد على التوالي والسبعين لثاني اجتماع 

 انخفاض معدالت صرف المبالغ الموافق عليھا.
BRA/PHA/68/INV/298 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يوئنديبي

 رغاوى)ال(المرحلة األولى، الشريحة الثانية) (خطة قطاع 
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين من أجل رصد انخفاض معدالت صرف 

 .المبالغ الموافق عليھا
BRA/REF/47/DEM/275 لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي لمبردات مشروع تدليلي  يوئنديبي

الطرد المركزي، مع التركيز على  تطبيق تكنولوجيات 
الكفاءة في استخدام الطاقة الخالية من المواد 

الكلوروفلوروكربونية للحلول محل المبردات المعتمدة على 
 تلك المواد

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
أجل رصد انخفاض معدالت صرف  والسبعين من

 المبالغ الموافق عليھا.
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BRA/SEV/66/INS/297 تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة:  يوئنديبي

1/2012  - 12/2013( 
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين من أجل رصد انخفاض معدالت صرف 

 المبالغ الموافق عليھا.

BZE/PHA/62/INV/26 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يوئنديبي
 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
انعدام الصرف وعملية والسبعين من أجل رصد 

التجھيز في خطة إدارة إزالة المواد 
في بليز، الموافق عليھا الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 قبل ثالث سنوات.
CUB/PHA/65/INV/49 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يوئنديبي

(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (إزالة 
ب الموجود في  141-الھيدروكلوروفلور وكربون

 البوليوالت المشكلة في قطاع الرغاوي

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
من أجل رصد على التوالي والسبعين لثاني اجتماع 

انخفاض معدالت صرف المبالغ الموافق عليھا 
والتوقيع على وثيقة/خطاب االتفاق الخاص بخطة 
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

 . كوبا، الموافق عليھا قبل عام واحد
CUB/PHA/68/INV/50 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يوئنديبي

(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (إزالة 
ب الموجود في  141-الھيدروكلوروفلور وكربون

 البوليوالت المشكلة في قطاع الرغاوي

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
، من أجل على التواليوالسبعين ، لثاني اجتماع 

 رصد انعدام صرف المبالغ.

HAI/PHA/58/INV/14 خطة إدارة اإلزالة النھائية لمواد المرفق ألف المجموعة  يوئنديبي
 األولى (الشريحة األولى)

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
من أجل رصد على التوالي والسبعين لثاني اجتماع 

 انخفاض معدالت صرف المبالغ الموافق عليھا
IND/DES/61/PRP/437 نموذج تكنولوجي ومالي اإلعداد لمشروع للتدليل على  يوئنديبي

 لألوزونوإداري مستدام للتخلص من المواد المستنفدة 
لى االجتماع رير حالة إضافية إتقديم تق يُطلب، 

الثاني والسبعين لرصد التقدم المحرز في أنشطة 
اإلعداد للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في 
الھند، في حال عدم تقديم المشروع إلى االجتماع 

 الثاني والسبعين.
MDV/PHA/60/INV/20 الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد  يوئنديبي

 (الشريحة األولى)
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 

والسبعين عن خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا قبل ثالث 

سنوات وانخفاض معدالت صرف المبالغ الموافق 
 عليھا

MDV/REF/38/TAS/05 يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني  خطة إدارة التبريد: برنامج التوعية والحوافزتنفيذ  يوئنديبي
والسبعين لمراقبة رصيد المبالغ المخصصة ألنشطة 

 خطة إدارة التبريد
NEP/PHA/66/INV/30 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يوئنديبي

 األولى)(المرحلة األولى، الشريحة 
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين لثاني اجتماع على التوالي من أجل رصد 

انخفاض معدالت صرف المبالغ الموافق عليھا 
والتوقيع على وثيقة/خطاب االتفاق الخاص بخطة 
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

 عام واحد . نيبال، الموافق عليھا قبل
STK/PHA/64/TAS/16 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يوئنديبي

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين لثاني اجتماع على التوالي من أجل رصد 

انخفاض معدالت صرف المبالغ الموافق عليھا 
التوقيع على وثيقة/خطاب االتفاق الخاص بخطة و

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
 سانت كيتس ونيفيس، الموافق عليھا قبل عام واحد .

ALG/SEV/57/INS/69 يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة) يونيب
والسبعين لسادس اجتماع على التوالي من أجل 

رصد التوقيع على االتفاق الجديد لمشروع التعزيز 
 المؤسسي والتقدم المحرز في التنفيذ.

ANT/PHA/66/TAS/14 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يونيب
 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

إلى االجتماع الثاني  يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي
 والسبعين من أجل رصد التوقيع على االتفاق.

BAH/PHA/68/TAS/28 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يونيب
(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (السياسة، وخدمة 

 التبريد، والرصد، والتحقق)

الثاني يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع 
والسبعين لثاني اجتماع على التوالي من أجل رصد 

 التوقيع على االتفاق.
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BGD/PHA/65/TAS/39 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يونيب

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (قطاع خدمة  التبريد)
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين  لثاني اجتماع على التوالي من أجل رصد 

خطة إدارة إزالة لالتقدم المحرز في تنفيذ المشروع 
الموافق عليھا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

قبل أكثر من عام، مع انخفاض المنصرف من 
يع على االتفاق ذي المبالغ الموافق عليھا، والتوق

 الصلة.
BRU/SEV/67/INS/14 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة:  يونيب

1/2013  - 12/2014( 
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين لثاني اجتماع على التوالي من أجل رصد 

 التوقيع على تجديد أو تمديد المشروع.

DOM/PHA/69/TAS/52 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يونيب
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين  من أجل رصد التقدم المحرز في تنفيذ 

 المشروع ومعدل الصرف.
ECU/SEV/59/INS/43 يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني  تمديد مشروع التعزسز المؤسسي (الشريحة الخامسة) يونيب

والسبعين لثاني اجتماع على التوالي من أجل رصد 
معدل صرف المبالغ الموافق عليھا لتجديد أو تمديد 

 المشروع.
ELS/PHA/65/TAS/28 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  يونيب

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 

جل رصد  التقدم المحرز في تنفيذ والسبعين  من أ
زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إخطة 

عام واحد وما جاء في أكثر من الموافق عليه قبل 
رير من صرف بعض المبالغ ولكن بنسبة تقل التق

 في المائة؛ والتوقيع على االتفاق. 10عن 
ERI/PHA/67/TAS/11 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يونيب

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 

على التوالي من أجل رصد والسبعين لثاني اجتماع 
 التوقيع على االتفاق.

GUA/PHA/64/TAS/42 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يونيب
 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين  لثاني اجتماع على التوالي من أجل رصد 

المحرز في تنفيذ المشروع لخطة إدارة إزالة التقدم 
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا 

قبل أكثر من عام، مع انخفاض معدالت صرف 
المبالغ الموافق عليھا، والتوقيع على االتفاق ذي 

 الصلة.
IRQ/PHA/65/TAS/17 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يونيب

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين  لثاني اجتماع على التوالي من أجل رصد 
التقدم المحرز في تنفيذ المشروع لخطة إدارة إزالة 
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا 

م، مع انخفاض معدالت صرف قبل أكثر من عا
المبالغ الموافق عليھا، والتوقيع على االتفاق ذي 

 الصلة.
KUW/PHA/57/TAS/15 يُطلب تقديم تقرير للتحقق إلى االجتماع الثاني  التحقق من خطة إدارة اإلزالة النھائية يونيب

 والسبعين.
KUW/PHA/66/TAS/19 الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد  يونيب

(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد 
 والرصد والتحقق)

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين  لثاني اجتماع على التوالي من أجل رصد 
التقدم المحرز في تنفيذ المشروع لخطة إدارة إزالة 

لوروكربونية الموافق عليھا المواد الھيدروكلوروف
قبل أكثر من عام، مع انخفاض معدالت صرف 
المبالغ الموافق عليھا، والتوقيع على االتفاق ذي 

 الصلة.
MAU/PHA/55/PRP/20 يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني  إعداد خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يونيب

من أجل رصد نشاط اإلعداد لمشروع  والسبعين 
خطة إدارة  إزالة المواد 

الھيدروكلوروفلوروكربونية، في حال عدم تقديم 
 المشروع إلى االجتماع الثاني والسبعين.

MAU/SEV/49/INS/17 يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة) يونيب
والسبعين من أجل رصد التوقيع على تجديد أو تمديد 
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 المشروع.

MAU/SEV/57/INS/23 يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة) يونيب
صرف المبالغ ) معدل 1والسبعين من أجل رصد: (

) التوقيع على تجديد أو تمديد 2الموافق عليھا؛ و(
 المشروع.

MOR/SEV/59/INS/63 يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع 1( تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة) يونيب (
الثاني والسبعين لالجتماع الرابع على التوالي عن 

) 2التعزيز المؤسسي، (التوقيع على وثيقة مشروع 
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين لرصد معدل صرف المبالغ الموافق عليھا 

 لتجديد أو تمديد المشروع.
PER/PHA/68/TAS/47 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يونيب

 التبريد) (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (قطاع خدمة
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 

والسبعين لالجتماع الثاني على التوالي من أجل 
 رصد التوقيع على االتفاق.

QAT/PHA/65/TAS/17 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يونيب
 (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين  لثاني اجتماع على التوالي من أجل رصد 
التقدم المحرز في تنفيذ المشروع لخطة إدارة إزالة 
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا 

قبل أكثر من عام، مع انخفاض معدالت صرف 
يع على االتفاق ذي المبالغ الموافق عليھا، والتوق

 الصلة.
SAU/PHA/68/TAS/18 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يونيب

(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (خطة قطاع ر غاوي 
 البوليو ريثان)

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين لالجتماع الثاني على التوالي من أجل 

 رصد التوقيع على االتفاق.

SAU/SEV/67/INS/15 تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية:  يونيب
7/2012  - 6/2014( 

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين لالجتماع الثاني على التوالي من أجل 

 رصد التوقيع على تجديد أو تمديد االتفاق.
VEN/PHA/67/TAS/121 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يونيب

 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 

والسبعين لالجتماع الثاني على التوالي من أجل 
رصد التوقيع على االتفاق ذي الصلة وانخفاض 

 غ.معدل صرف المبال
YEM/REF/37/TAS/19 تنفيذ خطة إدارة التبريد؛ رصد  األنشطة في خطة إدارة  يونيب

 التبريد
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 

والسبعين من أجل رصد االنتھاء من خطة إدارة 
 التبريد في اليمن.

ALG/FOA/62/INV/75 ب في -141- الھيدروكلوروفلوروكربونالتحويل من  اليونيدو
تصنيع رغاوي البوليوريثان الجاسئ العازلة للثالجات 

 المنزلية في شركة كريستور

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
 والسبعين من أجل رصد التوقيع على االتفاق.

ALG/PHA/66/INV/76 الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد  اليونيدو
(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (التحويل من 

في تصنيع أجھزة تكييف  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ھواء الغرف في شركة كوندور)

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين  من أجل رصد خطة إدارة إزالة المواد 

بونية الموافق عليھا منذ أكثر الھيدروكلوروفلوروكر
من عام، وقلة المنصرف من المبالغ وفقا للتقرير 

 في المائة.. 10عن 
ALG/PHA/66/INV/77 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اليونيدو

األنشطة في قطاع (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (
-الھيدروكلوروفلوروكربونخدمة التبريد بما في ذلك إزالة 

 ب المستخدم في التنظيف، ورصد المشروع)141

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين  من أجل رصد خطة إدارة إزالة المواد 

الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا منذ أكثر 
من عام، وقلة المنصرف من المبالغ وفقا للتقرير 

 ي المائة..ف 10عن 
ARG/PHA/66/INV/169 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اليونيدو

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين  لثاني اجتماع على التوالي من أجل رصد 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة 
الموافق عليھا قبل أكثر من عام، وانخفاض معدالت 

 صرف المبالغ الموافق عليھا.
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EGY/PHA/65/TAS/111 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اليونيدو

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (التنسيق واإلدارة)
إضافي إلى االجتماع الثاني  يُطلب تقديم تقرير حالة

 والسبعين من أجل رصد التوقيع على االتفاق.

EGY/PHA/65/TAS/114 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اليونيدو
(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (أنشطة التمكين في 

 قطاع التبريد وتكييف الھواء)

االجتماع الثاني  يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى
 والسبعين من أجل رصد التوقيع على االتفاق.

ETH/FUM/54/PRP/18 يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني  إعداد المشروع في قطاع التبخير (زھور) اليونيدو
من أجل  ، لالجتماع الخامس على التوالي، والسبعين
تقديم : (أ) إعداد المشروع في حالة عدم رصد

المشروع إلى االجتماع الثاني والسبعين؛ (ب) عملية 
اختيار الخبير الوطني لمشروع اإلعداد المتعلق 

 ببروميد الميثيل.
IDS/PHA/64/INV/194 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اليونيدو

-(المشروع الشامل إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
أيزوتيك جايا ماكمور، وأيرتكيندو، ب المستخدم في 141

وسينار لنتيرا كينكانا وماير جايا) المرحلة ألولى، الشريحة 
 األولى)

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين  من أجل رصد خطة إدارة إزالة المواد 

الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا منذ أكثر 
صرف من المبالغ وفقا للتقرير من عام، وقلة المن

 .في المائة 10عن 
IRQ/PHA/65/INV/16 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اليونيدو

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 

والسبعين  من أجل رصد خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا منذ أكثر 

 .لھا صرف أي مبالغيسجل من عامين، والتي لم 
IVC/PHA/66/INV/36 الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد  اليونيدو

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين  لثاني اجتماع على التوالي من أجل رصد 
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

الموافق عليھا قبل أكثر من عام، مع انخفاض 
بالغ الموافق عليھا، والتوقيع على معدالت صرف الم

 االتفاق.
KUW/PHA/66/INV/18 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اليونيدو

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 

والسبعين  من أجل رصد خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا منذ أكثر 

من عام، وقلة المنصرف من المبالغ وفقا للتقرير 
 .في المائة 10عن 

KUW/PHA/66/INV/20 الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد  اليونيدو
(اإلزالة في قطاع  (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

رغاوي البوليوريثان: شركة الكويت لصناعة البوليوريثان؛ 
ونظم كيربي بلدينج، تقديم المساعدة التقنية لمستخدمي 
 الرغاوى المرشوشة وغيرھم من صغار المستعملين)

االجتماع الثاني يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى 
والسبعين  من أجل رصد خطة إدارة إزالة المواد 

الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا منذ أكثر 
من عام، مع قلة المنصرف من المبالغ وفقا للتقرير 

 في المائة. 10عن 
KUW/PHA/66/INV/21 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اليونيدو

(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (اإلزالة في قطاع 
رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط: شركة الخليج 

ومصانع أيسوفوم للمواد لتصنيع وتجارة المواد العازلة؛ 
 العازلة؛ وشركة المساحة)

جتماع الثاني يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى اال
والسبعين  من أجل رصد خطة إدارة إزالة المواد 

الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا منذ أكثر 
من عام، مع قلة المنصرف من المبالغ وفقا للتقرير 

 في المائة. 10عن 
MOZ/PHA/66/INV/23 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اليونيدو

 األولى، الشريحة األولى)(المرحلة 
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين  لثاني اجتماع على التوالي من أجل رصد 
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
الموافق عليھا قبل أكثر من عام، وانخفاض معدالت 

 صرف المبالغ الموافق عليھا.
QAT/PHA/65/INV/18 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اليونيدو

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)
يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين  لثاني اجتماع على التوالي من أجل رصد 

روفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلو
الموافق عليھا قبل أكثر من عام، وانخفاض معدالت 

 صرف المبالغ الموافق عليھا.
QAT/PHA/65/INV/19 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اليونيدو

(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (تحويل القطاع من 
- استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

في إنتاج ألواح  22- ب/الھيدروكلوروفلوروكربون142
البوليسترين المسحوب بالضغط العازلة إلى األيسوبيوتين 

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
والسبعين  من أجل رصد خطة إدارة إزالة المواد 

الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا منذ أكثر 
لغ وفقا للتقرير من عام، مع قلة المنصرف من المبا

 في المائة. 10عن 
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لعالمي في شركات قطر المنخفض في إمكانية االحترار ا

للموادالعازلة، وأورينت للمواد العازلة، والكوثر للمواد 
 العازلة) 

QAT/SEV/59/INS/15 يُطلب تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع 1( تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة) اليونيدو (
الثاني والسبعين لخامس اجتماع على التوالي عن: 
(أ) التوقيع على وثيقة مشروع التعزيز المؤسسي؛ 

التقدم المحرز في مشروع التعزيز (ب) رصد 
) يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى 2المؤسسي. (

االجتماع الثاني والسبعين لرصد تعيين مسؤول 
األوزون الوطني واألنشطة الجديدة التي يتم تنفيذھا 

 لمشروع التعزيز المؤسسي.
SYR/PHA/58/INV/99 لوروكربونية الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروف اليونيدو

 (الشريحة الثالثة)
يُطلب تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثاني 

والسبعين لخامس اجتماع على التوالي من أجل 
ل المرتبطة شاكبعض الم الذي يعانيرصد المشروع 

بالتأخيرات في تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية 
 البلد.بسبب الحالة السياسية و/أو األمنية في ھذا 

SYR/REF/62/INV/103 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون اليونيدو 
ب من تصنيع معدات 141-والھيدروكلوروفلوروكربون 

وألواح البوليوريثان الجاسئ العازلة تكييف الھواء األحادية 
 في مجموعة الحافظ.

يُطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني 
المحرز في المشروع بالنظر والسبعين عن التقدم 

 إلى الحالة األمنية والسياسية في البلد.
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الرابعالمرفق   
 

المواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون والھالونات وعات رإنجاز مش  
وما بعده 2009المعتمدة منذ عام   

 
  عنوان المشروع  الرمز  الوكالة  البلد

التواريخ النھائية 
  لإلنجاز 

   الخطة الوطنية لإلزالة (الشريحة الثانية) ALG/PHA/58/INV/71 اليونيدو  الجزائر
  13-ديسمبر- 31

  14-ديسمبر- 31  الخطة النھائية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) BAH/PHA/59/TAS/21 اليونيب البحرين
برنامج األمم  البرازيل

المتحدة 
 اإلنمائي

BRA/PHA/59/INV/293  الوطنية إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحة الخطة
  الثامنة)

  13-ديسمبر- 31

  13-ديسمبر- 31  الخطة النھائية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) BDI/PHA/62/TAS/26 اليونيب بروندي
  13-ديسمبر- 31  الخطة النھائية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) BDI/PHA/62/INV/27 اليونيدو  بروندي
خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية لقطاع خدمة التبريد  CPR/REF/59/INV/490 اليونيدو الصين

  (الشريحة السادسة)
  13-ديسمبر- 31

  13-ديسمبر- 31  الخطة النھائية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) PRC/PHA/60/INV/21 اليونيدو الكونغو
  14-ديسمبر- 31  الخطة النھائية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) IVC/PHA/58/INV/34 اليونيدو كوت ديفوار

برنامج األمم  كوبا
المتحدة 
 اإلنمائي

CUB/PHA/59/INV/44  الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفذة لألوزون للمواد
 2009الكلوروفلوروكربونية: خطط التنفيذ السنوية لعامي 

  2010و

  13-ديسمبر- 31

الخطة النھائية إلدارة إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  DJI/PHA/59/TAS/17 اليونيب جيبوتي
  (الشريحة الثانية)

  13-ديسمبر- 31

برنامج األمم  الدومينيكان
المتحدة 
 اإلنمائي

DMI/PHA/61/INV/17 دارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية إل ةالخطة النھائي
  (الشريحة الرابعة)

  13-ديسمبر- 31

إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  ةالخطة النھائي DMI/PHA/61/TAS/18 اليونيب الدومينيكان
  (الشريحة الرابعة)

  13-ديسمبر- 31

الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحة  ECU/PHA/61/TAS/48 اليونيب اإلكوادور
  الثالثة)

  13-ديسمبر- 31

الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحة  ECU/PHA/61/TAS/50 اليونيب اإلكوادور
  الرابعة)

 13-ديسمبر- 31

الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحة  ECU/PHA/61/TAS/52 اليونيب اإلكوادور
  الخامسة)

 13-ديسمبر- 31

الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحتين  EGY/PHA/60/INV/101 اليونيدو مصر
  الرابعة والخامسة)

 13-ديسمبر- 31

جمھورية غينيا 
  االستوائية

 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة األولى) ةالخطة النھائي EQG/PHA/57/TAS/04 اليونيب

إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  ةالخطة النھائي ERI/PHA/63/TAS/08 اليونيب إريتريا
  (الشريحة الثانية)

 13-ديسمبر- 31

إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  ةالخطة النھائي ERI/PHA/63/INV/09 اليونيدو إريتريا
  (الشريحة الثانية)

 13-ديسمبر- 31

 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثالثة) ةالنھائيالخطة  GRN/PHA/59/TAS/15 اليونيب  غرينادا
 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي GUI/PHA/60/INV/24 اليونيدو غينيا
برنامج األمم  ھايتي

المتحدة 
 اإلنمائي

HAI/PHA/58/INV/14 إلدارة إزالة مواد المجموعة األولى بالمرفق أ  ةالخطة النھائي
  (الشريحة األولى)

 14-ديسمبر- 31

إلدارة إزالة مواد المجموعة األولى بالمرفق أ  ةالخطة النھائي HAI/PHA/58/TAS/15 اليونيب ھايتي
  (الشريحة األولى)

 14-ديسمبر- 30

 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي HON/PHA/59/TAS/32 اليونيب  ھندوراس

جمھورية إيران 
  اإلسالمية

  14-مارس - 31  برنامج إدارة الھالونات IRA/HAL/63/TAS/198 اليونيدو

 14-ديسمبر- 31  ة الثانية)الخطة الوطنية لإلزالة (الشريح IRQ/PHA/63/TAS/14 اليونيب العراق
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  عنوان المشروع  الرمز  الوكالة  البلد
التواريخ النھائية 

  لإلنجاز 
 14-ديسمبر- 31  الخطة الوطنية لإلزالة (الشريحة األولى) IRQ/PHA/58/TAS/10 اليونيب العراق
إلى كلوريد الميثيلين في  11-التحويل من الكلوروفلوروكربون IRQ/FOA/57/INV/06 اليونيدو العراق

 ھاديالشركة إنتاج الرغوة المرنة في 
 14-ديسمبر- 31

األيزوبيوتان ب 12-كلوروفلوروكربونغازات التبريد استبدال  IRQ/REF/57/INV/07 اليونيدو العراق
سيكلوبنتان في بال 11- كلوروفلوروكربونرغوة عامل نفخ الو

في شركة  الصندوقية تصنيع الثالجات المنزلية والمجمدات
  الصناعات الخفيفة

  14-ديسمبر - 31

  14-ديسمير - 31  الخطة الوطنية لإلزالة (الشريحة الثانية) IRQ/PHA/63/INV/15 اليونيدو العراق
 14-ديسمبر- 31  الخطة الوطنية لإلزالة (الشريحة األولى) IRQ/PHA/58/INV/09 اليونيدو العراق
التحقق من الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد  KUW/PHA/57/TAS/15 اليونيب الكويت

  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

 14-ديسمبر- 31

جمھورية الوس 
الديمقراطية 

  الشعبية

 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي LAO/PHA/61/INV/21 فرنسا

  إلدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةالخطة النھائي MAU/PHA/57/TAS/21 اليونيب موريتانيا
  (الشريحة الثانية) 

 13-ديسمبر- 31

  الجبل األسود
 

  إلدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةالخطة النھائي MOG/PHA/58/INV/06 اليونيدو
  (الشريحة الثانية) 

 13-ديسمبر- 31

 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي MOZ/PHA/59/TAS/18 اليونيب موزامبيق
 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي NEP/PHA/57/INV/26 اليونيب النيبال
إلدارة مواد المجموعة األولى بالمرفق أ  ةالخطة النھائي PER/PHA/65/INV/44 اليونيدو البيرو

  (الشريحة األولى)
  14-مارس- 31

 14-مارس- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي QAT/PHA/59/TAS/14 اليونيب قطر
 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي QAT/PHA/59/INV/13 اليونيدو قطر

  إلدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةالخطة النھائي RWA/PHA/57/TAS/16 اليونيب رواندا
  (الشريحة الثانية) 

 13-ديسمبر- 31

 13-ديسمبر- 31  الوطنية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) الخطة SAM/PHA/57/INV/13 اليونيب سامو
المملكة العربية 

 السعودية
 14-مارس- 31  الخطة الوطنية إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) SAU/PHA/61/TAS/09 اليونيب

المملكة العربية 
 السعودية

 13-ديسمبر- 31  الثانية)الخطة الوطنية إلدارة اإلزالة (الشريحة  SAU/PHA/61/INV/10 اليونيدو

الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  YUG/PHA/60/INV/36 اليونيدو الصرب
  (الشريحتين الرابعة والخامسة)

  14- يونية- 31

 13-ديسمبر- 31  الخطة الوطنية إلدارة اإلزالة (الشريحة األولى) YUG/PHA/60/TAS/35 اليونيدو الصرب
 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي SIL/PHA/61/TAS/23 اليونيب سيراليون
 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي SWA/PHA/59/TAS/15 اليونيب سويسرا

الجمھورية العربية 
 السورية

الوطنية إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخطة  SYR/PHA/58/INV/99 اليونيدو
  الشريحة الثالثة)

 13-ديسمبر- 31

جمھورية تنزانيا 
  المتحدة

برنامج األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

URT/PHA/58/INV/28 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي 

جمھورية تنزانيا 
  المتحدة

 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الثانية) ةالخطة النھائي URT/PHA/58/TAS/27 اليونيب

البنك الدولي  تايالند
لإلنشاء 
 والتعمير

THA/PHA/60/INV/154  :الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  2012- 2010خطة التنفيذ السنوية للفترة 

 13-ديسمبر- 31

مقدونيا جمھورية 
اليوغوسالفية 

 ً   سابقا

 13-ديسمبر- 31  إلدارة اإلزالة (الشريحة الخامسة) ةالخطة النھائي MDN/PHA/59/INV/28 اليونيدو

 14- يونية- 31  خطة إزالة المواد المستنفذة األوزون (الشريحة الثانية) TUN/PHA/68/INV/54 اليونيدو تونس
برنامج األمم  األوروجواي

المتحدة 
URU/PHA/60/INV/54 إلدارة إزالة مواد المجموعة األولى بالمرفق أ  ةالخطة النھائي

  )ة(الشريحة الثالث
 13-ديسمبر- 31
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  عنوان المشروع  الرمز  الوكالة  البلد
التواريخ النھائية 

  لإلنجاز 
 اإلنمائي

الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفذة األوزون (الشريحة  YEM/PHA/60/TAS/35 اليونيب اليمن
  الثانية)

 14-مارس- 31

الوطنية إلزالة المواد المستنفذة األوزون (الشريحة  الخطة YEM/PHA/60/INV/36 اليونيدو اليمن
  الثانية)

  14- يونية- 30
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  الخامس المرفق

  لبرنامج األمم المتحدة االنمائي مؤشرات األداء

 2014أھداف  البند

عدد البرامج السنوية من االتفاقات متعددة السنوات الموافق عليھا مقابل تلك المخطط لھا (الجديدة زائد شرائح 
 من االتفاقات الجارية)

21 

تدليلية ومساعدة تقنية وتعزيز مؤسسي) الموافق عدد المشروعات/األنشطة الفردية (مشروعات استثمارية/
 عليھا مقابل تلك المخطط لھا. 

14 

أنشطة بارزة تم استكمالھا/مستويات المواد المستنفدة لألوزون تحققت للشرائح السنوية متعددة السنوات 
 الموافق عليھا مقابل تلك المخطط لھا. 

18 

 45.3 لتقارير األداء وفقا فردية مقابل تلك المخطط لھا إزالة المواد المستنفدة لألوزون للمشروعات ال
لمشروعات االستثمار) وكما تم تحديدھا للمشروعات غير  28/2استكمال المشروع (بموجب المقرر 

 االستثمارية مقابل تلك المخطط لھا في التقارير المرحلية
19 

 (%100) 1 عدد المساعدات في مجال السياسات/األنظمة المستكملة مقابل تلك المخطط لھا
 في الموعد سرعة اإلكمال المالي مقابل ذلك المطلوب وفقا لتواريخ اإلكمال في تقرير األداء

 في الموعد تقديم تقارير استكمال المشروع في الوقت المناسب مقابل تلك الموافق عليھا
 في الموعد قارير المرحلية واإلجابات في الوقت المناسب ما لم يتفق على غير ذلكتقديم الت
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  السادس المرفق
  

 الجدول األول 
  

 برنامج األمم المتحدة للبيئةل مؤشرات األداء
  

 2014أھداف العام  البند
 29 المقررة البرامج مقابلفي  السنوات متعددة لالتفاقات المعتمدة السنوية البرامج عدد
) يالمؤسس تعزيزالو لتقنية،ا والمساعدة ،التدليليةو االستثمارية المشاريع( الفردية األنشطة/المشروعات عدد
 المقررة مقابلفي  عليھا وافقالم

25 

 السنوات متعددة سنويةال لشرائحل تحققت التي لألوزون المستنفدة المواد مستويات / الرئيسية المنجزة األنشطة
 المقررة مقابلفي  المعتمدة

26 

 طنا من قدرات استنفاد األوزون .00 المرحلية التقارير في لھا طالمخط مقابلفي  الفردية للمشروعات لألوزون المستنفدة المواد إزالة
في  االستثمارية غير للمشاريع المحدد النحو وعلى) االستثمارية للمشاريع 28/2 لمقرربا عمال( عيراالمش إنجاز
 المرحلية التقارير في لھا المخطط مقابل

49 

في المائة من البلدان المذكورة في مرفق  100 المقررة قابلمفي  المنجزة تنظيميةال مساعدةحاالت ال/ السياسات عدد
ميزانية اليونيب لبرنامج المساعدة على االمتثال 

سواء المساعدة التي تم تلقيھا أو  2014في عام 
 التي عرض تقديمھا

 في الموعد المرحلية ريراتقفي ال اإلنجاز تواريخ حسب المطلوب مقابلفي  المالي نجازاإل سرعة
 في الموعد المتفق عليھا مقابل حينھا في عيراالمش إنجاز تقارير تقديم
 في الموعد ذلك خالف على يتفق لم ما مواعيدھا فيالمرحلية والردود  التقارير تقديم
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  الثاني الجدول

 برنامج األمم المتحدة للبيئةالتابع ل لمساعدة على االمتثالبرنامج ال األداء مؤشرات
  

 2013أھداف عام  التقييم اناتالبي مؤشر األداء
 /اإلقليمية متابعة الشبكة كفاءة

 المواضيعية االجتماعات
قائمة بالتوصيات المنبثقة عن 
االجتماعات الشبكية/المواضيعية 

 2011اإلقليمية في عام 

معدل تنفيذ توصيات تلك االجتماعات 
 2012التي يتعين تنفيذھا في عام 

 

 في المائة 90معدل تنفيذ قدره 

 الوطنية األوزون الفعال لوحدات الدعم
وحدات   توجيه سيما عملھا، وال في

 الجديدة األوزون الوطنية

 المنتجات قائمة بالطرق/الوسائل/
 وحدات/الخدمات المبتكرة لدعم 

، مع عملھا في الوطنية األوزون
تحديد الموجه منھا إلى وحدات 

 األوزون الوطنية الجديدة
 

عدد الطرق/الوسائل/المنتجات/الخدمات 
 الوطنية األوزون وحداتالمبتكرة لدعم 

، مع تحديد الموجه منھا إلى عملھا في
 وحدات األوزون الوطنية الجديدة

 

 الطرق/الوسائل/المنتجاتمن ھذه  7 - 
  /الخدمات؛

تتلقى جميع وحدات األوزن الوطنية  - 
  دعما لبناء القدرات.

ة تقارير البرامج بلدان إضافي 10 تقدم - 
القطرية باستخدام نظام أمانة الصندوق 
المتعدد األطراف لإلبالغ بالبيانات عن 

 طريق اإلنترنت.
تقديم المساعدة للبلدان التي في حالة 
عدم امتثال فعلي أو محتمل (وفقا 
لمقررات اجتماع األطراف و/أو وفقا 

المبلغ بھا وتحليل  7لبيانات المادة 
 االتجاھات)

التي في حالة عدم ة البلدانقائم
امتثال فعلي أو محتمل والتي تلقت
مساعدة من برنامج المساعدة على
 االمتثال خارج اجتماعات الشبكات

التي في حالة عدم امتثال  عدد البلدان
فعلي أو محتمل والتي تلقت مساعدة من 
برنامج المساعدة على االمتثال خارج 

 اجتماعات الشبكات
 

 دانجميع ھذه البل

االبتكارات في إنتاج وتسليم المنتجات 
والخدمات اإلعالمية على الصعيدين 

 العالمي واإلقليمي

المنتجات والخدمات قائمة 
اإلعالمية على الصعيدين العالمي 
واإلقليمي الموجھة إلى جماھير 
مستھدفة جديدة أو التي تصل إلى 
الجماھير المستھدفة الحالية بطرق 

 جديدة.

والخدمات اإلعالمية على  المنتجاتعدد 
الصعيدين العالمي واإلقليمي الموجھة 
إلى جماھير مستھدفة جديدة أو التي 

 تصل إلى الجماھير المستھدفة الحالية

 من ھذه المنتجات والخدمات 7

التعاون الوثيق بين األفرقة اإلقليمية 
لبرنامج المساعدة على االمتثال 
ية والوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائ

 العاملة في المناطق

قائمة البعثات /المشاريع المشتركة 
للموظفين اإلقليميين لبرنامج 
المساعدة على االمتثال مع 
 الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية

 عدد البعثات /المشاريع المشتركة
 

 في كل منطقة 5
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  السابع المرفق

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ل  مؤشرات األداء
  

  2014أھداف  البند

التفاقات متعددة عدد البرامج السنوية لالتفاقات متعددة السنوات الموافق عليھا مقابل المخططة (جديدة زائدا شرائح ا
 الجارية) السنوات

22 

مؤسسي) موافق عليھا مقابل  تعزيزومساعدة تقنية و ،عدد المشروعات/األنشطة الفردية (مشروعات استثمارية وبيانية
 المخططة

10 

الموافق  السنواتلالتفاقات متعددة عالمات األنشطة المنتھية/مستويات المواد المستنفدة لألوزون المتحققة للشرائح السنوية 
 عليھا مقابل المخططة 

19 

  190.7 إزالة المواد المستنفدة لألوزون للمشروعات الفردية مقابل المخططة حسب التقارير المرحلية

للمشروعات االستثمارية) وكما حددت للمشروعات غير االستثمارية مقابل  28/2نتھاء المشروعات (عمال بالمقرر ا
 المرحليةالمخططة حسب التقارير 

11  

 غير متوفر عدد المساعدة في السياسة/التنظيمية المنتھية مقابل المخططة

 سرعة االنتھاء المالي مقابل المطلوبة حسب تواريخ االنتھاء في التقارير المرحلية
شھرا بعد  12

  االنتھاء التشغيلي

  في الوقت المحدد نتھاء المشروعات مقابل المتفق عليھااالتقديم في الوقت المحدد لتقارير 

 في الوقت المحدد ذلكخالف التقديم في الوقت المحدد للتقارير المرحلية والردود ما لم يتفق على 
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  الثامن المرفق

  

  لبنك الدوليل مؤشرات األداء
  

 أھداف 2014 البنود
عدد البرامج السنوية لالتفاقات متعددة السنوات الموافق عليھا مقابل المخططة (الجديدة زائدا شرائح االتفاقات متعددة السنوات 

 الجارية)
5 

 3 عدة التقنية والدعم المؤسسي) الموافق عليھا مقابل المخططةعدد المشروعات/األنشطة (االستثمارية والمشروعات البيانية والمسا

 5 عالمات األنشطة المنتھية/مستويات المواد المستنفدة لألوزون الموافق عليھا للشرائح السنوية متعددة السنوات مقابل المخططة

 114.1 المرحليةإزالة المواد المستنفدة لألوزون لمشروعات فردية مقابل المخططة بناء على التقارير 
مقابل المخططة بناء للمشروعات االستثمارية) كما عرفت للمشروعات غير االستثمارية  28/2إنتھاء المشروعات (عمال بالمقرر 

 على التقارير المرحلية
3 

 %100 عدد المساعدة في السياسة/الناظمة المنتھية مقابل المخططة

شھرا 30 سرعة االنتھاء المالي مقابل المطلوبة حسب تواريخ انتھاء التقارير المرحلية  
 في الوقت المحدد تقديم تقارير إنتھاء المشروعات في الوقت المحدد مقابل المتفق عليھا

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

  



 

 



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/71/64
Annex IX

ALBANIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Albania and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Albania

ARGENTINA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension for institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2014-12/2015)

UNDP $311,567 $21,810 $333,377

$311,567 $21,810 $333,377Total for Argentina

BAHAMAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between the Bahamas and the Executive Committee for 
the reduction of consumption of HCFCs.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $49,550 $6,442 $55,9920.2

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $10,464 $942 $11,4060.2

$90,014 $11,284 $101,298Total for Bahamas 0.5

BANGLADESH

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VII: 1/2014-12/2015)

UNDP $130,000 $9,100 $139,100

$130,000 $9,100 $139,100Total for Bangladesh
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BENIN

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VIII: 
1/2014-12/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Benin

BHUTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V: 
12/2013-11/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Bhutan

BOSNIA AND HERZEGOVINA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV: 3/2014-2/2016)

UNIDO $95,333 $6,673 $102,006

$95,333 $6,673 $102,006Total for Bosnia and Herzegovina

BURUNDI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 1/2014-12/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Burundi

CAMEROON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (refrigeration servicing 
sector plan) (stage I, second tranche)

UNIDO $180,000 $13,500 $193,500

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 77.56 
ODP tonnes, calculated using estimated consumption of 81.70 
ODP tonnes reported under the HPMP survey for 2009 and actual 
consumption of 73.40 ODP tonnes reported for 2010 under Article 
7 of the Montreal Protocol.

2.0
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
1/2014-12/2015)

UNEP $139,532 $0 $139,532

$319,532 $13,500 $333,032Total for Cameroon 2.0

CAPE VERDE

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 
IV: 1/2014-12/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$95,000 $4,550 $99,550Total for Cape Verde

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between the Central African Republic and the 
Executive Committee for the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Central African Republic

CHAD

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 1/2014-12/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Chad
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CHILE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $40,127 $5,217 $45,344

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 87.5 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 75.2 ODP 
tonnes and 99.8 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol.

0.5

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $537,357 $40,302 $577,659

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 87.5 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 75.2 ODP 
tonnes and 99.8 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol.

6.6

$577,484 $45,519 $623,003Total for Chile 7.1

CHINA

FUMIGANT

Methyl bromide

National phase-out of methyl bromide (phase II, eighth 
tranche)

UNIDO $500,000 $37,500 $537,500

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(polyurethane rigid foam sector plan)

IBRD $13,592,000 $951,440 $14,543,440

Approved on an exceptional basis and on the understanding that 
funding would be disbursed by the Treasurer to the World Bank 
only after the Secretariat had accepted as sufficient information 
provided by the World Bank to the effect that disbursement of 20 
per cent or more of the second tranche to final beneficiaries had 
been achieved.

255.6

Sector plan for phase-out of HCFCs in the solvent sector 
(stage I, second tranche)

UNDP $2,000,000 $140,000 $2,140,000

The Treasurer was requested to offset future transfers to UNDP by 
US $2,289 representing interest accrued by the Government of 
China up to 31 December 2012 from funds previously transferred 
for the implementation of the solvent sector plan as per decision 
69/24.

26.4

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(room air-conditioner manufacturing sector plan)

UNIDO $8,495,000 $594,650 $9,089,650

The Treasurer was requested to offset future transfers to UNIDO 
by US $9,513 representing interest accrued by the Government of 
China up to 31 December 2012 from funds previously transferred 
for the implementation of the RAC sector plan as per decision 
69/24.

49.1
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(industrial and commercial refrigeration and air 
conditioning sector plan)

UNDP $8,495,000 $594,650 $9,089,650

The Treasurer was requested to offset future transfers to UNDP by 
US $70,627 representing interest accrued by the Government of 
China up to 31 December 2012 from funds previously transferred 
for the implementation of the ICR sector plan as per decision 
69/24.

224.5

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(extruded polystyrene foam sector plan)

UNIDO $3,998,000 $279,860 $4,277,860

The Treasurer was requested to offset future transfers to UNIDO 
by US $11,955 representing interest accrued by the Government of 
China up to 31 December 2012 from funds previously transferred 
for the implementation of the XPS foam sector plan as per decision 
69/24.

47.8

$37,080,000 $2,598,100 $39,678,100Total for China 603.4

CONGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,9000.5

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2014-12/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$90,000 $3,900 $93,900Total for Congo 0.5

CONGO, DR

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
1/2014-12/2015)

UNEP $64,540 $0 $64,540

$64,540 $64,540Total for Congo, DR

COSTA RICA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2014-12/2015)

UNDP $140,513 $9,836 $150,349

$140,513 $9,836 $150,349Total for Costa Rica
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CROATIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (fourth tranche) UNIDO $60,000 $4,500 $64,500

UNIDO and the Government of Italy were requested to submit the 
project completion report of the HPMP for Croatia no later than 
the 74th meeting.

$60,000 $4,500 $64,500Total for Croatia

CUBA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Cuba and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
1/2014-12/2015)

UNDP $149,066 $10,435 $159,501

$179,066 $13,135 $192,201Total for Cuba

FIJI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Fiji and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Fiji

GABON

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2014-12/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Gabon
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GAMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between the Gambia and the Executive Committee for 
the reduction of consumption of HCFCs.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $23,000 $2,990 $25,990

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 1.5 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 1.5 ODP 
tonnes reported each for 2009 and 2010, under Article 7 of the 
Montreal Protocol.

0.1

$53,000 $6,890 $59,890Total for Gambia 0.1

GUINEA-BISSAU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $52,000 $6,760 $58,760

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance and the revised funding level, and 
that the revised starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption was 2.83 ODP tonnes, calculated using the 
actual consumption of 2.75 ODP tonnes and 2.9 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 for Guinea-Bissau was US $280,000, in accordance 
with decision 60/44(f)(xii).

$52,000 $6,760 $58,760Total for Guinea-Bissau

INDIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(project management component)

UNDP $420,000 $29,400 $449,400

Noted that the Agreement was updated based on the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector and enabling activities)

UNEP $344,640 $41,910 $386,550

Noted that the Agreement was updated based on the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime.

3.6
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $869,508 $100,006 $969,514

Noted that the Agreement was updated based on the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(polyurethane foam sector plan)

UNDP $6,580,000 $460,600 $7,040,600

Noted that the Agreement was updated based on the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime.

117.3

$8,214,148 $631,916 $8,846,064Total for India 120.9

INDONESIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (foam sector plan) 
(stage I, second tranche)

IBRD $942,767 $70,708 $1,013,475

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 403.9 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 374.8 ODP 
tonnes and 433.0 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol.

11.9

HCFC phase-out management plan (project management 
and coordination) (stage I, second tranche)

UNDP $201,674 $15,126 $216,800

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 403.9 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 374.8 ODP 
tonnes and 433.0 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol.

HCFC phase-out management plan (air conditioning sector 
plan) (stage I, second tranche)

UNDP $1,995,519 $149,664 $2,145,183

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 403.9 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 374.8 ODP 
tonnes and 433.0 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol.

14.5

HCFC phase-out management plan (refrigeration sector 
plan) (stage I, second tranche)

UNDP $1,802,807 $135,210 $1,938,017

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 403.9 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 374.8 ODP 
tonnes and 433.0 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol.

24.4

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
1/2014-12/2015)

UNDP $271,246 $18,987 $290,233

$5,214,013 $389,695 $5,603,708Total for Indonesia 50.8
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LAO, PDR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between the Lao People's Democratic Republic and the 
Executive Committee for the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Lao, PDR

LIBYA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase III: 
12/2013-11/2015)

UNIDO $136,065 $9,525 $145,590

$136,065 $9,525 $145,590Total for Libya

MALAWI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Malawi and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Malawi

MALAYSIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(technical assistance for the servicing sector)

UNDP $261,156 $19,587 $280,7433.2

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(management and coordination)

UNDP $227,091 $17,031 $244,122

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(polyurethane foam sector plan)

UNDP $3,140,476 $235,536 $3,376,01235.8

$3,628,723 $272,154 $3,900,877Total for Malaysia 39.0
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MALI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $55,000 $7,150 $62,1500.8

$55,000 $7,150 $62,150Total for Mali 0.8

MEXICO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing, technical assistance and monitoring)

UNIDO $578,341 $43,376 $621,71710.5

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(foam sector plan for systems houses and local customers)

UNDP $3,800,000 $285,000 $4,085,000101.5

$4,378,341 $328,376 $4,706,717Total for Mexico 112.0

MONGOLIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $65,000 $8,450 $73,450

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 1.4 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 1.2 ODP 
tonnes and 1.5 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol.

0.1

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Mongolia and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$95,000 $12,350 $107,350Total for Mongolia 0.1

10



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/71/64
Annex IX

MONTENEGRO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $100,000 $7,500 $107,500

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance and the revised funding level, and 
that the revised starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption was 0.8 ODP tonnes, calculated using actual 
consumption of 0.9 ODP tonnes and 0.6 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 for Montenegro was US$404,500, in accordance with 
decision 60/44(f)(xii).

0.1

$100,000 $7,500 $107,500Total for Montenegro 0.1

MYANMAR

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IV: 
1/2014-12/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Myanmar

NAMIBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (second tranche) Germany $240,000 $29,067 $269,067

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance and the original HPMP 
submission; that the revised starting point for sustained aggregate 
reduction in HCFC consumption was 8.4 ODP tonnes, calculated 
using actual consumption of 6.0 ODP tonnes and 10.7 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively, under Article 7 of the 
Montreal Protocol; that the 2011 consumption reported by the 
Government of Namibia exceeded the maximum allowable 
consumption by 1.08 ODP tonnes, as set out in row 1.2 of its 
Agreement with the Executive Committee, as it included 
consumption of ODS used for servicing foreign-owned ships; and 
that the Government of Namibia had established a quota system to 
control the import and export of HCFCs, had committed to 
meeting the targets in its Agreement with the Executive 
Committee and had included 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 up to and 
including 2011, affirming that 2012 and subsequent domestic 
consumption reporting would include ODS used for servicing 
foreign-owned ships accordingly; and approved the corresponding 
revised 2014-2017 tranche implementation plan with adjustments 
to focus the incentive programme only on replacement of HCFC-
based equipment and not on retrofits.

4.6

$240,000 $29,067 $269,067Total for Namibia 4.6
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NICARAGUA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 
1/2014-12/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Nicaragua

NIGER

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Niger and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
1/2014-12/2015)

UNEP $64,828 $0 $64,828

$94,828 $2,700 $97,528Total for Niger

NIGERIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(foam, refrigeration air-conditioning servicing and 
coordination)

UNDP $503,829 $37,787 $541,616

UNIDO was requested to submit an implementation plan, no later 
than 15 February 2014, for the conversions of foam manufacturing 
in enterprises in the refrigeration sector, related to a consumption 
of 310.2 mt (34.12 ODP tonnes) of HCFC-141b, including 
information of enterprises covered, allocation of the funding, 
activities to be undertaken and their schedule.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration air-conditioning manufacturing and 
coordination)

UNIDO $645,172 $48,388 $693,560

UNIDO was requested to submit an implementation plan, no later 
than 15 February 2014, for the conversions of foam manufacturing 
in enterprises in the refrigeration sector, related to a consumption 
of 310.2 mt (34.12 ODP tonnes) of HCFC 141b, including 
information of enterprises covered, allocation of the funding, 
activities to be undertaken and their schedule.

$1,149,001 $86,175 $1,235,176Total for Nigeria
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OMAN

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening support (phase V: 
12/2013-11/2015)

UNIDO $68,467 $4,793 $73,260

$68,467 $4,793 $73,260Total for Oman

PANAMA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
12/2013-11/2015)

UNDP $149,500 $10,465 $159,965

$149,500 $10,465 $159,965Total for Panama

PAPUA NEW GUINEA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (second tranche) Germany $340,000 $40,120 $380,1200.6

$340,000 $40,120 $380,120Total for Papua New Guinea 0.6

SAINT LUCIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Saint Lucia and the Executive Committee for 
the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Saint Lucia

SAO TOME AND PRINCIPE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Sao Tome and Principe and the Executive 
Committee for the reduction of consumption of HCFCs.
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV: 1/2014-12/2015)

UNEP $60,666 $0 $60,666

$90,666 $3,900 $94,566Total for Sao Tome and Principe

SENEGAL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2014-12/2015)

UNEP $152,101 $0 $152,101

$152,101 $152,101Total for Senegal

SERBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $27,500 $3,575 $31,075

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance and the revised funding level, and 
that the revised starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption was 8.4 ODP tonnes, calculated using actual 
consumption of 9.0 ODP tonnes and 7.8 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 for Serbia was US$973,260 plus agency support costs in 
accordance with decision 60/44(f)(xii).

0.2

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Serbia and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $444,130 $33,310 $477,440

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance and the revised funding level, and 
that the revised starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption was 8.4 ODP tonnes, calculated using actual 
consumption of 9.0 ODP tonnes and 7.8 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 for Serbia was US $973,260 plus agency support costs in 
accordance with decision 60/44(f)(xii).

2.7

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V: 
12/2013-11/2015)

UNIDO $131,300 $9,191 $140,491

$632,930 $48,776 $681,706Total for Serbia 2.9
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SOUTH AFRICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(polyurethane foam sector plan)

UNIDO $2,042,620 $142,983 $2,185,603

Noted that the Government of South Africa had agreed to submit 
an official request to the Ozone Secretariat for the revision of their 
reported Article 7 data for the years 2008 onwards by June 2014. 
The Fund Secretariat was requested, once the revised baseline data 
were known, to update Appendix 2-A to the Agreement to include 
the figures for maximum allowable consumption, and to notify the 
Executive Committee of the resulting change in the levels of 
maximum allowable consumption.

35.7

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing, custom training and monitoring)

UNIDO $550,000 $38,500 $588,500

Noted that the Government of South Africa had agreed to submit 
an official request to the Ozone Secretariat for the revision of their 
reported Article 7 data for the years 2008 onwards by June 2014. 
The Fund Secretariat was requested, once the revised baseline data 
were known, to update Appendix 2-A to the Agreement to include 
the figures for maximum allowable consumption, and to notify the 
Executive Committee of the resulting change in the levels of 
maximum allowable consumption.

6.2

$2,592,620 $181,483 $2,774,103Total for South Africa 41.9

SRI LANKA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Sri Lanka and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Sri Lanka

SUDAN

FUMIGANT

Preparation of project proposal

Project preparation in the fumigants sector (post-harvest) UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

$30,000 $2,100 $32,100Total for Sudan
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SWAZILAND

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V: 
12/2013-11/2015)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Swaziland

TOGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $45,000 $5,850 $50,8500.9

$45,000 $5,850 $50,850Total for Togo 0.9

TRINIDAD AND TOBAGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $198,000 $14,850 $212,8504.2

$198,000 $14,850 $212,850Total for Trinidad and Tobago 4.2

TUNISIA

FUMIGANT

Preparation of project proposal

Project preparation in the fumigants sector (high moisture 
dates)

UNIDO $35,000 $2,450 $37,450

$35,000 $2,450 $37,450Total for Tunisia

TURKMENISTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Turkmenistan and the Executive Committee 
for the reduction of consumption of HCFCs.
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $94,500 $7,087 $101,587

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 6.8 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 6.9 ODP 
tonnes and 6.7 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol.

0.7

$124,500 $9,787 $134,287Total for Turkmenistan 0.7

UGANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Uganda and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Uganda

URUGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $115,000 $8,625 $123,625

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2014-12/2015)

UNDP $150,800 $10,556 $161,356

$265,800 $19,181 $284,981Total for Uruguay

VIETNAM

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(foam sector plan)

IBRD $5,663,016 $424,726 $6,087,742

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 
221.21 ODP tonnes, calculated using actual consumption of 207.5 
ODP tonnes and 234.9 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, plus the 
average annual consumption of pre-blended polyol in the years 
2007 to 2009 of 164.6 ODP tonnes, giving a total of 385.77 ODP 
tonnes.

89.4

$5,663,016 $424,726 $6,087,742Total for Vietnam 89.4
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ZAMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

The Fund Secretariat was requested, in the event that the baseline 
consumption for compliance for Zambia 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.

0.3

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 12/2013-11/2015)

UNEP $65,520 $0 $65,520

$105,520 $5,200 $110,720Total for Zambia 0.3

ZIMBABWE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $109,165 $13,059 $122,224

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 17.8 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 17.1 ODP 
tonnes and 18.5 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, plus 6.11 
ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported pre blended 
polyol systems, resulting in 23.91 ODP tonnes.

1.8

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(conversion of the foam manufacturing sector: Capri 
Refrigeration, Ref Air, Commercial Refrigeration, Delfy 
Enterprises and Freezing Modern Way)

Germany $166,762 $19,949 $186,711

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 17.8 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 17.1 ODP 
tonnes and 18.5 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, plus 6.11 
ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported pre blended 
polyol systems, resulting in 23.91 ODP tonnes.

2.1

$275,927 $33,008 $308,935Total for Zimbabwe 3.9
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GLOBAL

SEVERAL

Agency programme

Core unit budget (2014) UNDP $0 $2,012,442 $2,012,442

Core unit budget (2014) IBRD $0 $1,725,000 $1,725,000

Core unit budget (2014) UNIDO $0 $2,012,442 $2,012,442

Compliance Assistance Programme: 2014 budget UNEP $9,338,000 $747,040 $10,085,040

UNEP was requested in future submissions of the CAP budget to 
continue (i) to provide detailed information on the activities for 
which the global funds would be used; (ii) to extend the 
prioritisation of funding between CAP budget, lines so as to 
accommodate changing priorities, and to provide details on the 
reallocations made in its budget pursuant to decisions 47/24 and 
50/26; and to report on the current staff post levels and to inform 
the Executive Committee of any changes thereto, particularly in 
respect to any increased budget allocations. UNEP was also 
requested to report to the Executive Committee on the implications 
of its adoption of the International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS) in meeting the requirements of decision 
35/36(d), requiring the return of the balances of CAP funds, by the 
74th meeting.

$9,338,000 $6,496,924 $15,834,924Total for Global

1,086.3GRAND TOTAL $83,470,215 $11,863,378 $95,333,593
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(ODP)

IBRD 356.9 $20,197,783 $3,171,874 $23,369,657
UNDP 558.4 $31,670,601 $4,295,099 $35,965,700
UNEP 7.1 $11,562,004 $884,134 $12,446,138
UNIDO 154.9 $18,314,392 $3,310,070 $21,624,462

9.1 $1,725,435 $202,201 $1,927,636Germany

BILATERAL COOPERATION

Phase-out plan 9.1 $1,725,435 $202,201 $1,927,636
9.1 $1,725,435 $202,201 $1,927,636TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Fumigant $500,000 $37,500 $537,500
Phase-out plan 1,077.3 $68,480,736 $4,946,832 $73,427,568

1,077.3 $68,980,736 $4,984,332 $73,965,068TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Fumigant $65,000 $4,550 $69,550
Phase-out plan $480,000 $54,000 $534,000
Several $12,219,044 $6,618,295 $18,837,339

$12,764,044 $6,676,845 $19,440,889TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 1,086.3 $83,470,215 $11,863,378 $95,333,593
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ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 71ST MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR 
BALANCES ON PROJECTS AND ACTIVITIES 

 
Agency Project Costs 

(US$) 
Support Costs 

(US$) 
Total (US$) 

Czech Republic (per decision 71/3(a)(x))* 2,885 375 3,260 
Japan (per decision 71/3(a)(x))* 2,648 344 2,992 
Portugal (per decision 71/3(a)(x))* 170 22 192 
UNDP (per decision 71/3(a)(ii)&(iii)) 28,343 2,380 30,723 
UNEP (per decision 71/3(a)(ii)&(iii)) 583,568 53,981 637,549 
UNIDO (per decision 71/3(a)(ii)&(iii)) 48,717 3,655 52,372 
World Bank (per decision 71/3(a)(ii)&(iii)) 3,257,617 258,802 3,516,419 
Total 3,923,948 319,559 4,243,507 
*Cash transfer 
 
 

INTEREST ACCRUED BY THE GOVERNMENT OF CHINA 
 

Agency Interest Accrued (US$) 
UNDP  (per decision 71/35(d)&(f)) 72,916 
UNIDO (per decision 71/35(b)&(e)) 21,468 
 
 

AMOUNTS WITHHELD FROM RECONCILIATION OF THE ACCOUNTS 
 

Agency Total (US$) 
UNDP (per decision 71/47(c)(ii)) 551,290 
World Bank (per decision 71/47(c)(iii)) 71,078 
 
 
NET ALLOCATIONS TO IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL CONTRIBUTIONS BASED 

ON DECISIONS OF THE 71ST MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 
 

Agency Project Costs 
(US$) 

Support Costs 
(US$) 

Total (US$) 

Germany (1) 1,725,435 202,201 1,927,636 
UNDP  31,018,052 4,292,719 35,310,771 
UNEP 10,978,436 830,153 11,808,589 
UNIDO 18,244,207 3,306,415 21,550,622 
World Bank 16,869,088 2,913,072 19,782,160 
Total  78,835,218 11,544,560 90,379,778 

(1) US $1,927,636 to be assigned to 2014 bilateral contributions 
 

----- 
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 العاشر رفـقمال
 

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  رون يالكام حكومةبين معدل تّفاق ا
  فلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء ("  رونيجمھورية الكام ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1ستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل تخفيض في اال

داول الزمنية بما يتماشى مع الج 2017يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون  65,9
  .لبروتوكول مونتريال

 
من  2-1د االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدو 2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية  ألف.- 1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 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 األولىمواد المرفق جيم
في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لأل

  .المواد(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من  3-2- 4و 3-1- 4 ينألفقياين 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  -3اعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتم
 التمويل").

 
 .ألف-2في التذييل  يذكرلمواد كما كل من ال حدود االستھالك المذكورة الوصول الىيتمكن البلد من سوف  4-
حدود  المذكورة في تلك التحقيق حول  ةالمعنيبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة مستقل تحقيق سوف تقبل كذلك و

 .(ب) من ھذا االتفاق5الفقرة 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 عل 60قبل  بالشروط التالية ى 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 التيالھيدروكلوروفلوروكربونية

 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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 تنفيذارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةفيذ تنالرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من الشريحة

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20عليھا سابقا يزيد عن من الشريحة الموافق 

  صرفت بالكامل؛

ّدم   (د)  د ق د ق ة أن يكون البل ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل نويةالشريحة التنفي ة س ى ھيئ ذييل  عل ألف  -4الت
ى السنة سنة  كل تغطي") السنويةالشريحة تنفيذ  طرير وخطاتق("شكل  ا لب طي يُ التتقويمية حت فيھ

أو حتى موعد  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة 
رة ة الشريحة األخي ه في حال واردة في ى  ،اكتمال جميع األنشطة ال د حصل عل ا موافقوأن يكون ق تھ

  على ھذه الخطة؛
  

ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى  6-
 السنويةالشريحة تنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحقّق المستقّل عل -5السابقة وفقا ى ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 .أعاله (ب) 5النحو المبيّن في 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 
ً في خطة تنفيذ إعادا وأن توافق عليھا  سنويةشريحة ت التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا

بإعادات التخصيص يمس . وتتعلق التغييرات الرئيسية أعاله (د) 5اللجنة التنفيذية، كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 
لمسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو وافق عليھا أو ا% أو أكثر من تمويل الشريحة األخيرة الم30مجموعھا 

إعادات أما ؛ ھذا االتفاقشروط أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من  سياسات الصندوق المتعدد األطراف
الموافق عليھا، والتي  السنويةالشريحة يمكن إدماجھا في خطة تنفيذ ص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فالتخصي

سوف تعاد أي مبالغ و ؛الشريحة تنفيذالمتعلق بكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير ت
  .متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 
 د، وبصفة خاصةـات التبريـلفرعي لخدماع اـسوف 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؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   (ب) ذة المعني المقررالت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ين 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 اليونيدو  تقوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

ويُوافق البلد على ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. الوحيدة الرئيسية المنفذة 
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 

 في ھذا االتفاق. كاالت المنفذة المشتركةع ألي من الوابإطار برنامج التقييم الت
 

والتعديالت الموافق  الشاملةستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة  10-
  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية عليھا في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
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  2-2 توافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقيو
 .ألف-2من التذييـل 

 
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-2 من التذييل 2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا

 لجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهح للموافقة على التمويل تحّدده المنقزمني 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

 كيلوغرام ألف، عن ّكل -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
وسوف  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. 
  .أعاله 5لة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحا

 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

لتيسير تنفيذ ھذا من الوكالة المنفذة الرئيسية  و  ةالبلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذيسوف يستجيب  13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع لة المنفذة الرئيسية االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .لھذا االتفاق
 

في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا لوروفلوروكربونية إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروك 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 التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
(د) 1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في ماال
 ذلك. غيرإلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ھ(1و
 

ياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن س 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
 

 رابعالواللجنة التنفيذية في االجتماع رون يالكام ان 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)

66,76 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
10,80 األولى جيم ب141 –بون الھيدروكلوروفلوروكر

77,56   المجموع 
 
  

 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011    
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 
(أطنان قدرات استھالك األوزون)

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

 غير متوفر 79,92 79,92 79,92 88,80 88,80

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  1.2
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

األولى (أطنان قدرات استھالك 
األوزون)

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

 غير متوفر 65,90 74,20 74,20 82,40 82,40

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2.1
اليونيدو) دوالر أمريكي)الرئيسية ( )

884.453 0 180.000 0 59.136 0 59.136 1.182.725 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 ((دوالر أمريكي

66.334 0 13.500 0 4.435  4.435 88.704 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  3.1
أمريكي)

884.453 0 180.000 0 59.136 0 59.136 1.182.725 

 88.704 4.435 0 4.435 0 13.500 0 66.334مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3.2
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3

أمريكي)
950.787 0 193.500 0 63.571  63.571 1.271.429 

 9,7 تفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا اال22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1
 0 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 57,06 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3
ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1

 10,80 األوزون)
ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.2.2

 0 األوزون)
 0 ب (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-ستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناال 4.2.3

 
  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  
في السنة المحددة خير ل االجتماع األسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 لف.أ-2في التذييل 
  

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ة  فيتقرير مسرود بشأن التقدم المحرز   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الشريحة الس
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يفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وك
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 رات  اأيضالمعلوم 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. وسيغطي التقر دم مب ع السنوات ذات الصلة من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي ي

(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 -1التذييل المشار إليھا في  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) 5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرن االتفاق التي لم م

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

من ال ي أن يتض ا وينبغ ااوصف أيض 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 تلخطة الشاملة وأن يالضروري إدخالھا على ا

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  علومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةستعدل ھذه الم. 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 المتع رة الفرعي ا للفق (ج) 1لقة 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

  ك؛في ذل الرئيسية

(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  
     

كاميرون وحدة األوزون الوطنية ھي الوحدة اإلدارية المركزية المنشأة في الھيكل اإلداري لوزارة البيئة بال  1
  المسؤولة عن تنسيق األنشطة الحكومية المتعلقة بحماية طبقة األوزون وتيسير إزالة المواد المستنفدة لألوزون.

وستكون وحدة األوزون الوطنية التابعة لوزارة البيئة بالكاميرون مسؤولة عن التنسيق الشامل لألنشطة   2
  الھيدروكلوروفلوروكربونية.الوطنية الرامية إلى تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
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وستكلف وحدة األوزون الوطنية بإدارة تنفيذ أنشطة المشروع المزمعة بالتعاون مع اليونيدو بوصفھا الوكالة   3
  المنفذة الرئيسية.

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقتحدد ة من األنشطة 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 طاد خطدـمساعدة 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 الشريحة على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

املة وفي يخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعالتأّكد من أ  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةالشريحة خطط تنفيذ 

ذييبالشرائح الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4ل والخطة الش
 ؛التقارير عن اتمام المشروعات لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةبكذلك  و

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)

ن  (ح) غيلية تمّك ة تش ود آليّ ذ  ضمان وج ة تنفي ذ خط ن تنفي ريحة م فافية الش مة بالش ة ومتس ة فعال بطريق
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

رة   )ي(  ا للفق دمن اال 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي ، تف
 عنية؛تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية ملتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

اختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية ب 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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  لتمويل بسبب عدم االمتثالضات في األف: تخفي -7التذييل 

  
عن  دوالر أمريكي 93المبلغ التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من من قدرات استنفاد األوزون  رامغيلوككّل 
  ألف.-2من التذييل  2-1دف المحدد في الصف ھا الھفي تحققيلم ألف لكل سنة 
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 الحادي عشرالمرفـق 
  

  متعدد األطرافالللصندوق  واللجنة التنفيذية شيليحكومة بين  معدل  تّفاقا
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("  شيلي جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول  2015يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 78,75
 .الزمنية لبروتوكول مونتريال

من التذييل  2-1بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام  2-
المشار لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2

ذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفي ألف.-1إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك "(ألف -2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا باعتباره الخ) ": الھدفجيم، المجموعة األولى الكلي من مواد المرفق
جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون االتفاق لجميع المواد 

(االستھالك  3-6- 4و  3-5-4و  3-4-4و  3- 3-4و  3-2-4و  3-1-4 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة المحدد
 .المؤھل المتبقي) من كل من المواد

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا وستوفلبلد. ألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  - 3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 التمويل").

 المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك المذكورة تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو المبيّن في ("األھداف والتمويل") من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في تاصف 

 (ب) من ھذا االتفاق. 5الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  60قبل  التالية بالشروط

 التمويل: للموافقة على

ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع أن يكون البلد قد حق  ) أ(
خطة إدارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي الھيدروكلوروفلوروكربونية
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  تنفيذيةت اللجنة القررإذا 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 اأن 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 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64 
Annex XI 

 

2 

لموافق عليھا قد في المائة وأن الشرائح األخرى ا 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  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  
ة   ھــ) د من الحكوم ك، ورد تأكي د ذل ا بع تين وم امن والس اع الث داءا من االجتم ديمات إبت ع التق ه، لجمي أن

ن  واردات م رخيص وحصص ال ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ة، بوج واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم
د لجدول ال البل ى ضمان امتث ادر عل اج والصادرات وأن النظام ق ق، واالنت ابال للتطبي ان ق ا ك  وكلم

  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-
خطة التنفيذ التابعة ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفدذ األنشطة التي تتضمنھا   -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحقّق  -5للشريحة السابقة وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 (ب).5المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة الفرعية 

فق عليھا، أو جزء من ھذه اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ المواتوافق و 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  ألف. وإعادات -1المبالغ وفقا

ً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة  التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
(د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر  5ة الفرعية التنفيذية، كما ھو مبيّن في الفقر

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق  30بصورة إجمالية على 
أما ذا االتفاق. بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھ

إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي 
تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ 

 .راف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطةمتبقية إلى الصندوق المتعدد األط

لما  د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :يلي

د تطرأ   )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون
 المشروع؛خالل تنفيذ 

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 التي عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
اليوئنديبي (برنامج األمم المتحدة وقد وافت من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه يُضطلع بھا

اليونيب (برنامج األمم  تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقتعلى أن  االنمائي)
ونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة كون الوكالة المنفذة المتعاتعلى أن  المتحدة للبيئة)

ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
ع ألي من ابييم التإطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التق

 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 طلب  10-
الطلبات  مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين [ (ب).

المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة لألنشطة في التنفيذ. وستقوم الوكالة 
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت –6المنصوص عليھا في قائمة التذييل 

بالغ والمسؤوليات الداخلة في الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإل
وتوافق اللجنة  .]إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

بالرسوم المبيّنـة في  ]والوكالة المنفذة المتعاونة[ التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2من التذييـل  ...]4-2و [  2-2 )ة(األفقي )وف(الصف

المحددة في الصف  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  2-1األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد يحّق له  الحصول على التمويل وفقا
ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على تسل أن تتحقق قبل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه
ألف،  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد عن ّكل طن من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا  وزون.األ

  .5القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 المنفذة المتعاونة من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 اإلطالع لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق

في نھاية السنة التالية آلخر لمقترن بھا واالتفاق اإنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2سنة 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
) ھ(أ) و(ب) و(د) و( لفأ-4لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل لية ماال

 إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

 االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا جميعذ تنف 15-
االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم 

 تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق.

واللجنة التنفيذية في االجتماع الثالث  شيليان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   16.
 التنفيذية. والستين للجنة 
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  تذييالت
 ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 47,3األولىجيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 39,3األولىجيمب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0,6األولىجيمب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0,0األولىجيم123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0,0األولىجيم124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0,3األولىجيم225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 87,5المجموع
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 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011    
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 
 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)

 غير متوفر 78,75 87,50 87,50غير متوفرغير متوفر 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

 األولى (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 

 غير متوفر 78,75 87,50 87,50غير متوفرغير متوفر 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
 الرئيسية (اليوئنديبي) (دوالر أمريكي)

 465.566 537.357 295.744 112.540 86.759 1.497.966 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دوالر أمريكي) 

 34.917 40.302 22.181 8.440 6.507 112.347 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
 المتعاونة (اليونيب) (دوالر أمريكي)

 153.217 40.127 27.022 27.022 41.101 288.489 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
 (دوالر أمريكي) 

 19.918 5.217 3.513 3.513 5.343 37.504 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

 618.783 577.484 322.766 139.562 127.860 1.786.455 

 149.851 11.850 11.953 25.694 45.519 54.835  مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3

 أمريكي)
 673.618 623.003 348.460 151.515 139.710 1.936.306 

 18,98 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.1.4
 0,00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.1.4
 28,32 (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)  22-االستھالك الباقي المؤھل من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 0,00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 123-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.2.4
 0,00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 123-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.2.4
 0,00 (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)  123-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك الباقي المؤھل من  3.2.4
 0,00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 124-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.3.4
 0,00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 124-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.3.4
 0,00 (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)  124-االستھالك الباقي المؤھل من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
 3,02 أطنان قدرات استنفاد األوزون)بموجب ھذا االتفاق ( ب المتفق على تحقيقھا141- إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 0,00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب  التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 36,28 استنفاد األوزون) أطنان قدراتب   (141- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4
 0,00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( ب142- الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.5.4
 0,00 استنفاد األوزون)أطنان قدرات التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( ب142-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.5.4
 0,60 (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)  ب142-االستھالك الباقي المؤھل من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4
 0,00 المتفق عليه بموجب االتفاق (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون) 225-الھيدروكلوروفلوروكربون مجموع اإلزالة من  1.6.4
 0,00 ي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)ذال 225-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة من  2.6.4
وزون)(أطنان قدرات استنفاد األ 225-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.6.4  0,30 
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  على التمويل للموافقةالجدول الزمني ألف:  -3التذييل 
  
في السنة المحددة في  األولل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 ألف.-2التذييل 

  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 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 رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة. وين ى الخطة الش رأ عل ذا الوصف المنظور أن تط ي أن يغطي ھ نةبغ 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 ا بيان تعل  .إلنترن
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 التقويمية. والبيانات على االنترنت
التقرير (انظر الفقكل طلب شريحة ة ، كال من السرود والوصف الخاص ب (أ) أعاله) 1رة الفرعي

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  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 إال بالنسبة ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل  أعاله. ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل للسنوات الس
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



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64 
Annex XI 
 

7 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

تتولى وحدة األوزون الوطنية في وزارة البيئة المسؤولية من تنسيق مختلف اإلجراءات المرتبطة بكل خط  1
استراتيجي. وبغية االضطالع بذلكن ستقوم وحدة األوزون الوطنية بتنسيق مختلف مجاالت المؤسسة مثل اللوائح 

 حة التلوث، والنواحي القانونية واالتصاالت ضمن جملة أمور.والسياسات، ومكاف

وبغية دعم تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات، سيجري استخدام خبراء استشاريين وطنيين ودوليين، إذا   2
اقتضى األمر، لتنفيذ األنشطة المحددة وتوفير الدعم لوحدة األوزون الوطنية في أعمال االتصال مع أصحاب 

 بما في ذلك الوزارات أو الوكاالت األخرى والقطاع الخاص. المصلحة

وفي قطاع الرغاوي, سيقوم الخبراء االستشاريون بالمساعدة في اختيار الخيارات األكثر مالءمة التكنولوجية  3
 والمتعلقة بالتحويل االقتصادي.

 داد و اعادة التدويرلية ومركز االستروفي قطاع التبريد، سيعانون في تنفيذ مشروعات التدريب والتحويالت التدلي 4
 ضمن جملة إجراءات أخرى سيضطلعون بھا في قطاع التبريد.

وتقدم الحكومة العون على نحو كامل لوحدة األوزون الوطنية. وأكدت وزارة البيئة، وسوف تؤكد في المستقبل  5
صدار تراخيص االستيراد يتيح تحديد إصدار جميع القوانين واللوائح الوطنية الالزمة بما في ذلك إنشاء نظام إل

الكميات القصوى من الواردات المسموح بھا سنويا في شيلي من المواد التي تخضع للرقابة بمقتضى بروتوكول 
 مونتريال وتعديالته ومرفقاته، وتضع األساس لفرض الرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد.

يذ السليم لھذه المشاريع، ضمان المشاركة النشطة من جانب مكاتب الخدمات العامة من الضروري ألغراض التنف 6
المعنية فضال عن إدارة الجمارك الوطنية التي ستشارك بنشاط في تحديد وتنفيذ اإلجراءات الخاصة بالرقابة على 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

والتقنيين والخدمات التقنية المشاركة في كل نشاط في ھذا ومن المھم كذلك االعتماد على مختلف الشركات،  7
المشروع. وسيتعين أن تتولى ھذه العناصر الفاعلة المسؤولية عن تنفيذ الممارسات الجيدة في قطاع التبريد 
والترويج لتغيير السلوك لدى عناصرھا النظيرة. وسوف تشمل العناصر الفعالة المعنية في قطاع الرغاوي 

ب في قطاع الرغاوي وموردي التكنولوجيات البديلة فضال عن 141-ھيدروكلوروفلوروكربونمستخدمي ال
 منشئات النظم.

  التحقق واإلبالغ

سيجري التحقق بصورة مستقلة من نتائج مختلف عناصر خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروكربونية بواسطة  8
وستقوم الحكومة والمنظمة المستقلة باالشتراك معا في تصميم إجراءات التحقق كجزء من  منظمة خارجية.

 مرحلة تصميم برنامج الرصد.

  وتيرة التحقق واإلبالغ

تعد تقارير الرصد سنويا قبل االجتماع األول للجنة التنفيذية. وستعد ھذه التقارير المدخالت في تقارير التنفيذ  9
 للجنة التنفيذية.السنوية التي طلبتھا ا
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 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1

ات   (أ) راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ة ضمان التحقّ الداخلي
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)
 ؛ألف

د أُكملت تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المر  (ج) تبطة بھا ق
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4التذييل (د) من 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.وتقارير إتمام المشروعات تمھيد الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛تعاونةة المنفذة الموكالعن 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)

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   )ي( ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
تمويل كل وكالة منفذة أو لالميزانية و والوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود

 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 منظمة  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5الفرعية ألف، وفقا لما جاء بالفقرة -1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4
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  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 
  
 طن عن كلّ  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  من أطنان قدرات استنفاد األوزون
  ألف.-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة -2
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 الثاني عشرق المرفـ

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  غامبياحكومة بين معدل  تّفاقا

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" غامبيا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
 من 0,98ثابتة قدرھا واّد") إلى كمية ألف ("الم -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

ل الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الجداو 2020يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
  .مونتريال

 
من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  ألف.- 1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2ل من التذيي 2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألھذا االتفاق لجميع المواد 
  .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3-1-4ألفقيافي الصف لكل مادة المحدد

 
ً بامتثال 3- البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -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 اللمواد كما يأتي في ل

 .المعنيةالوكالة الثنائية أو المنفّذة 
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  ط التاليةبالشرو

 

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)
مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق 

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛
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نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  ئةعلى ھي 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 

أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
دروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھي

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةيذ التنف 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 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؛ 

رجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدتقديم   )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ر الموافق عليھا، و أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ الت التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

رة   (ج) ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـلتنفيذ األنشطة في القطسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد  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 ار الت الثنائية والمنف ين االعتب المقررين بع واردة ب الكامل الشروط ال
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100
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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 يلى أن ع اليونيب قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة تعلى أن  اليونيدو توافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
ويُوافق البلد على المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 

م الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقيي
 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتشمل ھذه  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 
ة في التنفيذ. المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشط

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 
الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6التذييل 

التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن لى توافق في اآلراء إوالوكالة المنفذة المتعاونة 
وتوافق  .الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونة سيةاللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئي
 .ألف-2من التذييـل  4- 2و   2- 2 يناألفقي يينالصف

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-

عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ، أو عجزه على أي وجه آخر ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا

 البلد على وفائهح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن 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

("تخفيضات في  ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام، عن ّكل ثال")التمويل بسبب عدم االمت

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.
لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح  على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات،

  .أعاله 5المقبلة وفقا للفقرة 
 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  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
 .متثال لھذا االتفاقق من االعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في واالتفاق المقترن بھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

ألف. وفي حالة -2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 
، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية نبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقبقاء أنشطة معلقة جرى الت

الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إذا إالإلى 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 
 .ذية غير ذلكاللجنة التنفي
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 خامسالواللجنة التنفيذية في االجتماع  غامبياان 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

 استنفاد األوزون) (بأطنان قدرات
 1,5 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 Total 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  الخط

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان قدرات 
 األوزون)استھالك 

ال  ال يوجد
 يوجد

 ال يوجد 0,98 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,5 1,5

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستھالك الكلي من 
مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان قدرات 
 استھالك األوزون) 

ال  ال يوجد
 يوجد

 ال يوجد 0,98 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,5 1,5

المتفق عليه  التمويل 2-1
للوكالة المنفذة 

الرئيسية (اليونيب) 
 (دوالر أمريكي)

000 25  0 000 23  0 0 000 20  0 000 21  0 000 21  000 110  

تكاليف دعم الوكالة  2-2
المنفذة الرئيسية 

 (دوالر أمريكي) 

250 3  0 990 2  0 0 600 2  0 730 2  0 730 2  300 14  

التمويل الموافق عليه 2-3
المنفذة للوكالة 

المتعاونة (اليونيدو) 
 (دوالر أمريكي)

000 50  0 0 0 0 000 50  0 0 0 0 000 100  

تكاليف دعم الوكالة 2-4
المنفذة المتعاونة 
 (دوالر أمريكي) 

500 4  0 0 0 0 500 4  0 0 0 0 000 9  

إجمالي التمويل  3-1
المتفق عليه (دوالر 

 أمريكي)

000 75  0 000 23  0 0 000 70  0 000 21  0 000 21  000 210  

مجموع تكاليف  3-2
الدعم (دوالر 

 أمريكي)

750 7  0 990 2  0 0 100 7  0 730 2   0 730 2  300 23  

إجمالي التكاليف  3-3
المتفق عليھا (دوالر 

 أمريكي)

750 82  0 990 25  0 0 100 77  0 730 23  0 730 23  300 233  

 0,52  أطنان قدرات استھالك األوزون)بموجب ھذا االتفاق ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1
 0  أطنان قدرات استھالك األوزون)في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 0,98  استھالك األوزون)أطنان قدرات ( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

- 2في السنة المحددة في التذييل  خيراالجتماع األسيجري 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

تينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون ووكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي أزيل  الت
دائل ذات الصلة  جة مباشرةينتك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ر في االنبعاث ي
لة ب اخ.الص ديات  المن رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس وينبغ

ى الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل تغيي
ر  تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل اف ى  أيض عل

ذ السنوية  مقارنة بخطة (خطط)معلومات عن أي تغييرات  أخير، التنفي ديمھا، كحاالت الت السابق تق
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھ 7عليه في الفقرة  ا. وسيغطي من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ة  رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق، ويمكن 5التقرير المسرود جمي (أ) من االتف
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

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 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  (ج) ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

اربع ةين االعتب 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 5ة الفرعي عل

ةھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ريحة الس ب ش ل طل ع ك رة م التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب ، كال م
ة  اله) وا1الفرعي ة (أ) أع رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله)، 1لخط نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(
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  المتعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد واألدوار  -5التذييل  
     

 

سيجري التنسيق بين كافة أنشطة الرصد وإدارتھا عن طريق الوحدة الوطنية لألوزون، التي تشملھا ھذه الخطة إلدارة   1
  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

المتعلقة برصد وسوف تؤدي الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتھا   2
الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتھا كمرجع للمضاھاة في جميع برامج الرصد لمختلف 
المشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النھائية. وستضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الوكالة المنفذة المتعاونة، 

في رصد الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون، وإسداء المشورة للوكاالت الوطنية ذات  بالمھمة الصعبة المتمثلة
 الصلة من خالل المكتب الوطني لألوزون.

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  (ج) للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

املة وفي يوالتقدم المحرز بع التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
ة.ألف -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

ي تعھّالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة الت ذة ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ ة المنف ا الوكال دت بھ
 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؛

  األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في   (ط)

رة   )ي( ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال تمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

   ؛فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند   )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(
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 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج 

- 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 

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)

ى   (ب) ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت الوكال
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  
عن كّل  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 
       

 



 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64 
Annex XIII 

 

1 

 
 

  الثالث عشر  المرفـق
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  بيساو-غينياحكومة بين معدل تّفاق ا
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" بيساو-غينيا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  1,84قدرھا واّد") إلى كمية ثابتة ألف ("الم -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

منية لبروتوكول بما يتماشى مع الجداول الز 2020يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
  .مونتريال

 
من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  ألف.- 1المشار إليھا في التذييل 

للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألھذا االتفاق لجميع المواد 
  .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3-1-4ألفقيافي الصف لكل مادة المحدد

 
ً 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 

 
-5  ً في حالة عدم وفاء البلد  للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

لجميع السنوات المعنيّة.  ألف- 2من التذييل  2-1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
. وتستثنى ھذا االتفاقسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على وال

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 ، ھدافاألتحقيق ھذه يتم 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 

التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من  لألنشطة
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د) 
أو حتى موعد 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 

أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  تريال لمدة ھذا االتفاق.مون

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن -5حّددة في التذييل وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا الم
 .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 خفض ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس 
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ) مقدم
ع و متوق بما ھ ة  حس رة الفرعي ي الفق ة  (د) 5ف دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق أع

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط ن التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط م  )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

ديم   )4( دة تق نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل تموي
نوية، ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي ة، أو إزال ه عن  الحالي د تكاليف ة من  30تزي ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ر  أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ الموافق عليھا، والت التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

رة   (ج) ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي
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د تطرأ أن   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ يستعمل البلد المرون
 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 تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و يوافق البلد على 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليونيب قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة تعلى أن  اليونيدو توافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
ويُوافق البلد على المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
ّدد األطراف أو في عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع

 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتشمل ھذه  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 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 الموادتمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بفي حال عدم  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. وي حق 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

لتمويل. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على اأن 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 تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام، عن ّكل التمويل بسبب عدم االمتثال")
ف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق وسو مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.

على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 
  .أعاله 5المقبلة وفقا للفقرة 

 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

المنفذة ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في واالتفاق المقترن بھا كربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروالمرحلة 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
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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

 
واللجنة التنفيذية في االجتماع بيساو -غينيالمعقود بين حكومة ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق ا  16

 والستين للجنة التنفيذية. الخامس 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 2,83 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول 

مونتريال لمواد 
المرفق جيم، 
المجموعة األولى 
(أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

غير 
 متوفر

غير 
متوفر

 غير متوفر 1.84 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.83 2.83

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستھالك الكلي 
من مواد المرفق 
جيم، المجموعة 
األولى (أطنان 

قدرات استھالك 
 األوزون) 

غير 
 متوفر

غير 
متوفر

 غير متوفر 1.84 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.83 2.83

التمويل المتفق عليه  2-1
للوكالة المنفذة 

(اليونيب) الرئيسية 
 (دوالر أمريكي)

35.000 0 52.000 0 0 50.000 0 0 0 28.000 165.000 

تكاليف دعم الوكالة  2-2
المنفذة الرئيسية 

 (دوالر أمريكي) 

4.550 0 6.760 0 0 6.500 0 0 0 3.640 21.450 

التمويل الموافق  2-3
عليه للوكالة المنفذة 

المتعاونة 
(اليونيدو) (دوالر 

 أمريكي)

40.000 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 115.000 

تكاليف دعم الوكالة  2-4
المنفذة المتعاونة 

 (دوالر أمريكي) 

3.600 0 0 0 0 6.750 0 0 0 0 10.350 

إجمالي التمويل  3-1
المتفق عليه (دوالر 

 أمريكي)

75.000 0 52.000 0 0 125.000 0 0 0 28.000 280.000 

مجموع تكاليف  3-2
الدعم (دوالر 

 أمريكي)

8.150 0 6.760 0 0 13.250 0 0 0 3.640 31.800 

إجمالي التكاليف  3-3
المتفق عليھا 

 (دوالر أمريكي)

83.150 0 58.760 0 0 138.250 0 0 0 31.640 311.800 

 0,99  استھالك األوزون)أطنان قدرات المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22- إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلروكربون 4-1-1

 0  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22-إزالة الھيدروكلوروفلروكربون 4-1-2

 1,84  أطنان قدرات استھالك األوزون)(   22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلروكربون 4-1-3
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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

تنفدة لألوزون وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستوكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي أزيل  الت
دائل ذات الصلة  جة مباشرةينتك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ر في االنبعاث ي
اخ. لة بالمن ذ الص وء ك ر الض لط التقري ي أن يس ديات وينبغ رات والتح ازات والخب ى اإلنج لك عل

ى الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل تغيي
ر  تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل اف ى  أيض عل

ذ السنوية  مقارنة بخطة (خطط)معلومات عن أي تغييرات  أخير، التنفي ديمھا، كحاالت الت السابق تق
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھا. وسيغطي  7عليه في الفقرة  من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ع السنوات ذات ال ة التقرير المسرود جمي رة الفرعي اق، ويمكن 5صلة المحددة في الفق (أ) من االتف

  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ين في -1المشار إليھا في التذييل  ا ھو مب ة ألف، كم رة الفرعي رر 5الفق 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 

  لى تسلم تقرير تحقق عنھا؛إاللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  (ج) ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ةبع ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ة ؛ وس نة التقويمي ب الس من حس 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  لتفصيل التغييرات التي أدخلتباالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفرعية  عل

ةھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ريحة الس ب ش ل طل ع ك رة م التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب ، كال م
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.ھ(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 إلى اليونيب واليونيدو تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة وستقدم الوحدة الوطنية   1
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

وسوف يُسند اليونيب واليونيدو عملية رصد التطور في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   2
 طة، إلى شركة محلية مستقلة وإلى استشاريين محليين مستقلين.والتحقق من بلوغ أھداف األداء، المحددة في الخ

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـالمبي على النحو 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 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
ة.ألف -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؛

 اإلشراف المطلوبة؛إجراء مھاّم   (ز)

ذ خطة   (ح) ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

ال وفق  )ي( رة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د  11ا للفق 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(

 بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق   )ل(

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
لمواد واستھالك ا الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 
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- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  
املةتحدد ھذه األنشطة في وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1 ى  ، وتشتملالخطة الش 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؛

الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو  تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى  (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 
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 الرابع عشر رفـقالم
  

  متعدد األطرافالللصندوق  واللجنة التنفيذيةمنغوليا  حكومة بين معدل  تّفاقا
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض ("  منغوليا جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
 من 0,9قدرھا واّد") إلى كمية ثابتة ألف ("الم -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل  في

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .مونتريال

من  2-1بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام  2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

ذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفي 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) ": الھدفجيم، المجموعة األولى مواد المرفق

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .المواد(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من   3-1-4ألفقي ا 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  -3عات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتما
 التمويل").

المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو من ھذا االتفاق ("األھداف والتمويل") 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  60قبل  بالشروط التالية 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 ي . وتستثنى السنوات التالھيدروكلوروفلوروكربونية
 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-4تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل رير عن اأن 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  20ق عليھا سابقا يزيد عن من الشريحة المواف
  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  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 
ما بعد ذلك، ورد تأكيد من الحكومة أنه، لجميع التقديمات إبتداءا من االجتماع الثامن والستين و  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 

 خالل مدة ھذا االتفاق. إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال
  

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ً ألدوارھا  -5التذييـل  ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ نشاطات خطة تنفيذ الشريحة السابقة 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 ل ألف. وإعادات -1لمواد 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. 

نفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة ت
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 لخدمـلتنفيذ األنشطة في القط سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد 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 ار الكامل الشالت الثنائية والمنف ين االعتب المقررين بع واردة ب روط ال
 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-
مم المتحدة برنامج األ(اليونيب وقد وافت من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

 تكونعلى أن  اليابان حكومة تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقتعلى أن للبيئة) 
الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد 

وافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم ويُ بموجب ھذا االتفاق. 
في ھذا  ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابالتابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

  االتفاق.
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األنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام ب 10-
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات 

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة  (ب).

في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا 
يق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت الوكالة المنفذة باء في إطار التنس–6في قائمة التذييل 

الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق 
فق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، وتوا .تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

من  4-2و   2- 2 ةاألفقي وفبالرسوم المبيّنـة في الصف والوكالة المنفذة المتعاونة على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2التذييـل 

دة في المحد 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
 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  -7المحّددة في التذييل ر 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 

 .5ذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة اتخا

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
 بلد.تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في ال

 الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
على  اإلطالع لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .المتثال لھذا االتفاقق من االمعلومات الضرورية للتحق

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 يحات التالية عليھا وفقالتنبؤ بھا في الخطة والتنق
) 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 

 في االتفاق.بطريقة مختلفة 

 ثالثالواللجنة التنفيذية في االجتماع  منغوليادل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ان ھذا االتفاق المع  - 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)

1,4 األولى جيم 22-روكربونالھيدروكلوروفلو
 
  

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   
جدول تخفيضات  1.1

بروتوكول مونتريال 
لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

 قدرات استنفاد(أطنان 
 *األوزون)

غير  غير متوفر
 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 متوفر

غير 
 متوفر

الحد األقصى المسموح  1.2
به لالستھالك الكلي من 

مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

 قدرات استنفاد(أطنان 
 األوزون) 

غير  غير متوفر
 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 متوفر

غير 
 متوفر

التمويل المتفق عليه  2.1
للوكالة المنفذة الرئيسية 

) (دوالر ليونيبا(
 أمريكي)

65,000 0 65,000 0 0 69,000 0 0 0 37,000 236,000 

تكاليف دعم الوكالة  2.2
المنفذة الرئيسية (دوالر 

 أمريكي) 
8,450 0 8,450 0 0 8,970 0 0 0 4,810 30,680 

التمويل المتفق عليه  2.3
للوكالة المنفذة المتعاونة 
(حكومة اليابان) (دوالر 

 أمريكي)

130,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,000 

تكاليف دعم الوكالة  2.4
المنفذة المتعاونة (دوالر 

 أمريكي) 
16,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

إجمالي التمويل المتفق  3.1
 عليه (دوالر أمريكي)

195,000 0 65,000 0 0 69,000 0 0 0 37,000 366,000 

مجموع تكاليف الدعم  3.2
 يكي)(دوالر أمر

25,350 0 8,450 0 0 8,970 0 0 0 4,810 47,580 

إجمالي التكاليف المتفق  3.3
 عليھا (دوالر أمريكي)

220,350 0 73,450 0 0 77,970 0 0 0 41,810 413,580 

ألوزون)أطنان قدرات استنفاد االمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1  0,5* 

 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 0,9 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3

 
 من قدرات استنفاد األوزون لالنجاز ضمن عنصر االستثمار. طن  0,54* كمية اضافية قدرھا 
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 

يس قب 1 ه في موعد ل ة علي ة للموافق ل الشرائح المقبل اع األسيجري النظر في تموي ر ل االجتم في خي
 ألف.-2السنة المحددة في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طوخطرير األف : 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
ط التقرير المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسل

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 رات  أيضاالمعلوم ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ادة تخصيص  بخطة ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت 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  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 5حددة في الفقرة الفرعية الم
  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
رة -1المشار إليھا في التذييل  ين في الفق ا ھو مب ة ألف، كم رر 5الفرعي 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 

  تقرير تحقق عنھا؛ إلى تسلماللجنة  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 أي رإلش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ن ة إل ة م رات ممكن تغيي
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 باية المعلومات الكم 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 التقويمية. والبيانات على االنترنت
ة ب شريحةكل طل 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  رة الفرعي ا للفق ) (ج1ستلم 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
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 1في الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة   )ھ(
  (د) أعاله.1



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64 
Annex XIV 

 

6 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

 سيكون الرصد الشامل مسؤولية وحدة األوزون الوطنية في وزارة الصناعات.  1

راء  2 ة وإج ة المعني ن اإلدارات الحكومي ة م ات المجمع ى البيان تنادا إل تھالك اس يجري رصد االس ة س مراجع
 مشتركة مع البيانات المجمعة من الموزعين والمستھلكين.

 ستتولى وحدة األوزون الوطنية مسؤولية اإلبالغ وتقديم التقارير التالية بطريقة حسنة التوقيت: 3

 تقارير سنوية عن استھالك المواد تقدم ألمانة األوزون. (أ)

 دم للجنة التنفيذ للصندوق المتعدد األطراف.تقارير سنوية عن التقدم في تنفيذ ھذا االتفاق تق (ب)

 تقارير تتعلق بالمشروع تقدم للوكالة المنفذة الرئيسية. (ج)

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

ى النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1 عل
  :التالي

ة ض  (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م مان التحقّ
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب) ل ـن في التذييـعل
 ؛ألف-4

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 

امليالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ة وفي 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
الغ اتمتطلبمل توتش ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.وتقارير إتمام المشروعات تمھيد 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)

فافية ضمان وجود آليّة تشغيلي  (ح) ة ومتسمة بالش ة 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   )ي( ا للفق ال وفق د، 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث اق، تحدي د  من االتف بالتشاور مع البل
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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(

 داري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإل  )ل(

ة  2 بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظم
واد  ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ا ب تقلة وتكليفھ ةمس تھالك  الھيدروكلوروفلوروكربوني واس

ة -1المواد المذكورة في التذييل  الفقرة الفرعي ا جاء ب ة 5ألف، وفقا لم رة الفرعي اق والفق (ب) 1(ب) من االتف
 ألف.-4من التذييل 

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

ة   1 ذه األنشطة في وثيق د ھ تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. ويمكن مواصلة تحدي
  يجب أن تشتمل على األقل على: المشروع ذات الصلة، ولكن

  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؛

ه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن ھذ  (ج)
      ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  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 
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  الخامس عشر رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  صربياحكومة بين معدل تّفاق ا
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

بإجراء تخفيض ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق  صربيا جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
 5.46واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1عمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل في االست

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2020يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .لبروتوكول مونتريال

من  2-1االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  يوافق البلـد على االلتزام بحدود 2-
المشار لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

تعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية ب 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 
المستنفدة طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخالمجموعة األولى) المرفق جيم، 

 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل لآلزون 
 .من الموادالمؤھل المتبقي) من كل  (االستھالك4-3-3و  3-2-4و  4-1-3

ً 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 ("الجدول الزمني للموافقة على  -3تماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اج

 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبيّن في التذييل  4-
قيق حدود االستھالك المذكورة، على النحو المبيّن في المنفّذة ذات الصلة من تح تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراء

 (ب) من ھذا االتفاق. 5الفقرة الفرعية 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
يذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنف 60قبل  بالشروط التالية

 للموافقة على التمويل :

د حق ) أ( د ق ون البل ع أن يك ي جمي ة ھ نوات المعني ة. والس نوات المعنيّ 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 تثنالھيدروكلوروفلوروكربوني ي . وتس نوات الت ا ى الس د فيھ رامج يوج ات الب اإلبالغ ببيان زام ب الت
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

ذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب( ق ھ دافتحقي ررإذا إال ، ھ ةق ة التنفيذي ذا التحقق  ت اللجن أن ھ
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل ادم تقأن يكون البلد قد ق  (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  20شريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن من ال
  صرفت بالكامل؛

تقرير ألف ("شكل  -4التذييل  على ھيئة الشرائحلتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قّدم   (د) 
ى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  ةوخط ة حت ي تقويمي ا لب طيُ الت 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

  
ا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذ 6-

المحّددة في التذييل  ھاومسؤوليات ھاوفقاً ألدوار ھذا الرصدألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن  -5التذييـل 
 .(ب)5ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة الفرعية  -5

نة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من اللجتوافق و 7-
ألف. وإعادات -1ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة 
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. 

المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد  إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير

 .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 المتاحة  )أ ( د تطرأ أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف 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 وتنفيذ ھذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة  9-
وقد وافت منظمة األمم المتحدة للتنمية من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

 م المتحدة للبيئةبرنامج األم كون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقتعلى أن  الصناعية
كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق على أن ي

ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
ع ألي من الوكالتين المنفذتين اببعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التالرصد والتقييم التا

  المشتركتين في ھذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
لھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد ا

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
ابع المالئمين لألنشطة وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتت (ب).

في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا 
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت الوكالة المنفذة –6في قائمة التذييل 
المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق  الرئيسية والوكالة
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وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ،  .تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
من  4- 2و   2- 2 ةاألفقي وفبالرسوم المبيّنـة في الصف المتعاونةوالوكالة المنفذة  على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2التذييـل 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاقألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. أن تتحقق قبل تسل ماته التي كان من المقررة التزابكاف
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.سنوات، تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من ال
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 

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتن ل 12- 
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

ة والوكالة المنفذة ة ومن الوكالة المنفذة الرئيسيسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

ة حتى نھاية السن ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
) 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.

يّن في االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المب جميعذ تنف 15-
المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

واللجنة التنفيذية في االجتماع الثاني  صربياان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   16
 ن للجنة التنفيذية. والستي
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 7,76 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0,02 األولى جيم  123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 –الھيدروكلوروفلوروكربون 
  ب142

 0,59 األولى جيم

 8,37 األولى جيم  مجموعال
 
  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  
 

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  التفاصيل  الخط

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

(أطنان قدرات المجموعة األولى 
 استھالك األوزون)

  ال يوجد 5,46 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 8,4 8,4  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون) 

  ال يوجد 5,46 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 8,4 8,4  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2-1
الرئيسية (منظمة األمم المتحدة 

 للتنمية الصناعية) (دوالر أمريكي)

130 630    
444.130 

  

67.800 
   

25.700 897.760 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
 (دوالر أمريكي)

010 27    
33.310 

  
5.085 

   
1.928 67.333 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   2-3
المتعاونة (برنامج األمم المتحدة 

 للبيئة) (دوالر أمريكي)

000 26    
27.500 

  

14.450 
   

7.550 75.500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة   2-4
 (دوالر أمريكي)

380 3    
3.575 

  
1.879 

   
981 9.815 

لتمويل المتفق عليه (دوالر إجمالي ا 3-1
 أمريكي)

130 386    
471.630 

  
82.250 

   
33.250 973.260 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
 أمريكي)

390 30    
36.885 

  
6.964 

   
2.909 77.148 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
 (دوالر أمريكي)

520 416    
508.515 

  
89.214 

   
36.159 1.050.408 

 2,94 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-1-1
 0,00 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4-1-2
 4,82 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22 -الستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون ا 4-1-3

 0,00 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 123 -إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون   1.2.4
 0,00 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  123 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون   2.2.4
 0,02 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 123 -االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون   3.2.4
 0,00 أطنان قدرات استھالك األوزون)ھا بموجب ھذا االتفاق (ب المتفق على تحقيق142 –إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون   1.3.4
 0,00 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (142 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون   2.3.4
 0,59     ات استھالك األوزون)أطنان قدرب(142 -االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون   3.3.4
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
في السنة المحددة  ل االجتماع األخيرسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 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 

ذلك ع ي الضوء ك ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ل
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
ديمھ ادة تخصيص بخطة الشريحة السابق تق ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ا، كحاالت الت

ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  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 5 المحددة 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 ا5ألف، كم رر (ب) من االتف م تق ا ل ق. وم

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 ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
ذا الوصف المنظ ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ى الخطة الش رأ عل نةور 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

اتللخطة، تدرج في قاعدة لتقرير والالخاصة 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 التقويمية. والبيانات على االنترنت
ة  ، كال من السرودكل طلب شريحة رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1والوصف الخاص ب

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  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 أعاله. ومع أن المعلو ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي مات 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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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
     

 

في إطار البنية اإلدارية لوزارة البيئة  وحدة األوزون الوطنية ھي الوحدة اإلدارية المركزية المنشأة  1
وزون وتسير إزالة المواد والمسؤولة عن تنسيق األنشطة الحكومية المتعلقة بحماية طبقة األ المكاني  والتخطيط 

 المستنفدة لألوزون.

مسؤولة عن التنسيق الشامل  المكاني  والتخطيط تكون وحدة األوزون الوطنية التابعة لوزارة البيئة  سوف  2
  .لألنشطة الوطنية الرامية إلى تنفيذ خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

للمشروع إلى وحدة األوزون الوطنية بالتعاون مع منظمة األمم  سوف تسند إدارة تنفيذ األنشطة المخططة  3
   المتحدة للتنمية الصناعية باعتبارھا الوكالة المنفذة الرئيسية.

 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؛

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي 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 

ييالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) املة وفي  ن االعتبار ف 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 التنفيذية.ا لتقديمھا إلى اللجنة وتقارير إتمام المشروعات تمھيد 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)

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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ر  )ي( ا للفق ال وفق د  11ة في حالة خفض 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(

 ياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم الس  )ل(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2-
د واستھالك الموا 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.

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  

ذه األنشطة في وثيق  1 د ھ ة تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. 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
    ؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
      ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  

دوالر أمريكي عن كّل  2 500ار التمويل المخّصص بمقد 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 
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  السادس عشر رفـقالم
  
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  نستانتركما حكومةبين  معدل ّتفاقا
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

إجراء   تركمانستان حكومةيمّثل ھذا االتفاق التفاھم بين  1- ق ب ا يتعل تخفيض في ("البلد") واللجنة التنفيذية فيم
من  4,42 قدرھاألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة  -1الستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل ا

ة 2020يناير / كانون الثاني  1قبل حلول  أطنان قدرات استنفاد األوزون لبروتوكول  بما يتماشى مع الجداول الزمني
 .مونتلایر

ّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام ب 2- ى النحو المب واّد عل من  2-1حدود 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 التنفيذ ألف.-1المشار إليھا في التذييل  ّددة ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجن ل المح داتھا بالتموي ة بتعّھ ي
ّ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
عباعتباره الخ )يم، المجموعة األولىالكلي من مواد المرفق ج اق لجمي ذا االتف  طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھ

ذييل المستنفدة لآلزون المواد  أي استھالك -1المحددة في الت ق ب ا يتعل ف، وفيم ذي  أل واد ال ذه الم جاوز يتلكل من ھ
 .)تبقياالستھالك المؤھل الم( دالموامن   3-1-4ألفقي ا المستوى المحدد في الصف

اق، ت 3- ذا االتف قرھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھ وفير  واف ى ت دأ، عل ة، من حيث المب ة التنفيذي اللجن
ذا لبلد. وستوفألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي ة ھ ة التنفيذي ر اللجن

ى  -3ات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماع ة عل ي للموافق ألف ("الجدول الزمن
 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبّين في التذييل  4-
ّين المنّفذة ذات الصلة من تحقيق  تحّقق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراء ى النحو المب ذكورة، عل حدود االستھالك الم

 (ب) من ھذا االتفاق. 5في الفقرة الفرعية 

د  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- اء البل في حالة عدم وف
ة 60قبل  بالشروط التالية ة التنفيذي اع اللجن ي  يوماً على األقل من اجتم ّين في الجدول الزمن ى النحو المب ي عل المعن

 للموافقة على التمويل :

د حق ) أ( د ق ون البل ع أن يك ي جمي ة ھ نوات المعني ة. والس نوات المعنّي ع الس ددة لجمي داف المح ق األھ
واد  ة الم ة إدارة إزال ى خط ة عل ا الموافق ت فيھ ي تم نة الت ذ الس نوات من الس

ة تثنى الالھيدروكلوروفلوروكربوني ي . وتس نوات الت ا الس د فيھ ات أي يوج اإلبالغ ببيان زام ب الت
 البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

ررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب( ةق ة التنفيذي ذا التحقق  ت اللجن أن ھ
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ -4عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل  اريراتق قدمقد أن يكون البلد   (ج)
ابقةسنة كل غطي ي") ائحالشر ة الس ة  و أن يكون ؛من السنوات التقويمي د حقق مستوى ذات أھمي ق



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64 
Annex XVI 

 

2 

ذ األنشطة المشروع ففي  وفرة من تنفي وال المت اق األم ابقة، و أن نسبة انف ا ضمن الشرائح الس يھ
  ؛في المئة 20لموافق عليھا سابقا كانت تتجاوز الشريحة ا

ّ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  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،للتمويلالتالية بمقتضى الجدول الزمني  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 ى ا موافقتھوأن يك ذه عل ھ

  الخطة؛

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
غ عن  -5التذييـل  ذا رصدألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبل ذ الشريحة  ھ ة لخطة تنفي ذ األنشطة المتعلق تنفي
ذييل  ھاومسؤوليات ھاوفقاً ألدوارالسابقة  ى  -5المحّددة في الت تّقل عل ق المس ذا الرصد أيضاً للتحّق ألف. وسيخضع ھ
 .(ب)5المبّين في الفقرة الفرعية النحو 

ا، أو جزء توافق اللجنة التنو 7- الغ الموافق عليھ ادة تخصيص المب فيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إع
ن أجل  ر الظروف، م اً لتغّي الغ وفق ذه المب ن ھ ا م نص عليھ ذي ي واد ال ة الم يض و ازال ق تخف ذييل تحقي . ألف-1الت

اللجنة  توافق عليھاوأن الشريحة  في خطة تنفيذوإعادات التخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقاً 
ل  رئيسّيةو التغييرات ال (د). 5مبّين في الفقرة الفرعية  التنفيذية، كما ھو تتعلق باعادات  التخصيص التي تمس تموي

ة 30الشريحة األخيرة الموافق عليھا بنسبة  دد  في المئ ق بقواعد و سياسات الصندوق المتع ائل تتعل ر،  ومس أو أكث
اق.  األطراف، أو  ذا االتف ود ھ ن بن د م رات تمس أي بن ديالت أي تغيي ّنفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ا إع أم

ة  ،رئيسية الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ا، والت ذ الشريحة الموافق عليھ ا في خطة تنفي فيمكن إدماجھ
الغ اد أي مب ذ الشريحة. وسوف تع دى  التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفي دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل متبقي

 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 االحتياجات  )أ ( ذا االتف د تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ ي ق ة الت 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

ة األنشطة اعن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9- ا أو كاف وم بھ ي يق لت
ة  من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافقت نيابة عنه التي ُيضطلع بھا م المتحدة للتنمي ة األم منظم

ية") الصناعية ذة الرئيس ة المنف ية ("الوكال ذة الرئيس ة المنف ون الوكال ى أن تك يم  .عل ات التقي ى عملي د عل ق البل وُيواف
في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج  الدورّية التي قد ُتجري

 ع ألي من الوكالتين المنفذتين المشتركتين في ھذا االتفاق.ابالتقييم الت

ل ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أو 10-
ات  ا في إطار الطلب ديالت الموافق عليھ ة والتع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزال

ال ال الحصر الت ى سبيل المث ك عل ا في ذل ة، بم ةالمقدمة بخصوص الشرائح التالي رة الفرعي ا للفق  حقق المستقل وفق
ى (ب). 5 دأ، عل ة من حيث المب ـة في الصف وتوافق اللجنة التنفيذي ذة الرئيسية بالرسوم المبّين ة المنف د الوكال  تزوي

 .ألف-2من التذييـل   2-2األفقي 

ة ب 11- ق األھداف المتعلق د، ألي سبب من األسباب، من تحقي ن البل وادفي حال عدم تمّك ة الم المحددة في  إزال
ه  ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثالألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي  د بأن ل البل ذ يقب اق، فعندئ لھذا االتف
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د  ديرھا، أن تعي ة، حسب تق لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذي
ي لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا نقزمن ى م د عل رھن البل د أن يب ة بع ة التنفيذي ّدده اللجن ل تح ى التموي ة عل ح للموافق

ى أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف هوفائ ة عل ة في إطار جدول الموافق ل التالي م شريحة التموي
ذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية  ّددة في الت ف، عن  -7ر المح أل

ي ر الُمنجزة ف تنفاد األوزون.أي سنة من السنوات،  ّكل طن من تخفيضات االستھالك غي درات اس ان ق درة بأطن  مق
رارات  ا الق ى حدة، وتتخذ إزاءھ اق عل ذا االتف د لھ ال البل وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتث

 .5قرة ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للف

ل  خضعيلن  12-  ى تموي ؤثر عل د ي تقبل ق تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المس
 أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

ذة  13- ة المنف ة ومن الوكال ة التنفيذي ول من اللجن د ألي طلب معق يةالرئيسوف يستجيب البل ذا  س ذ ھ لتيسير تنفي
ال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع سيةاالتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئي ق من االمتث

 .لھذا االتفاق

ا إنجاز 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 -2ر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل آلخ

ا وفق ة عليھ رالتنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالي رعي تينا للفق اإتمام، فسيرجأ 7و  (د)5 تينالف ة السنة  ھ ى نھاي حت
ى ھ(أ) و(ب) و(د) و( لفأ-4إلبالغ المنصوص عليھا في التذييل لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اماال ) إل

 إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.حين 

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  جميعذ تنف 15-
تّم  م ي ا ل ول، م ا في البروتوك ى المنسوب إليھ ا المعن اق لھ ذا االتف تعملة في ھ ة المصطلحات المس اق. وكاف ھذا االتف

 تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق.

واللجنة التنفيذية في االجتماع  تركمانستانيحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ان ھذا االتفاق المعدل    -16
 والستين للجنة التنفيذية.الثاني 
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

6,8األولىجيم 22-كربونالھيدروكلوروفلورو
 
  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 /العامالتفاصيل  الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1
مونتلایر لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
استھالك األوزون)

  ال يوجد 4,42 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,8 6,8  ال يوجد  يوجدال   ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون) 

  ال يوجد 4,42 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,8 6,8  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد

تفق عليه للوكالة المنفذة التمويل الم 2-1
(دوالر  (اليونيدو)الرئيسية 
أمريكي)

309.050 0 0 94.500 0 0 215.250 0 0 0 33.250 652.050 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
(دوالر أمريكي)

23.179 0 0 7.087 0 0 16.144 0 0 0 2.494 48.904 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  3-1
ريكي)أم

309.050 0 0 94.500 0 0 215.250 0 0 0 33.250 652.050 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
أمريكي)

23.179 0 0 7.087 0 0 16.144 0 0 0 2.494 48.904 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
(دوالر أمريكي)

332.229 0 0 101.587 0 0 231.394 0 0 0 35.744 700.954 

 2,38 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون الي اإلزالة من إجم 4-1-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة  4-1-2
 4,42 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون مؤھل المتبقي من االستھالك ال 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 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
ة ارتب ا، وكيفي اطات فيھ ف النش ھام مختل ة إس واد، وكيفي لط الم ي أن يس بعض. وينبغ اط بعضھا ب

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 معل أيضاالمعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري رات عل خاصة ومات 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 المسرو ع السنوات ذات الصلة من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقري د جمي
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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 -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ب خاص بشريحة من الشرائح  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرالتي لم  (أ) من االتفاق5الفرعية 

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  املةرإلش ة الش ى الخط ن  ة إل ة م رات ممكن رز، فضال عن أي تغيي دم المح 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
  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 و .بيان وفق
وب ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ة التنفيذي ذه للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجن دم ھ ، سوف تق

ة . والبيانات على الخط ديمھا حسب السنة التقويمي ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ع كل م ھ
ريحة ب لش تعدل، طل ة  س رة الفرعي ر الفق التقرير (انظ رود والوصف الخاص ب ن الس ال م (أ) 1ك

ة  ة والنشاطات؛ 1أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعي رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
ا للفق املة وفق ة الش ى الخط أي تنقيحات تجرى عل ة ب ة المتعلق ات الكمي تلم بالمعلوم ا س ا أنھ رة كم

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 فقرات، يلخص المع  )ھ( رات الفرعي واردة في الفق (أ) 1لومات ال
  (د) أعاله.1إلى 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 

ة 1 دة األوزون الوطني وم وح وف تق واد  س ة الم ة إدارة إزال د خط ذ ورص يق تنفي بتنس
وطني راء ال ذ الھيدروكلوروفلوروكربونية بالتعاون مع الھيئات الحكومية المعنية والخب ين لتنفي ين المعين

  .مھام معينة قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع

  وسوف يتم االستعانة بمؤسسة مراجعة وطنية معتمدة للتحقق من االستھالك

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 ة المشروعـوثيق في ھا ديتحدطة. و يمكن نشمن األة ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1-
  :أن تتضمن على األقل ما يلي عليھا فيما بعد، و لكن 

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؛
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-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق 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 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 التنفيذيةارير إتمام المشروعات تمھيدوتق

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

يذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنف  (ح)
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

دمن اال 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ط) د، بالتشاور مع البل ، تفاق، تحدي
  تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ي(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ك(

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
واد  ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ا ب تقلة وتكليفھ ة مس ةمنظم تھالك  الھيدروكلوروفلوروكربوني واس

ذييل  ي الت ذكورة ف واد الم ة -1الم الفقرة الفرعي اء ب ا ج ا لم ف، وفق ة 5أل رة الفرعي اق والفق ن االتف ن 1(ب) م (ب) م
 ألف.-4التذييل 

  
  بسبب عدم االمتثالضات في التمويل ألف: تخفي -7التذييل 

  

دار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   3- 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 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64 
Annex XVII 
 

1 

 
 السابع عشرالمرفـق 

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  زمبابويحكومة بين معدل  اتّفاق

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("  زمبابوي ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
 من 11,57قدرھا واّد") إلى كمية ثابتة ألف ("الم -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1 قبلأطنان 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 لألالمواد ھذا االتفاق لجميع 

  .من كل من المواد 3-3-4و 3- 2-4و 3-1-4 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة المحدد
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3التذييل  في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في
 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  4-
 االستھالك المذكورةمن تحقيق حدود تحقّق 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 التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

لجميع السنوات المعنيّة.  ألف- 2من التذييل  2-1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة يوجد فيھا السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األحقق بشكل مستقل من يتم التأن   ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق 

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛
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نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  ئةعلى ھي 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 

أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول البلد للجدول الزمني إلزالة المواد 

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةلتنفيذ ا 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 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

  ؛ عد أو سياسات الصندوق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق بقوا  )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 اليف اإلضافية المتعلق 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  ألمانيات قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

ويُوافق البلد على عمليات . المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق
التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار 

 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةاببرنامج التقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتوافق  .(ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

من  2-3 ألفقيبالرسوم المبيّنـة في الصف ا اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .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

 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا
ة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. م شريحأن 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 
نوات، من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من الس كيلوغرام، عن ّكل التمويل بسبب عدم االمتثال")

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.
على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 

  .أعاله 5المقبلة وفقا للفقرة 
 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

لتيسير تنفيذ ھذا  الرئيسيةمن الوكالة المنفذة 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 واالتفاق المقترن بھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
ألف. وفي حالة -2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
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الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سذ األنشطة المتبقية. ولية لتنفيماحتى 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 االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا 
 .اللجنة التنفيذية غير ذلك

 
الخامس واللجنة التنفيذية في االجتماع  زمبابويان 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

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 16,86 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0,94 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 17,80 األولى جيم  المجموع الفرعي

ب في 141–الھيدروكلوروفلوروكربون
  البوليوالت المستوردة

  6.11 

 23,91    المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
جدول 1-1

تخفيضات 
بروتوكول
مونتريال 

لمواد 
المرفق 

جيم، 
المجموعة 

األولى 
(أطنان 
قدرات 

استھالك 
األوزون)

 ال يوجد 11,57 16,02 17,8017,8016,0216,0216,0216,02 ال يوجدال يوجد

الحد 1-2
األقصى 

المسموح 
به 

لالستھالك
الكلي من 

مواد 
المرفق 

جيم، 
المجموعة 

األولى 
(أطنان 
قدرات 

استھالك 
األوزون) 

 ال يوجد 11,57 16,02 17,8017,8016,0216,0216,0216,02 ال يوجدال يوجد

التمويل 2-1
المتفق 

عليه 
للوكالة 
المنفذة 

الرئيسية 
(ألمانيا) 
(دوالر 

 أمريكي)

474 7417 419  927 2750000 1120000 1680 0 000 56  818 038 1  

تكاليف 2-2
دعم 

الوكالة 
المنفذة 

الرئيسية 
(دوالر ) 

97250 096 008 330398 130097 200 0 699 6  270 124  

إجمالي 3-1
التمويل 
المتفق 

عليه 
(دوالر 

 أمريكي)

474 7417 419  927 2750000 1120000 1680 0 000 56  818 038 1  

مجموع 3-2
تكاليف 
الدعم 

(دوالر 
 أمريكي)

97250 096 008 330398 130097 200 0 699 6  270 124  

إجمالي 3-3
التكاليف 

المتفق 
عليھا 

(دوالر 
 أمريكي)

446 8513 469  935 3080398 1250097 1880 0 699 62  088 163 1  
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 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
 5,29  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1

 0,00  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 11,57  أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

أطنان قدرات استھالك ب  المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1
  األوزون)

0,94 

أطنان قدرات استھالك مشروعات سابقة موافق عليھا (ب   التي يتعين تحقيقھا في 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
  األوزون)

0,00 

 0,00  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب  (141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3

المستوردة المتفق على تحقيقھا ب  الموجود في البوليوالت السابقة الخلط 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-4-1
  أطنان قدرات استھالك األوزون)بموجب ھذا االتفاق (

6,11 

ب  الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة التي يتعين تحقيقھا في مشروعات 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4-4-2
  أطنان قدرات استھالك األوزون)سابقة موافق عليھا (

0,00 

أطنان ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة (141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-4-3
  قدرات استھالك األوزون)

0,00 

 
 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 
- 2في السنة المحددة في التذييل  خيراالجتماع األسيجري 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
 

 للتقريرالسنة السابقة منذ 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
ت جة مباشرةينتك ة المس ا البديل ادة، والتكنولوجي دائل ذات الصلة لتنفيذ األنشطة، حسب الم خدمة والب

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 أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل تغيي
ر  تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل اف ى  أيض عل

ذ السنوية  مقارنة بخطة (خطط)معلومات عن أي تغييرات  أخير، التنفي ديمھا، كحاالت الت السابق تق
ذ  ى النحو المنصوص وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي الشريحة، 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

  السنة الحالية؛باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في 

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

اص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خ
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  (ج) ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس
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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 رز، فضال عرإلش دم المح املة والتق ة الش ى الخط ن ة إل ة م رات ممكن ن أي تغيي

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

ة. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  بلية 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
ديمھاو .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي حسب  ستعدل ھ

ة نة التقويمي ريحة الس ب ش ل طل ع ك رة م التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب ، كال م
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.ھ(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

 

وستتولى وحدة إدارة المشروعات تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتھا من خالل الوحدة الوطنية لألوزون    1
الھيدروكلوروفلوروكربونية ھذه. وستقدم الوحدة الوطنية لألوزون إلى الوكالة المدرجة ضمن خطة إدارة إزالة المواد 

  المنفذة الرئيسية تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ الخطة.

وسيضطلع بالتحقق من بلوغ أھداف األداء، على النحو المحدد في الخطة، استشاري محلي مستقل تتعاقد معه   2
 تلقي طلب محدد بذلك من اللجنة التنفيذية.الوكالة المنفذة الرئيسية لدى 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب 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 يرز بعالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المح  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
 لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛ألف -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؛
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 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

غيلية  (ح) ة تش ود آليّ ذ خطة  ضمان وج ن تنفي ن م الغ التمّك فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

رة   (ط) ا للفق دمن اال 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي ، تف
 معنية؛تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية 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(

 كيانباختيار بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية  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 -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  التمويل بسبب عدم االمتثالضات في ألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 180 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوك

  ألف.-2التذييل من  2-1الھدف المحدد في الصف 
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  الثامن عشرالمرفق 

 اآلراء التي أعربت عنھا اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي 
 الحادي والسبعينالمقدمة إلى االجتماع 

 األرجنتين

والحظت  ،المؤسسي لألرجنتينالتعزيز طلب تجديد مشروع  معاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم  1.
أھداف  وتحقيق التي تحققت المواد الكلوروفلوروكربونيةإزالة اتخذ الخطوات الالزمة للحفاظ على  البلدمع التقدير أن 

األرجنتين حكومة على وتثني اللجنة التنفيذية  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.ببروتوكول مونتريال المتعلقة 
الخاص وتنفيذ نظام الحصص  ،المواد المستنفدة لألوزون الواردات/الصادرات منالقانوني لمراقبة  ھالتعزيز إطار

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتعزيز بدائل  ،وحظر بعض من استخداماتھا الھيدروكلوروفلوروكربونية لموادبا
الحكومية والخاصة لتنسيق  الكياناتة الوطنية والعمل مع العديد من في الصناع ةاحترار عالمي منخفض ذات إمكانية

اللجنة التنفيذية ولذلك تأمل  .بروتوكول مونترياللالجھود واإلجراءات التي تھدف إلى االمتثال اللتزامات األرجنتين 
الرقابة نجاح باھر من أجل تحقيق االمتثال ألھداف بالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةأنشطة األرجنتين تنفيذ  تواصلأن 
 .2015و 2013عامي ل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على

 بنغالديش

والحظت  ،التعزيز المؤسسي لبنغالديشتجديد مشروع استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  2.
 إزالةمشروع ولمواد المستنفدة لألوزون لوطنية ال اإلزالة طةخخطوات ھامة إلكمال تنفيذ  اتخذ البلدمع التقدير أن 

الحظت اللجنة التنفيذية أيضا و .لمواد الكلوروفلوروكربونيةالمستخدمة ل لجرعاتالمزودة بمقياس لأجھزة االستنشاق 
لى القائمة ع أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتتركيبات أن حكومة بنغالديش نفذت بنجاح تحويل جميع 

المزودة أجھزة االستنشاق  وأدخلتالمواد الكلوروفلوروكربونية إلى تركيبات خالية من  المواد الكلوروفلوروكربونية
 اللجنة التنفيذية أنتأمل ولذلك  .2013في السوق في عام  المواد الكلوروفلوروكربونيةخالية من ال بمقياس للجرعات

المحافظة على و ،تعزيز القدرة على رصد ومراقبة المواد المستنفدة لألوزونين في العامين المقبلبنغالديش  تواصل
من أجل تحقيق أھداف رقابة  المواد الكلوروفلوروكربونية،البناء على الخبرات في مجال خفض و التقدم المحرز

 .2015و 2013لعامي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

  بنن

التنفيذية تقرير طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبنن، ولحظت مع التقدير أن ھذا استعرضت اللجنة  3.
ألمانة األوزون، تشير إلى أنه يسعى كما يجب من أجل تلبية أھداف االمتثال لبروتوكول  7البلد بلّغ بيانات مادة 

إلدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو مونتريال. واللجنة التنفيذية ھي بالتالي متفائلة بأن بنن سيتابع تنفيذ خطته 
كربونية بنجاح بارز من أجل تلبية األھداف األولية لتجميد وتخفيض استھالك المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية 

 ، على التوالي.2015وعام  2013عام 

  بوتان

ن، ولحظت مع التقدير أن ھذا استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبوتا  4.
ألمانة األوزون، تشير بأنه في وضع امتثال بإجراءات الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال.  7البلد بلّغ بيانات مادة 

وبالتالي فإن اللجنة التنفيذية تأمل بأن يتابع بوتان تنفيذ خطته إلدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بنجاح 
وعام  2013من أجل تلبية األھداف األولية لتجميد وتخفيض استھالك المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية عام  بارز

  ، على التوالي.2015
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  البوسنة والھرسك

مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  ةالمقدمالنھائي وخطة العمل استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  5.
بروتوكول اللتزامات اإلبالغ عن البيانات بموجب  في حالة امتثالالبلد والحظت مع التقدير أن  للبوسنة والھرسك

تحقيق الخفض في ل البوسنة والھرسكاللجنة التنفيذية بدرجة كبيرة الجھود التي تبذلھا حكومة  ؤيدمونتريال. وت
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالھيدروكلوروفلوروكربون وتحقيق االمتثال ألھداف خفض استھالك استھالك 

  بوروندي

استعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبوروندي،  6.
ألمانة األوزون، تشير إلى أنه يسعى من أجل تلبية أھداف االمتثال  7ولحظت مع التقدير أن ھذا البلد بلّغ بيانات مادة 

كول مونتريال. وبالتالي فإن اللجنة التنفيذية متفائلة بأن بوروندي سيتابع تنفيذ خطته إلدارة إزالة الخاصة ببروتو
المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بنجاح بارز من أجل تلبية األھداف األولية لتجميد وتخفيض استھالك المواد 

  لي.، على التوا2015وعام  2013الھيدرو كلورو فلورو كربونية عام 

  الكاميرون

حظت الاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للكاميرون، و 7.
 2012ألمانة األوزون، وبيانات تنفيذ البرنامج القطري عام  2012عام  7مع التقدير أن ھذا البلد بلّغ بيانات مادة 

اللجنة التنفيذية عن تقديرھا بأن الكاميرون حافظ على عدم استھالك أي ألمانة الصندوق المتعدد األطراف. وعبّرت 
كمية من كلوروفلورو كربون وبروميد الميثيل. وبالتالي فإن اللجنة التنفيذية متفائلة بأن الكاميرون سيتابع تنفيذ خطته 

ف األولية لتجميد وتخفيض إلدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بنجاح بارز من أجل تلبية األھدا
  ، على التوالي.2015وعام  2013استھالك المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية عام 

  الرأس األخضر

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للرأس األخضر،   8.
مانة األوزون، تشير بأنه يحافظ على االمتثال باستھالك ال شيء أل 7ولحظت مع التقدير أن ھذا البلد بلّغ بيانات مادة 

من المواد الكلورو فلورو كربونية. وبالتالي فإن اللجنة التنفيذية تأمل أن يتابع الرأس األخضر تنفيذ برنامجه القطري 
ية بنجاح لتلبية تجميد وأن يبدأ بتنفيذ الشريحة الثانية من خطته إلدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربون

بالمئة من خط األساس الخاص به مع حلول  10، وتحقيق خفض 2013استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون عام 
  . 2015يناير/كانون الثاني 

  تشاد

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتشاد، ولحظت مع   9.
ألمانة األوزون، تشير إلى أنه يسعى كما يجب من أجل تلبية أھداف  2012لعام  7البلد بلّغ بيانات مادة التقدير أن ھذا 

االمتثال الخاصة ببروتوكول مونتريال. وبالتالي فإن اللجنة التنفيذية تأمل بأن يواصل تشاد تنفيذ خطته إلدارة إزالة 
جل تلبية األھداف األولية لتجميد وتخفيض استھالك المواد المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بنجاح بارز من أ

 ، على التوالي.2015وعام  2013الھيدرو كلورو فلورو كربونية عام 

  الكونغو

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للكونغو، ولحظت مع   10.
ألمانة  2012ألمانة األوزون، وبيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام  2012لعام  7التقدير أن ھذا البلد بلّغ بيانات مادة 

مع التقدير بأن الكونغو حافظ على استھالك ال شيء من كلورو الصندوق المتعدد األطراف. وأعربت اللجنة التنفيذية 
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ً أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو  فلورو كربون وبروميد الميثيل. ولحظت اللجنة التنفيذية أيضا
من أنه سيلبي  كربونية قد بدأ وأنه لبّى بنجاح تجميد استھالك المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، وھي واثقة

 .2015بالمئة من خط األساس الخاص به مع حلول يناير/كانون الثاني  10تخفيض 

 كوستاريكا

والحظت  ،المؤسسي لكوستاريكاتعزيز مشروع الطلب تجديد مع استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم  11.
 وتحقيق المواد الكلوروفلوروكربونيةي تحققت من اإلزالة التاتخذ الخطوات الالزمة للحفاظ على  البلدمع التقدير أن 

حكومة على وتثني اللجنة التنفيذية  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.استھالك بأھداف بروتوكول مونتريال المتعلقة 
المواد المستنفدة لألوزون وتنفيذ نظام الحصص  الواردات/الصادرات منالقانوني لمراقبة  ھاكوستاريكا لتعزيز إطار

كوستاريكا التقدم المحرز في  تواصلأن  توقعھااللجنة التنفيذية عن وتعرب  الھيدروكلوروفلوروكربونية. لموادعلى ا
المواد  داف الرقابة علىلتحقيق االمتثال ألھوأن تستند إليھا المواد المستنفدة لألوزون  إلزالةأنشطتھا 
 .2015و 2013عامي ل لوروفلوروكربونيةالھيدروك

 كوبا

والحظت مع  ،لكوباتعزيز المؤسسي مشروع الطلب تجديد مع استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم  12.
وتحقيق  اإلزالة التي تحققت من المواد الكلوروفلوروكربونيةللحفاظ على الخطوات الالزمة  البلد اتخذالتقدير أن 

حكومة على وتثني اللجنة التنفيذية  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.استھالك بأھداف بروتوكول مونتريال المتعلقة 
 للموادالمواد المستنفدة لألوزون وتنفيذ نظام الحصص  الواردات/الصادرات منالقانوني لمراقبة  ھاكوبا لتعزيز إطار

تعزيز بدائل لبه حكومة كوبا  اضطلعتلعمل الذي االضوء على تنفيذية اللجنة السلط وت الھيدروكلوروفلوروكربونية.
 كياناتعدة  معالعمل و صناعة الوطنيةالفي عالمي الاالحترار  ة إمكانيةمنخفض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وتعرب  .مونتريالبروتوكول لخاصة لتنسيق الجھود واإلجراءات التي تھدف إلى االمتثال اللتزامات كوبا و حكومية
وأن تستند إليھا المواد المستنفدة لألوزون  إلزالةالتقدم المحرز في أنشطتھا  تواصل كوباأن  توقعھااللجنة التنفيذية عن 
 .2015و 2013عامي ل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية داف الرقابة علىلتحقيق االمتثال ألھ

  جمھورية الكونغو الديمقراطية

اللجنة التنفيذية التقرير المقّدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمھورية الكونغو استعرضت  13.
ألمانة األوزون، تشير إلى أنه يسعى كما  2012لعام  7الديمقراطية،  ولحظت مع التقدير أن ھذا البلد بلّغ بيانات مادة 

التالي فإن اللجنة التنفيذية تأمل أن تتابع جمھورية يجب من أجل تلبية أھداف االمتثال الخاصة ببرتوكول مونتريال. وب
الكونغو الديمقراطية تنفيذ خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بنجاح بارز من أجل تلبية 

 على التوالي 2015 و 2013 ـلاألھداف األولية لتجميد وتخفيض استھالك المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية 
  بالمئة من خط األساس.  10سبة نب

  غابون

استعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغابون، ولحظت   14.
مع التقدير أن ھذا البلد قد اتخذ خطوات ھامة من أجل استدامة إزالته المواد المستنفدة لألوزون في الفترة المشمولة 

عھا بأن يتابع غابون تنفيذ خطته إلدارة إزالة المواد لمشروع التعزيز المؤسسي. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توق
الھيدرو كلورو فلورو كربونية بنجاح بارز من أجل تلبية األھداف األولية لتجميد وتخفيض استھالك المواد الھيدرو 

  بالمئة من خط األساس.  10نسبة ب على التوالي 2015و  2013 ـلكلورو فلورو كربونية 

 .  
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  إندونيسيا

والحظت  ،ندونيسياضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي إلاستعر 15.
المواد واستدامة إزالة ندونيسيا إالمواد المستنفدة لألوزون في  إزالةأنشطة مع التقدير استمرار نجاح 

لرصد ومراقبة مختلفة تنظيمية و سياساتيةمبادرات ينفذ بلد الأن إلى اللجنة التنفيذية  شارتأو الكلوروفلوروكربونية.
األخرى وأصحاب المصلحة في الوطنية أثبتت نجاح التنسيق مع الوكاالت و على نحو فعالالمواد المستنفدة لألوزون 

المتعلقة  والتي من شأنھا أن تساعد البلد في تحقيق أھدافه ،المواد المستنفدة لألوزون إزالةبرامج تنفيذ  ورصد إدارة
إندونيسيا التنسيق الناجح في تواصل أن توقعھا باللجنة التنفيذية عن وتعرب  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.ة ابإزال

تحسين و وتعزيز قدرات اإلدارة الوطنية ،المواد المستنفدة لألوزون إزالةتنفيذ السياسات واللوائح للحفاظ على 
 لموادالخاصة بال التراخيص لتحقيق أھداف االمتثاإصدار ظام نو المواد المستنفدة لألوزونالمتعلقة بالتشريعات 

  .2015و 2013عامي ل الھيدروكلوروفلوروكربونية

  ليبيا

والحظت مع التقدير  يبياطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لللالتقرير المقدم استعرضت اللجنة التنفيذية  16.
وأمانة الصندوق المتعدد إلى أمانة األوزون وعن بيانات تنفيذ البرنامج القطري  7عن بيانات المادة  البلد أبلغأن 

اللجنة التنفيذية الجھود التي  ؤيدوتاألطراف مشيرا إلى أنه في حالة امتثال ألھداف الرقابة في بروتوكول مونتريال. 
مونتريال وتشجع البلد على تقديم خطتھا لتقديم صكوك التصديق على تعديلي بيجين ومونتريال لبروتوكول  ليبياتبذلھا 

إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من أجل تحقيق االمتثال أھداف الرقابة على 
 .2015و 2013الھيدروكلوروفلوروكربون لعامي 

  ميانمار

استعرضت األمانة التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لميانمار، ولحظت مع التقدير   17.
ألمانة األوزون، وبيانات تنفيذ البرنامج القطري ألمانة الصندوق المتعدد  2012لعام  7أن ھذا البلد بلّغ بيانات المادة 

ً للتراخيص والكوتا حسن التركيب في نطاق إدارته األطراف. ولحظت اللجنة التنفيذية أن لدى ميانمار نظ اما
الجمركية، وأن تشريعات البلد المتعلقة باألوزون ھي قيد االستكمال. وبالتالي فإن اللجنة التنفيذية مطمئنة بأن يتابع 

 ال.ميانمار األنشطة على مستويَي المشروع والسياسة العامة، لتمكين البلد من تلبية أھداف بروتوكول مونتري

  نيكاراغوا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيكاراغوا، ولحظت   18.
وبيانات تنفيذ البرنامج القطري ألمانة األوزون وألمانة  2012لعام  7مع التقدير أن ھذا البلد بلّغ بيانات المادة 
. وأعربت اللجنة التنفيذية مع التقدير بأن نيكاراغوا قد توصل إلى ھدف الصندوق المتعدد األطراف، على التوالي

ً  أن خطة إدارة إزالة الكلورو فلورو  استھالك ال شيء من كلورو فلورو كربون. ولحظت اللجنة التنفيذية أيضا
لمواد الكلورو فلورو كربونية لنيكاراغوا ھي قيد التنفيذ حالياً، وھي مطمئنة بالتالي بأن نيكاراغوا سيُديم إزالة ا

كربونية، وسيتابع األنشطة لتمكين ھذا البلد من تلبية ھدف تجميد استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون بحدود العام 
 .2015بالمئة من خط األساس لديه مع حلول يناير/كانون الثاني عام  10، وتحقيق ھدف تخفيض الـ 2013

  النيجر

تقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للنيجر، ولحظت مع استعرضت اللجنة التنفيذية ال  19.
أمانة الصندوق المتعدد األطراف، التي تشير أن  2012التقدير أن ھذا البلد بلّغ بيانات تنفيذ البرنامج القطري للعام 

التنفيذية تأمل بأن يتابع النيجر  البلد ماٍض في اتجاه تلبية أھداف االمتثال ببروتوكول مونتريال. وبالتالي، فإن اللجنة
تنفيذ أنشطة خطته إلدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بنجاح بارز، مّما سيمّكن البلد من تجميد 
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بالمئة من خط األساس لديه  10، وتلبية ھدف تخفيض الـ 2013استھالك المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية عام 
  . 2015الثاني  بحدود يناير/كانون

 عمان

البلد والحظت مع التقدير أن  لعمانتقرير طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة التنفيذية  20.
ألھداف اإلزالة بموجب  في حالة امتثالإلى أمانة األوزون، مشيرا إلى أن عمان  2012لعام  7أبلغ عن بيانات المادة 

بالتالي أن تستمر عمان في تنفيذ خطتھا إلدارة إزالة المواد اللجنة التنفيذية  وتأملبروتوكول مونتريال. 
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح فائق

  
  بنما

والحظت مع  ،استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبنما 21.
 واستدامة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية البلدالمواد المستنفدة لألوزون في  إزالةأنشطة التقدير استمرار نجاح 

على وجه الخصوص، عملت وحدة األوزون الوطنية بشكل وثيق جدا مع و .رابع كلوريد الكربونو والھالونات
المتعلقة فھا الجمھور على تحقيق أھداو غير الحكومية والقطاعات الصناعية والقطاع الخاصو ةيالحكومالھيئات 
المواد  إزالةأھدافه ذات الصلة بساعد البلد في تحقيق تأن  امن شأنھالتي  ،المواد المستنفدة لألوزونبإزالة 

 تھاى شبكاالستناد إلحكومة في الالحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير الجھود التي بذلتھا و. الھيدروكلوروفلوروكربونية
اللجنة التنفيذية أن وتأمل  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.مشروعات إزالة فيذ لتن ومعرفتھا  أصحاب المصلحةمن 

وأنھا سوف  ،المواد المستنفدة لألوزونتھا إلزالة الخبرة المكتسبة في أنشطو التقدم المحرزاالستناد إلى بنما تواصل 
الترخيص للحفاظ على إلصدار المواد المستنفدة لألوزون ونظامھا ھا المتعلق بتشريععزز وت ،تعزز قدرتھا الوطنية

عامي على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل وتحقيق االمتثال لتدابير الرقابة المواد الكلوروفلوروكربونية إزالة
  .2015و 2013

  سان تومي وبرينسيبي

زيز المؤسسي لسان تومي وبرينسيبي، استعرضت األمانة التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التع  22.
ألمانة األوزون، وبيانات تنفيذ البرنامج القطري عام  2012لعام  7ولحظت مع التقدير أن ھذا البلد بلّغ بيانات المادة 

ألمانة الصندوق المتعدد األطراف. ولحظت األمانة مع التقدير أن سان تومي وبرنسيبي قد حافظ على استھالك  2012
ً أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  ال شيء من كلورو فلورو كربون وبروميد الميثيل. ولحظت اللجنة التنفيذية أيضا

الھيدرو كلورو فلورو كربونية لسان تومي وبرينسيبي قد بدأ، وأن البلد يلبّي بنجاح تجميد استھالك المواد الھيدرو 
بالمئة لخط األساس لديه بحدود يناير/كانون الثاني  10ـ كلورو فلورو كربونية، وھي واثقة من أنه سيلبي تخفيض ال

2015 .  

  السنغال

استعرضت األمانة التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للسنغال، ولحظت مع التقدير   23.
ألمانة األوزون، التي تشير إلى أن البلد قد أدام اإلزالة الكلية للمواد  2012لعام  7أن ھذا البلد بلّغ بيانات المادة 

جنة التنفيذية تأمل أن يتابع السنغال بنجاح تنفيذ برنامجه القطري الكلورو فلورو كربونية والھالونات. وبالتالي فإن الل
وخطته إلدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية من أجل تحقيق تجميد استھالك المواد الھيدرو كلورو 

  . 2015ثاني بالمئة من خط األساس لديه بحدود يناير/كانون ال 10، وتخفيض الـ 2013فلورو كربونية مع حلول عام 
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 صربيا

والحظت مع التقدير أن  صربيااستعرضت اللجنة التنفيذية تقرير طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل 24.
في حالة امتثال ألھداف اإلزالة  صربياإلى أمانة األوزون، مشيرا إلى أن  2012لعام  7البلد أبلغ عن بيانات المادة 

المستنفدة إزالة المواد أنشطة في تنفيذ  صربيانة التنفيذية بالتالي أن تستمر بموجب بروتوكول مونتريال. وتأمل اللج
 .2015و 2013من أجل تحقيق االمتثال ألھداف الرقابة على الھيدروكلوروفلوروكربون لعامي  بنجاح فائق لألوزون

  سوازيلند

لسوازيلند، ولحظت مع التقدير استعرضت األمانة التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  25.
ألمانة األوزون، التي تشير إلى أنه في وضع امتثال بإجراءات الرقابة  2012لعام  7أن ھذا البلد بلّغ بيانات المادة 

الخاصة ببروتوكول مونريتال. وبالتالي فإن اللجنة التنفيذية تأمل بأن يتابع سوازيلند بنجاح تنفيذ برنامجه القطري 
ة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية من أجل الحفاظ على تجميد من استھالك ھيدرو كلورو وخطته إلدار

  .2015بالمئة من خط األساس لديه بحدود يناير/كانون الثاني  10فلورو كربون، وتحقيق تخفيض الـ 

  أوروغواي
 

والحظت  ،ورغوايالتعزيز المؤسسي ألاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع  26.
واستدامة إزالة المواد  أورغوايالمواد المستنفدة لألوزون في  إزالةمع التقدير استمرار نجاح أنشطة 

على وجه الخصوص، عملت وحدة األوزون الوطنية في و .رابع كلوريد الكربونو والھالونات الكلوروفلوروكربونية
الجمھور و غير الحكومية والقطاعات الصناعية والقطاع الخاصو ةيالحكومات الھيئبشكل وثيق جدا مع  أورغواي

أھدافه ذات ساعد البلد في تحقيق تأن  امن شأنھالتي  ،المواد المستنفدة لألوزونالمتعلقة بإزالة على تحقيق أھدافھا 
ر الجھود التي بذلتھا حكومة الحظت اللجنة التنفيذية مع التقديو. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الصلة بإزالة
مشروعات إزالة المواد لتنفيذ  ومعرفتھا  أصحاب المصلحةمن  تھاى شبكاالستناد إلفي  أورغواي

مالحظة زيادة القدرات المؤسسية لوحدة األوزون الوطنية فيما اللجنة التنفيذية كما يسعد  الھيدروكلوروفلوروكربونية.
تنفيذ أنشطتھا  تواصل أورغوايأن يتعلق بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبدائلھا. وتأمل اللجنة التنفيذية في 

  ناء عليھا.المقررة بنجاح باھر وتحافظ على مستوياتھا الحالية من تخفيضات المواد المستنفدة لألوزون وتكمل الب

  زامبيا

استعرضت  اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لزامبيا، ولحظت   27.
ألمانة األوزون، التي تشير إلى أن البلد في وضع امتثال  2012لعام  7مع التقدير أن زامبيا بلّغت بيانات المادة 

فدة لألوزون. ولحظت اللجنة التنفيذية أيضاً أن زامبيا اتخذت خطوات ھامة إلزالة بإجراءات رقابة جميع المواد المستن
استھالكھا للمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للفترة المشمولة للمرحلة الحالية من مشروعه للتعزيز المؤسسي. 

ھيدرو كلورو فلورو كربونية. وتقدر اللجنة التنفيذية جداً جھود حكومة زامبيا من أجل تخفيض استھالك المواد ال
وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقّعھا بأن تتابع زامبيا تنفيذ خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية 

بالمئة من  10بنجاح بارز من أجل استدامة التجميد من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون، وتحقيق تخفيض الـ 
  .2015دود يناير/كانون الثاني خط األساس لديه بح
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الموقعالعنصــــــــــرالميزانية

برنامج عام 2013 
الموافق عليه في 

االجتماع 68 للجنة 

برنامج عام 2014 
الموافق عليه في 

االجتماع 71 للجنة 
عنصر موظفيين المشروعات10

الشھر/السنةالرتبةاللقب/الوصف
D110211,000217,000باريسرئيس فرع1101
P512230,000237,000باريسمسؤول البيئة الرئيسي - الشبكة والسياسة العامة1102
P4/P512214,000221,000باريسمسؤول البرنامج - بناء القدرات1103
P412201,000207,000باريسمدير اإلعالم1104
P4000باريسمسؤول الرصد واإلدارة1105
P412185,000190,000باريسمسؤول البرنامج - دعم السياسات والدعم التقني1106
P312169,000174,000باريسمسؤول البرنامج - المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1107
P312169,000174,000باريسموظف برامج - أوروبا وآسيا الوسطى/ باريس1108

أوروبا و آسيا منسق الشبكة اإلقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى1111
الوسطى

P412201,000207,000

P512194,000200,000بانكوكمنسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ -  جنوب آسيا1121
P412170,000175,000بانكوكمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - جنوب شرق آسيا1122
P412170,000175,000بانكوكمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - مركز جزر المحيط الھادئ1123
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1124 - P412170,000175,000بانكوكموظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1125 - P312138,000142,000بانكوكموظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
P412196,000201,000المنامةمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1131
P412196,000201,000المنامةموظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا - خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1132
P312165,000170,000المنامةموظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا - خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1133
P512214,000220,000نيروبيمنسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا1141
P412185,000190,000نيروبيمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا -  البلدان الناطقة بالفرنسية1142
P412185,000190,000نيروبيمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا -  البلدان الناطقة باإلنكليزية1143
P312152,000156,000نيروبيموظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا - خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1144
P312152,000156,000نيروبيموظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا - خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية/بروميد الميثيل1145
P412171,000176,000بنمامنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1151
P412171,000176,000بنمامنسق شبكة الكاريبي في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1152
P312146,000150,000بنماموظف برامج في في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي - خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1153
P312146,000150,000بنماموظف برامج في في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي - خطط إدارة إزالة الموادالھيدروكلوروفلوروكربونية / بروميد الميثيل1154

11994,501,0004,630,000
1300

الوصف Gradew/mاللقب/
G612105,000108,000باريسمساعد رئيسي - رئيس الفرع1301
G612105,000108,000باريسمساعد برامج - الشبكات اإلقيمية1302
G612105,000108,000باريسمساعد برامج - غرفة تبادل المعلومات1303
G6000باريسمساعد إداري1304
G51293,00096,000باريسمساعد برامج -  أوروبا وآسيا الوسطى/ باريس1305
G51293,00096,000باريسمساعد برامج - بناء القدرات1306
G51293,00096,000باريسمساعد برامج - للمعلومات1307

مساعد برامج -  أوروبا وآسيا الوسطى/ باريس1311
أوروبا و آسيا 

الوسطى
G51293,00096,000

72,00075,000مساعدة مؤقتة في برنامج المساعدة على االمتثال1317
G61261,00062,000بانكوكمساعد برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - حنوب آسيا1321
G51243,00049,000بانكوكمساعد برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - حنوب شرق آسيا1322
G51248,00049,000بانكوكمساعد برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - مركز جزر المحيط الھادئ1323
G61246,00055,000بانكوكمساعد للتوعية اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ -  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1324
G61257,00058,000المنامةمساعد برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1331
G61257,00058,000المنامةمساعد برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1332
G6628,00029,000المنامةمساعد للتوعية اإلقليمية في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا -  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1333
G61239,00040,000نيروبيمساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا1341
G51232,00033,000نيروبيمساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا1342
G61235,00036,000نيروبيمساعد للتوعية اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا-  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1343
G41240,00029,000بنمامساعد برامج في في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1351
G61240,00041,000بنمامساعد للتوعية اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي-  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1352
G51233,00034,000بنمامساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1353
G31221,00022,000بنمامساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1354

13991,339,0001,378,000

ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 2014

المرفق التاسع عشر

1
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1600
205,000171,000باريسسفر موظفي مكتب باريس1601

سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى1610
أوروبا و آسيا 

الوسطى
26,00030,000

80,000116,000بانكوكسفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ و جنوب آسيا1620
60,00060,000المنامةسفر موظفي المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1630
143,000143,000نيروبيسفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا1640
96,00090,000بنماسفر موظفي المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1650

1699610,000610,000
19996,450,0006,618,000

عنصــــر العقـــــــود الفرعيــــــــة20
2200

2110
عقود فرعية مع المنظمات المساعدة ألوروبا وآسيا الوسطى

أوروبا و آسيا 
الوسطى

35,00035,000

20,00020,000بانكوكعقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي آلسيا والمحيط الھادئ2120
50,00050,000المنامةعقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي لغرب آسيا2130
28,00028,000نيروبيعقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي الفريقيا2140
15,00015,000بنماعقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي2150
أوروبا و آسيا التوعية االفليمية في أوروبا وآسيا الوسطى2210

الوسطى
10,00010,000

44,00054,000بانكوكالتوعية االفليمية للمكتب االقليمي آلسيا والمحيط الھادىء2220
20,00020,000المنامةالتوعية االفليمية للمكتب االقليمي لغرب آسيا2230
39,00064,000نيروبيالتوعية االفليمية للمكتب االقليمي الفريقيا2240
75,00040,000بنماالتوعية االفليمية للمكتب االقليمي لألمريكا الالتينية والكاريبي2250

2299336,000336,000
2300

70,00080,000باريسمواد إعالمية تقنية وخاصة بالسياسة العامة2301
192,000150,000باريسغرفة تبادل المعلومات2302
80,000112,000باريسبناء القدرات فيما يتعلق بازالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية2303

2399342,000342,000
2999678,000678,000

عنصر التدريب30
3300

3210
التعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى

أوروبا و آسيا 
الوسطى

20,00020,000

48,00048,000بانكوكالتعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھدائ3220
33,00033,000المنامةالتعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب اإلقليمي لغرب آسيا3230
31,00031,000نيروبيالتعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب اإلقليمي ألفريقيا3240
45,00045,000بنماالتعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي3250
32,00032,000باريساجتماعات توجيھية واستشارية - باريس3301
أوروبا و آسيا اجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية ألوروبا وآسيا الوسطى3310

الوسطى
160,000160,000

جنوب آسيا3321 - 72,00072,000بانكوكاجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية آلسيا والمحيط الھدائ
50,00050,000بانكوكاجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية آلسيا والمحيط الھدائ - جنوب شرق آسيا3322
60,00060,000بانكوكاجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية آلسيا والمحيط الھدائ - جزر المحيط الھادئ3323
86,00086,000المنامةاجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية للمكتب االقليمي لغرب آسيا3330
281,000281,000نيروبياجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية للمكتب االقليمي الفريقيا3340
192,000204,000بنمااجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية  للمكتب االقليمي لألمريكا الالتينية والكاريبي3350

33991,110,0001,122,000
39991,110,0001,122,000

عنصر المعدات و المكاتب40
4100

15,00015,000باريس/أوروبا و لوازم المكاتب - باريس وأوروبا وآسيا الوسطى4101
25,00025,000اقليمـــــيلوازم المكاتب - األقاليم4110

419940,00040,000
4200

22,00022,000باريس/أوروبا و معدات المكاتب/ أجھزة الحاسوب - باريس وأوروبا وآسيا الوسطى4201
33,00033,000اقليمـــــيمعدات المكاتب/ أجھزة الحاسوب - األقاليم4210

429955,00055,000
4300

360,000360,000باريس/أوروبا و إيجار المكاتب - باريس وأوروبا وآسيا الوسطى4301
151,000151,000اقليمـــــيإيجار المكتب - أقاليم4310

4399511,000511,000
4999606,000606,000

عنصر المتنوعات50
5100

22,00022,000باريسإيجار وصيانة معدات المكاتب - باريس وأوروبا وآسيا الوسطى5101
33,00033,000اقليمـــــيإيجار وصيانة معدات المكاتب - أقاليم5110

519955,00055,000

2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64
Annex XIX

5200
11,00011,000باريستكاليف التقارير/الطباعة5201
36,00036,000اقليمـــــيالترجمة - أقاليم5210

529947,00047,000
5300

123,000123,000باريس/أوروبا و النشر واالتصاالت - باريس وأوروبا وآسيا الوسطى5301
89,00089,000اقليمـــــياالتصاالت - أقاليم5310

5399212,000212,000
5999314,000314,000

999,158,0009,338,000
732,640747,040

909,890,64010,085,040 المجموع الكلي
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 العشرون المرفـق

  
   متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  الھندحكومة اتّفاق معدل بين 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب  الھندحكومة ھذا االتفاق التفاھم بين  مثّلي 1-
قدرات ب طن 1,447.38 واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل  للموادّ 

   .بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال   2015يناير / كانون الثاني 1حلول باستنفاد األوزون 
 

من  2-1لمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي ل 2-
المشار لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

المحّددة في الفقرة ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل  ألف.-1إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز 3

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1المستوى المحدد في الصف األفقي 
 جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون ولألالمستنفدة االتفاق لجميع المواد 

(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من  3.6.4و 3.5.4، 3.4.4، 3.3.4، 3.2.4، 3.1.4  وففي الصف لكل مادة
  .المواد

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة 3- التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  يوافق البلد 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  .فاقمن ھذا االت ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالوكالة الثنائية أو المنفّذة 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل حددالمقبل 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 

إلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التزام بايوجد فيھا السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4التذييل  على ھيئة 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 

المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت في  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛
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نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د)
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  طة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛جميع األنش

وما  والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن امتثال بر، باإلنتاج والصادرات، والھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األم
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  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5ييـل التذ

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
نفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من اللجنة التتوافق و 7-

 ألف:-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

ذ إما قاً إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسب  (أ) ة  سنويةفي خطة تنفي مقدم
أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية أسابيع  (د) 5في الفقرة الفرعية  حسبما ھو متوقع

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتقبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ ات الصندوق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياس  )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؛ 

ة، تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التتقديم   )4( نفيذ السنوية المعتمدة الحالي
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة التنفي ن خط اط م ة أي نش وع  30أو إزال ن مجم ة م ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

الموافق  السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة   (ب)
ون عندئ ي تك ا، والت ر عليھ أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ ذ قي السنوي التنفي

 ؛الالحق

ا المقترحة في خطة إدارة   (ج) إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجي
ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتعين الحصول على م ة التنفيذي وافقة اللجن

ر  دم لتغيي كجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليھا. ويجب أن يُحدد في الطلب المق
ان  ي أطن اخ وأي اختالف ف ى المن ر المحتمل عل ا واألث اليف اإلضافية المرتبطة بھ ا التك التكنولوجي

ق  بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ي س تنفاد األوزون الت درات اس ورات ق ى أن الوف د عل ق البل ر. ويواف األم
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؛

واد   (د) ر الم ا غي ى تكنولوجي ا إل ين تحويلھ ركة يتع اھمة أي ش ى مس ل عل ن تحص ل
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ين الھيدروكلوروفلوروكربونية مدر ة ويتب واد الھيدروكلوروفلوروكربوني جة في خطة إدارة إزالة الم
أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف (أي بسبب الملكية األجنبية أو 

ذه 2007سبتمبر/أيلول  21إذا كانت منشأة بعد الموعد النھائي وھو  ). وسيتم إبالغ اللجنة التنفيذية بھ
  ت كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛المعلوما

ي   )ھ( ا، ف ا داخلي دال من خلطھ ط ب ابقة الخل دروكربون الس ة استخدام نظم الھي د بدراسة إمكاني زم البل يلت
ابال  ة وق ة التقني ديا من الناحي ك مج شركات الرغاوى المشمولة بموجب المشروع الجامع، إذا كان ذل

  الشركات؛ للتنفيذ من الناحية االقتصادية ومقبوال لدى

رة   )و(  ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ راف ل دد األط 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

 
د تطرأ أن يستعمل البل  (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ د المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛

اأن   (ب) ة يأخذ البلد والوك ذة المعني ة والمنف المقررين الت الثنائي واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن ولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤ 9-
(  اإلنمائىوافق يرنامج األمم المتحدة وقد من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

 تينالمنفذ تينالوكال اكونيعلى أن  المانيا ب وحكومةووافقت اليونيكون الوكالة المنفذة الرئيسية يعلى أن )ئنديبىاليو
ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. تحت قيادة الوكالة  تينالمتعاون

التقييم  التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج
 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابالت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
ھذه  وتشمل )(ب 5ة حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

لضمان التوقيت السليم وتتابع األنشطة في التنفيذ. وتوفر الوكالة  تينالمتعاونتسن المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكال
باء بتنسيق عام من -6المنفذة المتعاونة الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية من خالل تنفيذ األنشطة المدرجة في التذييل 

إلى توافق في اآلراء  تانالمتعاونتان المنفذ تانفذة الرئيسة. وتوصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالجانب الوكالة المن
بشأن الترتيبات المتعلقة بالتخطيط المشترك بين الوكالتين واإلبالغ والمسؤوليات بمقتضى ھذا االتفاق لتيسير التنفيذ 

. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على أن تزود الوكالة المنسق للخطة بما في ذلك اجتماعات التنسيق الدورية
 ألف.-2من التذييل 6-2و  4-2و 2-2 وفاألتعاب الواردة في الصف تينالمتعاون تين المنفذتين المنفذة الرئيسية والوكال

 
المحددة في الصف  وادإزالة المفي 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 يحّق له ألف- 2من التذييل  2-1األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد ا لتمويل إلى الحصول على التمويل وفقا

ً لجدول ة بكاف ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني  وضعه وفقا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. أن تتحقق قبل تسل التزاماته التي كان من المقرر

("تخفيضات في  ألف - 7المحّددة في التذييل  القيمةبض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام، عن ّكل التمويل بسبب عدم االمتثال")
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اق وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتف مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.
على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 

  .أعاله 5المقبلة وفقا للفقرة 
 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  روعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مش
 

 تينالمنفذ تينوالوكال من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
على المعلومات  اإلطالعية لة المنفذة الرئيسلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا تينالمتعاون

 .ق من االمتثال لھذا االتفاقالضرورية للتحق
 

في واالتفاق المقترن بھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
ألف. وفي حالة - 2لتذييل االستھالك في امستوى 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 الفرعيةتستمر 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
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد اللجنة ب إليھا في البروتوكول، ما لم ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسو

 .التنفيذية غير ذلك
 

ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة الھند واللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والستين للجنة   16.
 التنفيذية. 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  

  لبدء إلجمالي التخفيضات في االستھالكنقطة ا  المجموعة  المرفق  المادة
  (أطنان بقدرات استنفاد األوزون)

 123-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

  األولى جيم
3,5 

 13,5  األولى جيم 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 865,5  األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 123,7  األولى جيم ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 602,0  األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.608,20                       المجموع الفرعي
ب المتضمن 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  في البوليول السابق الخلط المستورد
 

             83,05 

 1.691,25   المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

  المجموع 2015 2014 2013 2012  تالمفرداالصف

1-1 
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، 

 المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون)
 اليوجد 1.447,38 1.608,20 1.608,20 اليوجد

1-2 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق 

 ان بقدرات استھالك األوزون) جيم، المجموعة األولى (أطن
 اليوجد 1.447,38 1.608,20 1.608,20 اليوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دوالر  2-1
 أمريكي)

10.000.000 7.000.000 0 1.438.490 18.438.490 

  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)   2-2
 

750.000 490,000 0 100,694 1,340,694 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دوالر   2-3
 أمريكي)

430.800 344.640 0 86.160 861.600 

 104.776 10.478 0 41.910 52.388 تكاليف الدعم  للوكالة المتعاومة  اليونيب (دوالر أمريكي)  2-4

 1.994.400 199.440 0 869.508 925.452  لوكالة المتعاونة ( المانيا) دوالر أمريكىالتكاليف المتفق عليھا ل   2-5

 229.384 22.938 0 100.006 106.440  تكاليف الدعم أللمانيا  2-6

 21.294.490 1.724.090 0 8.214.148 11.356.252 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي)  3-1

 1,674,854 134,110 0 631,916 908.828 دوالر أمريكي)إجمالي تكاليف الدعم (  3-2

 22,969,344 1,858,200 0 88,846,064 12.265.080  مجموع التكاليف المتفق عليھا   3-3

 0 لمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان بقدرات استھالك األوزون)124-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 0 يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان بقدرات استھالك األوزون) 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 3,50 (أطنان بقدرات استھالك األوزون) ب141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3

 0 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذه االتفاقية (أطنان بقدرات استھالك األوزون) 124- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1

 0 التي ستتحقق في إطار مشروعات سبق الموافقة عليھا (أطنان بقدرات استھالك األوزون) 124-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2

 13,50 أطنان بقدرات استھالك األوزون)( 123-للھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3

 310,53 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذه االتفاقية (أطنان بقدرات استھالك األوزون)141- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-1

 0 ن بقدرات استھالك األوزون)ب التي ستتحقق في إطار مشروعات سبق الموافقة عليھا (أطنا141-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-3-2

 554,97 ب (أطنان بقدرات استھالك األوزون)142-للھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-3-3

 0 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذه االتفاقية (أطنان بقدرات استھالك األوزون)142- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-1

 0 ب التي ستتحقق في إطار مشروعات سبق الموافقة عليھا (أطنان بقدرات استھالك األوزون)142-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-4-2

 123,70 ب (أطنان بقدرات استھالك األوزون)142-للھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-4-3

ب المتضمن البوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141- كربوناإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلورو 4-5-1
 (أطنان بقدرات استھالك األوزون)

31,24 

  ب المتفق علي تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان بقدرات استھالك األوزون)141-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-5-2
 

0 

ب المتضمن البوليوالت السابقة الخلط المستوردة (أطنان بقدرات استھالك 141-المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك 4-5-3
 األوزون)

570,76 

 0  اقب المتضمن ابلبوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتف141- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون  4-6-1

ب المتضمن ابلبوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقھا فى مشروعات سبق 141- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون  4-6-2
  الموافقة عليھا (طن بقدرات إستنفاد األوزون)

0 

وردة الواردة فى الصـف ـليوالت السابقة الخلط المستب المتضمن فى البو141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-6-3
  (أطنان بقدرات استھالك األوزون4-3-3

83,05 

  
  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  

في السنة المحددة في التذييل  األولاالجتماع في  اسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليھ .1
 ألف.-2
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4ذييل الت
  
  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

رمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  (أ)  السنة السابقة للتقري
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية  السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة

توينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون ارتباط بعضھا ببعض.  ي أزيل جة ينتك الت
رة ي  مباش لة الت دائل ذات الص تخدمة والب ة المس ا البديل ادة، والتكنولوجي طة، حسب الم ذ األنش لتنفي

ير في االنبعاثات ذات الصلة يير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغأدخلت، للمساح لألمانة بتوف
اخ. ة  بالمن ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء ك لط التقري ي أن يس وينبغ

ى  د، أي بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق عل ى الظروف في البل رات تطرأ عل تغيي
ر وأن يقدم غير ذلك م ى معلومات عن  أيضان المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري عل

السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام التنفيذ السنوية  مقارنة بخطة (خطط)أي تغييرات 
رة  ه في الفق  7المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص علي

ر المسرود من ھذا االت ررات حدوثھا. وسيغطي التقري فاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن 5جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 
  يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المشار تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزال  (ب)
ذييل  ة -1إليھا في الت رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب ف، كم ة 5أل رر اللجن م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ين أن  ذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتع التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھ
(أ) من 5لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  يقدم التحقق من االستھالك

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشراالتفاق التي لم 

ى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  (ج) ة السنة الحت ديم طلب ةمزمعنھاي ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة أخذ التجارب مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين 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

ي ذا الوصف  المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغ رة  السنواتأن يغطي ھ المحددة في الفق
تالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفرعية  ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخل عل

ةھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛عية (ب) أعالهالتقرير السردي بموجب الفقرة الفر

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ذ السنوية المقدم ط التنفي
ى اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ديمھا حسب و .عل ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ريحة الس ب ش ل طل ع ك ام رود والوصف الخ ن الس ال م رة ، ك التقرير (انظر الفق ص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.ھ(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(
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 األف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بھ - 5لتذييل ا

 خلية األوزون فى وزارة البيئة والغابات بمساعدة الوكالة المنفذة الرئيسية تتولى عملية الرصد -1

تجرى عملية رصد اإلستھالك وتحديده إستنادا الى البيانات الرسمية للصادرات والواردات من المواد التى  -2
 ومية المعنيةتسجلھا اإلدارات الحك

تقوم خلية األوزون فى وزارة البيئة والغابات بتجميع البيانات والمعلومات التالية وإبالغھا على أساس سنوى  -3
 فى المواعيد المحددة لھا أو قبلھا  :

  المواد التى  تقدم ألماتة األوزونالتقارير السنوية عن اإلستھالك من   ) أ(

التى ستقدم للجنة  خطة HPMP ز فى تنفيذ المرحلة األولى من التقارير السنويةعن التقدم المحر  (ب)
 التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

يجرى رصد اإلستھالك سنويا طوال تنفيذ المرحلة األولى من الخطة وأن يبين ذلك فى التقرير المرحلى عن  -4
 تنفيذ المرحلة األولى من الخطة

ئيسية نفس ات على التقرير النھائى ، وتقدم الوكالة المنفذة الرتوافق خلية األوزون فى وزارة الببئة والغاب -5
  التقرير الى اإلجتماع المعنى للجنة التنفيذية باإلضافة الى خطة التنفيذ والتقارير السنوية

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1
ة  )أ ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ

ة  ي خط يّن ف و المب ى النح ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص
  بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ذالتنفي 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 ية والتقدم المحرز بعالتأّكد من أخذ التجارب المكتسب )د ( ار في استكماالت الخطة الش ن االعتب
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة  )ه ( املة عل والخطة الش
. وتشمل المنطلبات اإلبالغ عن األنشطة  لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4ي التذييل النحو المحدد ف

 التى تنفذھا الوكالتان المتعاونتان

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 (

تنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق الضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة  )ح (
 عن البيانات؛
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  تنسيق أنشطة الوكالتين المنفذتين المتعاونتين وضمان تتابع األنشطة بصورة مالئمة )ط (

اق، تح 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  )ي ( د ، من االتف د، بالتشاور مع البل دي
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات )ك (

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. )ل (

 كيانالتشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  بعد 2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ة ـيا لما جاء بالفقرة الفرعـألف، وفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.

  
 تينالمتعاون تينالمنفذتين : دور الوكالباء -6التذييل 

 
المسؤولية عن طائفة من األنشطة. وتحدد ھذه األنشطة في الخطة  تانالمتعاون تانالمنفذ تان تتحمل الوكال  -1

  الشاملة بما في ذلك مايلي على األقل:
  

 المساعدة لوضع السياسات حسب مقتضى الحال؛تقديم  )أ (

ة  )ب ( ى الوكال ة والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ة من الوكال يم األنشطة الممول ذ وتقي د في تنفي مساعدة البل
 الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ا تجميعية في التقارير التقديم التقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية عن ھذه األنشطة لإلدراج  )ج ( حسب م
 ؛ألف-4ورد في التذييل

 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  

عن  دوالر أمريكي 136.45 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف -2من التذييل  2-1لمحدد في الصف ايتجاوز المستوى الذي االستھالك من بقدرات استنفاد األوزون  رامغيلوككّل 

  ألف.-2من التذييل  2- 1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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  الحادي  و العشرون رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  إندونيسياحكومة بين معدل اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

في البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض ("  إندونيسيا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  323,1واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

داول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الج 2018يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .مونتريال

من  2-1زام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلت 2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

تنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة ال 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 الخرفق جيم، المجموعة األولى) مواد الم

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون 
 .ي) من كل من المواد(االستھالك المؤھل المتبق 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. وستوفألف ("األھداف والتمويل") ل -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").

المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو ف والتمويل") من ھذا االتفاق("األھدا 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 التنف 60قبل  بالشروط التالية يذية 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 السنوات التي  . وتستثنىالھيدروكلوروفلوروكربونية
 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 ام تقأن يكون البلد قد قد  (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  20شريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن من ال
  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 يتقويمية حت ا لب طيُ  الت 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

  
ة إلى االجتماع الثامن والستين، يفيد بوجود نظام استالم تأكيد من الحكومة، لجميع الطلبات المقدم  (ھـ)

وطني قابل لإلنفاذ إلصدار التراخيص والحصص للواردات من المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وحسبما ينطبق، إنتاجھا وتصديرھا وأن النظام قادر على ضمان 

  فاق.امتثال البلد للجدول الزمني لإلزالة لبروتوكول مونتريال لمدة ھذا االت

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
خطة التنفيذ التابعة للشريحة  تنفدذ األنشطة التي تتضمنھا ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن  -5التذييـل 
ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في الالسابقة  ً للتحقّق المستقّل على  -5تذييل وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا

  (ب).5النحو المبيّن في الفقرة الفرعية 

يوافق البلد، في حالة اختيار تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون كبديل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، مع   7
  األخذ في االعتبار الظروف الوطنية المتعلقة بالصحة والسالمة:

  رصد توافر بدائل تؤثر على المناخ إلى أدنى حد؛  (أ) 

  النظر عند استعراض القواعد المعيارية وتوفير الحوافز الكافية التي تشجع استخدام تلك البدائل؛   (ب)

النظر في إمكانية اعتماد بدائل فعالة من حيث التكاليف تقلل إلى أدنى حد األثر على المناخ الناتج   (ج)
دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة عن تنفيذ خطة إ

  التنفيذية بالتقدم وفقا لذلك.

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو توافق و 8
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق  لمواد المحددة في اوإزالة االستھالك ض خفل سلسجزء من ھذه المبالغ وفقا

  ألف. -1 التذييل

 السنوية التىتنفيذ اليجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة التي رئيسيّة  كتغييراتالتخصيص المصنّفة  ةإعاد  (أ)
(د). وتتعلق التغييرات الرئيسية  5عليھا اللجنة التنفيذية، كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية  وافقت

إلى التغييرات التي تؤدي المحتملة المتعلقة بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ بالمسائل 
؛ التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص للوكاالت تعديل أي شرط من ھذا االتفاق

التنفيذ خطة  ھاتوفير التمويل للبرامج أو األنشطة التي لم تشمل الثنائية أو التنفيذية لمختلف الشرائح؛
في المائة  30السنوية الموافق عليھا أو إزالة أي نشاط في خطة التنفيذ السنوية، مع تكاليف أكثر من 

  من مجموع تكاليف الشريحة؛

دراجھا في خطة التنفيذ السنوية إلإعادة التخصيص غير المصنف على أنھا تغييرات رئيسية يجوز   (ب)
  وقت، وإبالغ اللجنة التنفيذية في تقرير التنفيذ السنوي؛الموافق عليھا، الجارى تنفيذھا في ذلك ال

خطة إدارة إزالة إذا قرر البلد خالل تنفيذ االتفاق استخدام تكنولوجيا بديلة من غير المقترحة في   )ج( 
، يتطلب ھذا موافقة اللجنة التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو الھيدروكلوروفلوروكربون



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64 
Annex XXI 
 

3 

افق عليھا. إن أي تقديم لطلب مثل ھذا لتغيير التكنولوجيا يتعين تحديد التكاليف تنقيح الخطة المو
االضافية المرتبطة به واألثر المحتمل على المناخ وأي فروق في األطنان من قدرات استنفاد 

أن الوفورات المحتملة في التكاليف على األوزون التي يتعين إزالتھا إذا طبقت. ويوافق البلد 
  ويل الشامل بناء على ھذا االتفاق؛المتعلقة بتغيير التكنولوجيا سوف تخفض مستوى التماالضافية 

 متعدد األطراف.التعاد أي أموال متبقية إلى الصندوق   )د(

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 9
 :لما يلي

د تطرأ أن يستعمل البل  )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ د المرون
 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 الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و يوافق البلد على تحمل المسؤولية 10
اليوئنديبي (برنامج األمم وقد وافت من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا
 أستراليا حكومة  ت") كما وافقكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسيةتعلى أن المتحدة االنمائي)

المنفذة المتعاونة  تحت الوكاالت  أن تكونعلى البنك الدولي و) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية(اليونيدو و
ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 

قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم  التي
  في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابالت

أول  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في 11
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات 

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
لوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع ا[ (ب).

لألنشطة في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة 
وقد أبرمت  باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية.–6المنصوص عليھا في قائمة التذييل 

الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار 
وتوافق اللجنة التنفيذية من  .]ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

 ةاألفقي وفبالرسوم المبيّنـة في الصف ]والوكالة المنفذة المتعاونة[ يد الوكالة المنفذة الرئيسيةحيث المبدأ، على تزو
 .ألف-2من التذييـل  8-2و  4-2،6-2 ،2-2

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 12
، 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
 جنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهح للموافقة على التمويل تحّدده اللمنقزمني 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
ل طن من ألف، عن كّ  -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 

 .5معنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة ال
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تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  13 
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  و  ةعقول من اللجنة التنفيذيسوف يستجيب البلد ألي طلب م 14
 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 نجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إ تمي 15
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 8والفقرة  (د)5الفرعية ا للفقرة 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.

فاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في االتفاقات المحّددة في ھذا االت جميعذ تنف 16
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا 

 االتفاق.بطريقة مختلفة في 

الرابع ومة إندونيسيا  واللجنة التنفيذية في االجتماع ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حك  - 16
 والستين للجنة التنفيذية. 

  تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 267,4 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 132,6 األولى جيم ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون

 123–الھيدروكلوروفلوروكربون
 225–الھيدروكلوروفلوروكربون

 3,9 األولى جيم

 403,9    المجموع
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 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
اد المرفق جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمو 1.1

 استنفادقدرات من جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 األوزون)

 غير متوفر 363,51 363,51 363,51 403,9403,9363,51غير متوفرغير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من  1.2
أطنان من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (

 ) قدرات استنفاد األوزون

 غير متوفر 323,12 363,51 363,51 403,9403,9363,51غير متوفررغير متوف

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 2.1
 (اليوئنديبي) (دوالر أمريكي)

4.000.00004.000.0000456.102 0 0 445.000 8.901.102 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر 2.2
 أمريكي) 

300.0000300.000034.208 0 0 33.375 667.583 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 2.3
 (استراليا) (دوالر أمريكي)

300.0000000 0 0 0 300.000 

لوكالة المنفذة المتعاونة (دوالراتكاليف دعم  2.4
 أمريكي) 

39.0000000 0 0 0 39.000 

يه للوكالة المنفذة المتعاونةالتمويل المتفق عل 2.5
 (دوالر أمريكي) (البنك الدولي)

1.500.0000942.7670135.710 0 0 135.710 2.714.187 

(دوالرلوكالة المنفذة المتعاونة اتكاليف دعم  2.6
 أمريكي)

112.500070.708010.178 0 0 10.178 203.564 

المتعاونةلوكالة المنفذة ا اليونيدو إجمالي تمويل 2.7
  (دوالر أمريكي) (يونيدو) المتفق عليه

777.3950000 0 0 0 777.395 

للوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر دعمال تكاليف 2.8
 أمريكي)

58.3050000 0 0 0 58.305 

 12.692.684 580.710 0 0 6.577.39504.942.7670591.812 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 3.1

 968.452 43.553 0 0 509.8050370.708044.386 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3.2

 13.661.136 624.263 0 0 7.087.20005.313.4750636.198 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

 45,1 )أطنان من قدرات استنفاد األوزونفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (المت   22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون4.1.1

 0 )أطنان من قدرات استنفاد األوزونالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة 4.1.2

 222,3 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(    22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من 4.1.3

 89,9 )أطنان من قدرات استنفاد األوزونالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من 4.2.1

 0 )أطنان من قدرات استنفاد األوزونا (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھ ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة 4.2.2

 42,7 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من 4.2.3

 0 استنفاد األوزون) ) المتفق عليه بموجب االتفاق (باألطنان بقدرات225و 123مجموع اإلزالة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األخرى (4.3.1

) التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (بأطنان225و 123إزالة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األخرى (4.3.2  0من قدرات استنفاد األوزون)  

 3,9األوزون) استنفادقدرات من أطنان ( 225- و الھيدروكلوروفلوروكربون 123- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.3.3

 
  

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 
في السنة المحددة  األولل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 ألف.-2في التذييل 

  ائحتنفيذ الشر 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 

ي  الضوء ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل 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
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ر  تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ رات  أيضاالمعلوم ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ادة تخصيص  بخطة الشريحة السابق ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت تق

ك  8المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  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 5الفرعية المحددة في الفقرة 
  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  (ب) من5ألف، كم م تق ا ل اق. وم 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 

  ا؛إلى تسلم تقرير تحقق عنھاللجنة  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 ة مرإلش رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ن ة 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 تعلى الخطة الشاملة وأن ي

اتللرير والخطة، تدرج في قاعدة لتقالخاصة 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 التقويمية. والبيانات على االنترنت
ة  ، كال منكل طلب شريحة رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1السرود والوصف الخاص ب

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  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  أعاله. ومع أن ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي 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 1عية من موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفر  )ھ(
  (د) أعاله.1

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

 

ذة   1 ة المنف اعدة الوكال ة بمس دة األوزون الوطني ن خالل وح ة الرصد م يا بعملي ي أندونيس ة ف وم وزارة البيئ تق
  الرائدة.

ل سيجرى رصد االستھالك وتحديده على أساس بيانات الواردات والصادر  2 ات الرسمية للمواد المسجلة من قب
  اإلدارات الحكومية ذات العالقة.

واريخ   3 تقوم وحدة األوزون الوطنية بجمع البيانات والمعلومات التالية واالبالغ عنھا على أساس سنوي في الت
  المحددة ذات العالقة أو قبلھا:

  ون؛تقارير سنوية عن استھالك المواد التي تقدم إلى أمانة األوز  (أ)  
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ى   (ب) تقارير سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون التي تقدم إل
  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.

ذ خطة   4 وعي وكمي ألداء تنفي يم ن ذ تقي ة لتنفي تقلة مؤھل ة مس دة ھيئ ذة الرائ تستخدم وزارة البيئة والوكالة المنف
  ة الھيدروكلوروفلوروكربون.إدارة إزال

ة   5 ة إدارة إزال ذ خط ة بتنفي ة ذات العالق ة والمالي ات التقني ى المعلوم ل إل يم الوصول الكام ة التقي اح لھيئ ويت
  الھيدروكلوروفلوروكربون.

ة كل خطة تنفي  6 ذ تعد ھيئة التقييم وتقدم إلى وزارة البيئة والوكالة المنفذة الرائدة مشروع تقرير جامع في نھاي
ر  ديالت، إن وجدت. ويشمل مشروع التقري ينات أو تع إجراء تحس شريحة، يتألف مما توصل إليه التقييم وتوصيات ب

  حالة إمتثال البلد ألحكام ھذا االتفاق.

دة   7 ذة الرائ ة المنف ة والوكال ق من وزارة البيئ ة للتطبي د تكون قابل وبمجرد إدراج التعليقات والشروحات التي ق
 عاونة، تقوم ھيئة التقييم باالنتھاء من التقرير وتقدمه إلى وزارة البيئة والوكالة المنفذة الرائدة. والوكاالت المت

ة   8 ة التنفيذي توافق وزارة البيئة على التقرير النھائي وتقدم الوكالة المنفذة الرائدة نفس التقرير إلى اجتماع اللجن
 ذي العالقة مع خطة وتقارير تنفيذ الشريحة.

  
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6يل التذي
 
  :التاليعن  مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1

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 ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـساعدة البلد في إعم  (ب)
 ؛ألف

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف.-4ييل على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذ

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 الن  )ھ( املة عل ذييل الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش ألف -4حو المحدد في الت
اتمل توتش ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.وتقارير إتمام المشروعات تمھيد الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ة االخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ذة ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ لت
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)
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فافية   (ح) ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تابع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان الت  (ط)

تعرف الوكاالت المنفذة المنسقة بأنھا وكاالت متعاونة لھا درو وكالة رئيسية بالنسبة لقطاع واحد أو   )ي(
ذكورة في  لعدة قطاعات ة الم االت الرئيسية و المتعاون ين الوك اق الرسمي ب ره في االتف م ذك ا ت كم

  من ھذا االتفاق. 11الفقرة 

   ؛الغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المب  )ك( 

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد مستقل وتكليف

-5 و ألف-4 ين(ب) من التذييل1(ب) من الفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

  المنفذة المتعاونة الوكاالتباء: دور  -6التذييل 
  
  :عن التاليالوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة تكون   1

ة   (أ) 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؛

دراجھا في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إل  )ب(
      ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 189التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 12وفقا للفقرة   1

ألف لكل -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي  االستھالكمن  من قدرات استنفاد األوزون طن
  .ألف-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم سنة 
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  الثاني و العشرون رفـقالم
  

  متعدد األطرافالللصندوق واللجنة التنفيذية  الجبل األسودحكومة بين معدل تّفاق ا
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

خفيض في البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء ت("  الجبل األسود ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
 من 0,52قدرھا واّد") إلى كمية ثابتة ألف ("الم -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

داول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الج 2020يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .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 
 .ن كل من المواد(االستھالك المؤھل المتبقي) م  3-1-4ألفقي ا 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  -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، 
 التمويل").

المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو لتمويل") من ھذا االتفاق("األھداف وا 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 60قبل  بالشروط التالية 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 نوات التي . وتستثنى السالھيدروكلوروفلوروكربونية
 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 اأن 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  20ة الموافق عليھا سابقا يزيد عن من الشريح
  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  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  
امن و  ھــ) اع الث داءا من االجتم ديمات إبت ع التق ه، لجمي ة أن د من الحكوم ك، ورد تأكي د ذل ا بع تين وم الس

ن  واردات م رخيص وحصص ال ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ة، بوج واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم
د لجدول  ال البل ى ضمان امتث ادر عل اج والصادرات وأن النظام ق ق، واالنت ابال للتطبي ان ق ا ك وكلم

  مونتريال خالل مدة ھذا االتفاق.إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول 
  

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  - 5التذييل ومسؤولياتھا المحّددة في  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  ألف. وإعادات -1وإزالة للمواد المحددة في التذييل ھذه المبالغ وفقا

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، 
إجمالية بصورة (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. 

في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا 
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 لخدمـالتحديد لتنفيذ األنشطة في القط سوف يُولى االھتمام على وجه 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 ار الالت الثنائية والمنف ين االعتب المقررين بع واردة ب كامل الشروط ال
 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-
نظمة األمم المتحدة م (اليونيدووقد وافت من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

كون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب تعلى أن  )للتنمية الصناعية 
ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة ھذا االتفاق. 
  في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابمتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التللصندوق ال

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
ونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرب

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
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ألفقي بالرسوم المبيّنـة في الصف ا وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية (ب).
 .ألف-2من التذييـل   2-2

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
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

ة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. م شريحأن 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 

ف تناقش وسو 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 

س أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أسا عناصر خضعتلن  12- 
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

لتيسير تنفيذ ھذا  من الوكالة المنفذة الرئيسية  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية أن يتيح للوكااالتفاق. وبنوع خاص عليه 

 .لھذا االتفاق

في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2في التذييل  آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك

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-
في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

 ثالثالان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة الجبل األسود  واللجنة التنفيذية في االجتماع   16.
 والستين للجنة التنفيذية. 

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  طة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالكنق المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

0,8 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   
مرفق جيم، جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد ال 1.1

غير متوفر المجموعة األولى (أطنان قدرات استنفاد األوزون)
غير 
متوفر

0,8 0,8 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,52 
 غير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد  1.2
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استنفاد 

غير متوفر األوزون) 
غير 
متوفر

0,8 0,8 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,52 
 غير متوفر

) اليونيدوالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ( 2.1
 (دوالر أمريكي)

155.000  100.000  98.500 
   

30.000 21.000 404.500 

 30.338 1.575 2.250    7.388  7.500  11.625 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)  2.2

 404.500 21.000 30.000    98.500  100.000  155.000 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 3.1

 30.338 1.575 2.250    7.388  7.500  11.625 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3.2

 434.838 22.575 32.250   105.888  107.500  166.625 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

 0,28 األوزون) قدرات استنفادأطنان المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4.1.1
 0 األوزون) قدرات استنفادأطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4.1.2
 0,52 األوزون) قدرات استنفادأطنان ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.1.3
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 
في السنة المحددة  األول ل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 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
فية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير المواد، وكي

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

ات ذات ا ر المعلوم تمل التقري ي أن يش رات  أيضالصلة. وينبغ 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
ع السنوات ذات الصلة  من التغييرات، وأن ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب يق

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

ة  (ب) واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق واد  تقري تھالك الم واس
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) 5و المحدد في الفقرة الفرعية أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النح

  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  ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس يتضمن 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  الس ي الفق ددة ف المح

ھا (د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخال5الفرعية 
  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  ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية ستعدل. 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 الكم رة الفرعي ا للفق (ج) 1ية 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؛ يةالرئيس



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64 
Annex XXII 

 

6 

(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  
     

ة 1 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ذ ورصد خطة إدارة إزال اون  ستتولى وحدة األوزون الوطنية تنفي بالتع
ة سوف تظھر  ام معين ذين يستخدمون لمھ وطنيين ال راء ال ع الخب ذلك م ة المختصة وك زة الحكومي ع األجھ م

 خالل تنفيذ المشروع.

  

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

لى النحو ع 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 ةـذ الشريحـتنفي 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 

ييالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) املة وفي  ن االعتبار ف 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
  التنفيذية.ا لتقديمھا إلى اللجنة وتقارير إتمام المشروعات تمھيد

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)

فاف  (ح) ة ومتسمة بالش ية ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

رة   (ط) ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إل  (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  الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة 
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(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4
 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  
عن كّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  ق، يمكن تخفيض مبلغمن ھذا االتفا 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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 الثالث و العشرون رفـقالم
  

  متعدد األطرافال واللجنة التنفيذية للصندوق ناميبياحكومة بين معدل اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدروالمواد ال ازالةبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض (" ناميبيا جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
 0,21واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1ستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل في اال
   يناير / كانون الثاني 1قبل حلول  و صفر 2025يناير / كانون الثاني  1من قدرات استنفاد األوزون قبل حلول طن 

  عليھا.المتفق مونتريال  ما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكولب  2030

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 

بل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ويق 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) ": الھدفمواد المرفق جيم، المجموعة األولى

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3-2-4و  3-1-4 ةألفقيا وفصفال

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا د. وستوفلبلألف ("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").

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  2.1مواد كما يأتي في تاصف لل 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 المبيّن في الجدول الزمني  60قبل  تاليةبالشروط ال يوما
 التمويل: للموافقة على

ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع أن يكون البلد قد حق  ) أ(
دارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إ

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  يةت اللجنة التنفيذقررإذا 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 اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 

موافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح ال
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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  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 
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 
لجدول  وكلما كان قابال للتطبيق، واالنتاج والصادرات وأن النظام قادر على ضمان امتثال البلد

 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  ةالشريحة السابقألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ نشاطات خطة تنفيذ  -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

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، 
بصورة إجمالية علق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر (د). وتت 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 
ات التخصيص غير أما إعادالصندوق 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 
إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد 

 .الشريحة األخيرة في الخطةاألطراف لدى االنتھاء من 

 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؛

ة لد والوكايأخذ البأن   )ب ( ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون تعلى أن  حكومة ألمانيااوقد وافت فاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. من أجل الو نيابة عنه التي يُضطلع بھا

ويُوافق البلد على الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
يم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقي

  في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات  طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد
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 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
م المبيّنـة في الصف األفقي بالرسو وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية (ب).

 .ألف-2من التذييـل   2-2

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
لن ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه 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. ن تتحقق قبل تسلأ 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  استنفاد األوزون. مقدرة بأطنان قدراتتخفيضات 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 

تفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل ھذا اال عناصر خضعتلن  12- 
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

لتيسير تنفيذ ھذا  من الوكالة المنفذة الرئيسية  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية تفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكااال

 .لھذا االتفاق

في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2به إلجمالي االستھالك في التذييل  آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح

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-4ذييل لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التماال

 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-
سوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المن

 مختلفة في االتفاق.بطريقة 

والستين للجنة الثالث ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ناميبيا واللجنة التنفيذية في االجتماع   16.
 التنفيذية. 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

8,1 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
0,3 األولى جيم  ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 
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 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

 المجموع *2025

1.1 
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد 

(أطنان  المرفق جيم، المجموعة األولى
 قدرات استنفاد األوزون)

غير  غير متوفر
 غير متوفر 2,73 5,46 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 8,4 8,4 متوفر

1.2 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي 
جيم، المجموعة األولى  من مواد المرفق

(أطنان قدرات استنفاد األوزون) حسب 
 االتفاق

 غير متوفر 0,21 0,76 0,76 1,68 2,94 4,20 5,88 6,64 7,22 8,40 8,87

2.1 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 

 (ألمانيا) (دوالر أمريكي)
300,000   240,000        270,000       90,000  900,000  

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر 

 أمريكي) 
36,333     29,067        32,700       10,900  109,000  

  900,000  90,000         302,700              240,000     300,000 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 3.1
  109,000  10,900         32,700              29,067     36,333 م (دوالر أمريكي)مجموع تكاليف الدع 3.2

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر 

 أمريكي)
336,333   269,067        302,700       100,900  1,009,000  

 8,10 أطنان قدرات استنفاد األوزون)تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (المتفق على   22 -إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1
 غير متوفر أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 0.00 ن قدرات استنفاد األوزون)أطنا( 22 -االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3
 0,30 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (141 –إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4.2.1
 غير متوفر درات استنفاد األوزون)أطنان قب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (141 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4.2.2
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب (141 –االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4.2.3

 يد للصيانة.من قدرات استنفاد األوزون بمثابة تمد طن 0,21سيكون  2029و  2025* مال حظة: ان استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون المتبقي ما بين سنتي 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64 
Annex XXVIII 

 

6 
 

 
 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 
في السنة المحددة  األولل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 ألف.-2في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:المقدمة تنفيذ الشرائح سوف يتألف تقرير وخطة   1

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال 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 

رات ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ي  الضوء ك ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط والتح
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
أخير، وح ديمھا، كحاالت الت ادة تخصيص بخطة الشريحة السابق تق ة في إع االت استخدام المرون

ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  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

كن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن (أ) من االتفاق، ويم5المحددة 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

التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين  اللجنة
(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  (ج) اطات الت ي للنش طلع بھ وصف خط ذ  اسيُض 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 رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
ى الخطة  رأ عل ذا الوصف المنظور أن تط ي أن يغطي ھ املة. وينبغ نةالش 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  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية. والبيانات على االنترنت
التقريكل طلب شريحة ة ، كال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي (أ) أعاله) 1ر (انظر الفق

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  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 ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل  أعاله. ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل إال بالنسبة للسنوات الس
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 
     

 

ستعين وحدة األوزون الوطنية مؤسسة وطنية أو خبير استشاري مستقل مناسب لرصد جميع أنشطة خطة   1
. وستقدم ھذه الـمؤسسة أو ھذا الخبير  تقارير مرحلية سنوية عن حالة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  تنفيذ خطة إدارة اإلزالة من خالل وحدة األوزون الوطنية إلى حكومة ألمانيا.

سيجري التحقق من إنجاز أھداف األداء المحددة في الخطة، بناء على طلب محدد من اللجنة التنفيذية بواسطة   2
  شركة محلية مستقلة أو خبراء استشاريون محليين مستقلين تتعاقد معھم حكومة ألمانيا.

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6يل التذي

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
 النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ الخاّصة به، على

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي 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.-4لنحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل على 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 

ذييل الوفاء بمتط  )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4لبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
  ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.وتقارير إتمام المشروعات تمھيد

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   (ح) ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

رة    (ط) د، بالتشاور مع البلمن اال 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق اق، تحدي ، دتف
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  ي)(
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 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ك) 

لبلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع ا 2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

(ب) من التذييل 1االتفاق والفقرة الفرعية (ب) من 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -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  2-1المستوى المحدد في الصف يتجاوز 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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 و العشرون رابعال رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  فييت نــامحكومة بين معدل تّفاق ا
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

بإجراء فيما يتعلق ("البلد") واللجنة التنفيذية   فييت نـــام جمھورية ةھذا االتفاق التفاھم بين حكوم مثّلي 1-
واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

 2013 /كانون الثانييناير 1% من مستوى استھالك خط األساس بتاريخ 90% من استھالك خط األساس و 100
يعتبر مستوى استھالك خط األساس المستوى  في ھذا السياق،على التوالي. و  2015 /كانون الثانييناير 1  و

 .2010و   2009المتوسط لالستھالك بالنسبة لمواد المرفق جيم التابع للمجموعة األولى لعامي 

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  األھداف والتمويل")ألف (" -2التذييل 

ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  ألف.-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من "(ف أل-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع باعتباره الخ) ": الھدفمواد المرفق جيم، المجموعة األولى

ي ف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3.4.4و  3.3.4و  3-2-4و  3-1-4 ةألفقيا وفالصف

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا لبلد. وستوفألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-2 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 التمويل").

 إجراءالبلد أيضا يقبل ألف كما -2 من التذييل 2.1يحترم البلد حدود االستھالك المذكورة في الصف سوف  4-
على النحو المبيّن في ھذه المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك الثنائية أو  تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة

 (ب) من ھذا االتفاق. 5الفقرة 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(
ات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد السنو

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 اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
ن الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم م

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  ،يرةاألنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخ

  
ة   ھــ) د من الحكوم ك، ورد تأكي د ذل ا بع تين وم امن والس اع الث داءا من االجتم ديمات إبت ع التق ه، لجمي أن

ن  واردات م رخيص وحصص ال ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ة، بوج واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم
ق،  ابال للتطبي ان ق ا ك د لجدول وكلم ال البل ى ضمان امتث ادر عل اج والصادرات وأن النظام ق واالنت

  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  ةمؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ نشاطات خطة تنفيذ الشريحة السابقألف (" -5التذييـل  وفقا

ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة  - 5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 (ب).5الفرعية 

لد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البتوافق و 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  ألف. وإعادات -1ھذه المبالغ وفقا

لجنة التنفيذية، التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا ال
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 ييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. الصندوق المتعدد األطراف، أو التغ

المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي 

 .األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 8-
كون تعلى أن  البنك الدولــي قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

ويُوافق البلد على الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
لرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال ا

  .للوكالة المنفذة الرئيسيةع ابإطار برنامج التقييم الت

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  9
لوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروف

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
األفقي  الصف وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في (ب).

 .ألف-2من التذييـل   2-2

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 10
، 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 الحص ول 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
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ألف، عن ّكل  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
وسوف  .ت،من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوا قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام (كغ) من

تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. 
 .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  11 
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

فيذ ھذا لتيسير تنمن الوكالة المنفذة الرئيسية  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 12
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 13
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل آلخر سنة يحدد فيھا حد 

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-4عليھا في التذييل لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص 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 14
المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا ھذا االتفاق. 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

الثالث واللجنة التنفيذية في االجتماع  فييت نــامان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة    -15
  والستين للجنة التنفيذية. 

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 167,15 1 جيم المادة

 0,16 1 جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 53,90 1 جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 221,21  جيم المجموع الفرعي

ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
المتضمن في البوليول السابق الخلط 

 المستورد

 164,56 1 جيم

 385,77 مجموع نقطة االنطالق
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011   
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1

المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 األوزون) قدرات استنفاد

غير غير متوفر
 متوفر

 غير متوفر 199,08 221,2 221,2

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي  2.1
من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 األوزون)  قدرات استنفاد(أطنان 

غير غير متوفر
 متوفر

 غير متوفر 199,08 221,2 221,2

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 (البنك الدولي) (دوالر أمريكي)

3,054,423 0 5,663,016 0 1,046,381 9,763,820 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر  2.2
 أمريكي) 

229,082 0 424,726 0 78,479 732,287 

 9,763,820 1,046,381 0 5,663,016 0 3,054,423 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 732,287 78,479 0 424,726 0 229,082 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3

 أمريكي)
3,283,505 0 6,087,742 0 1,124,860 10,496,107 

 0 األوزون) قدرات استنفادأطنان المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 األوزون) قدرات استنفادأطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 167,15 األوزون) قدرات استنفادأطنان ( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 0 األوزون) قدرات استنفادأطنان المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 0 األوزون) قدرات استنفادأطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة عليھا ( 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 0,16 األوزون) قدرات استنفادأطنان ( 123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
 50,80 أطنان قدرات استنفاد األوزون)بموجب ھذا االتفاق (ب المتفق على تحقيقھا 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
أطنان قدرات استنفاد ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة عليھا (141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 األوزون)
0 

 3,10 استنفاد األوزون)أطنان قدرات ب  (141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
ب المتضمن ابلبوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقھا بموجب 141- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

  ھذا االتفاق
89,30 

المتفق على تحقيقھا فى ب المتضمن ابلبوليوالت السابقة الخلط المستوردة 141- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
  مشروعات سبق الموافقة عليھا (طن بقدرات إستنفاد األوزون)

0 

وردة الواردة فى ـب المتضمن فى البوليوالت السابقة الخلط المست141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4
  قدرات استھالك األوزونب (أطنان3- 3- 4الصـف 

75,26 

  
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
في السنة المحددة  األولل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 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 

ديات الم رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ي الضوء ك ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل رتبط
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
أخير، وحاالت استخدام ا ديمھا، كحاالت الت ادة تخصيص بخطة الشريحة السابق تق ة في إع لمرون
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ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  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

ى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن (أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إل5المحددة 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

ف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خال
(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 ف اوصف خط ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش
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
املة. وينبغ ى الخطة الش رأ عل ذا الوصف المنظور أن تط نةي أن يغطي ھ 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 اإل بيان تعل  .نترن
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 التقويمية. والبيانات على االنترنت
رةكل طلب شريحة التقرير (انظر الفق ة  ، كال من السرود والوصف الخاص ب (أ) أعاله) 1الفرعي

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  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 إال بالنسبة ل ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل أعاله. ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل لسنوات الس
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

  

    لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 
  
يتولى مكتب األوزون الوطني التابع لوزارة الموارد الطبيعية والبيئة مسؤولية إدارة وتنسيق البرنامج الشامل    1

إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في فييت نام، بما في ذلك جميع أنشطة اإلزالة وتدابير الرقابة على مواد المجموعة 
األولى من المرفق جيم (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية). وستضطلع وحدة إدارة مشروع خطة إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية التابعة مباشرة لسلطة مكتب األوزون الوطني بإدارة وتنسيق ھذا االتفاق.
روفلوروكربونية ومكتب األوزون الوطني وستقوم وحدة إدارة مشروع خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلو  2

باالشتراك والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ومكتب الجمارك بوضع وتنفيذ نظام مراقبة الواردات من المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ واستعراض الطلبات السنوية لتصاريح استيراد/تصدير ھذه المواد لضمان أن يقدم 

قائمة شاملة بالمستعملين النھائيين؛ ووضع ونشر حصص سنوية للواردات من المواد المستوردون/المصدرون 
  ؛2015إلى عام  2012الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من عام 

  من أجل رصد وتقييم تقدم تنفيذ االتفاق، ستساعد وحدة إدارة المشروع مكتب األوزون الوطني على:  3
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مع ويتتبع جميع البيانات ذات الصلة والمطلوبة بشأن استيراد مواد وضع نظام إلدارة المعلومات يُج  )أ(
  المجموعة األولى من المرفق جيم (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) على أساس سنوي؛

تحديث البيانات المتعلقة بالكمية الفعلية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة بالتعاون   )ب(
  لى أساس ربع سنوي؛مع مكتب الجمارك ع

  رصد أي حاالت استيراد غير قانوني للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واإلبالغ عنھا؛  )ج(

رصد التقدم في إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على جانب العرض عن طريق اإلشراف   )د(
  المباشر على تنفيذ المشروع الفرعي؛

تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وانجازات جمع تقارير مرحلية دورية عن   )ھـ(
المتعلقة بإزالة ھذه المواد لتقاسمھا مع وزارة الموارد الطبيعية والبيئة ووزارة الصناعة والتجارة 

  ومكتب الجمارك ووزارة التخطيط واالستثمار ومكاتبھا المحلية؛

  ألف؛-2للجدول الزمني الوارد في التذييل إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشرائح وفقا   (و)

تتولى وزارة البيئة والموارد الطبيعية مع شركائھا من الوكاالت الحكومية (وزارة الصناعة والتجارة ومكتب   4
الجمارك ووزارة التخطيط واالستثمار) مسؤولية استعراض تقارير وبيانات وحدة إدارة المشروع ووضع تدابير 

  العامة التي تيسر مراقبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيضات وفقا لالتفاق.الرقابة والسياسات 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
  :من بينھاة من األنشطة ـعن مجموع ولةؤمسة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1

ذا  (أ) الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ة  ضمان التحقّ ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج االتف
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)
 ؛ألف

د أُكملت تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف ق  (ج) د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1الفقرتين الفرعيتين خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع 

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
   ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.وتقارير إتمام المشروعات تمھيد

ذة ين المؤھّلين الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

فافية   (ح) ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛
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رة في حالة خفض التمويل نتيجة   (ط) ا للفق د،  11عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ؛

 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  )ي(

 طلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند ال  )ك(

طرف بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  مستقل

(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 139التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

لف أ-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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موافق عليهموافق عليهمعدلمعدل

2013201420152016
عنصر الموظفين10
(الوظيفة والدرجة)1100 موظفون  المشروعات

01D2 266,960                   259,184                   251,635                  324,306كبير الموظفين                   
02D1                    263,456                   255,783                   248,333                  161,100 نائب كبير الموظفين 
03P3                   174,608                  169,522                 164,585                 159,791 مسؤول عن ادارة البرامج  
04P5                   238,076                  231,142                 224,409                 217,873 نائب كبير الموظفين ، شؤون مالية و اقتصادية

05P5                    238,076                   231,142                   224,409                  217,873مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات
06P5                    238,076                   231,142                   224,409                  217,873مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات
07P5                    238,076                   231,142                   224,409                  217,873مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات
08P3                    210,510                   204,379                   198,426                  192,647مسؤول إدارة المعلومات
09*P5                    213,604                   207,383                   201,342                  195,478مسؤول رئيسي عن اإلدارة وإدارة الصندوق
10P5                    238,076                   231,142                   224,409                  217,873مسؤول رئيسي للرصد والتقييم
11    P3                   174,608                  169,522                 164,585                 159,791 مسؤول عن ادارة البرامج  

12(P3)                    146,316                   142,055                   137,917                  133,900مسؤول عن شبكة االعالم
13P2                               -                               -                              -                              -موظف مسـاعد للموارد البشرية 
14    P3                   174,608                  169,522                 164,585                 159,791 مسؤول عن ادارة البرامج  

                2,815,051                2,733,059                2,653,455               2,576,170المجموع الفرعـــــي 1199
               2,576,170المستشــــــارون1200

00                   100,000                  100,000استعراض المشروعات ومراجعة فنية إلخ01

                          -                           -                   100,000                  100,000المجموع الفرعـــــي1299

1300Adm

01G7 100,352                     97,429                     94,591                    91,836مساعد إداري                   
02G7                    100,352                     97,429                     94,591                    91,836مساعد لخدمات المؤتمرات
03G7                    100,352                     97,429                     94,591                    91,836مساعد للبرامج
04G5                      74,334                     72,169                     70,067                    68,027مساعد للبرامج
05G5                      74,334                     72,169                     70,067                    68,027مساعد للبرامج
06G6                      94,955                     92,189                     89,504                    86,897مساعد لعمليات الحاسوب
07G5                      78,564                     76,276                     74,054                    71,897مساعد للبرامج
08G6 لالدارة - موظفة /                      84,279                     81,825                     79,441                    77,128سكرتيرة
09G4                      64,213                     62,343                     60,527                    58,764كــاتب تسجيل

10G7 100,352                     97,429                     94,591                    91,836مساعد لقاعدة البيانات                   
11G5                      74,334                     72,169                     70,067                    68,027مساعد للبرامج، الرصد و التقييم

12G6                               -                               -                              -                              -مساعد لنظام  المعلومات االدارية المتكامل

13G5                      74,334                     72,169                     70,067                    68,027مساعد للبرامج
14G5                      72,169                     70,067                     70,067                    68,027مساعد للبرامج

                1,092,925                1,061,092                1,032,227               1,002,162المجموع الفرعـــــي 

تكاليف خدمات المؤتمرات1330

--                   325,000                  220,000خدمات اإلجتماعات: اللجنة التنفيذية 1333

--                   325,000                  300,000خدمات اإلجتماعات: اللجنة التنفيذية 1334

--                  260,000خدمات اإلجتماعات: اللجنة التنفيذية 1336

--                     43,782                    43,782مساعدة مؤقتة 1335

                          -                           -                   693,782                  823,782المجموع الفرعـــــي 

                1,092,925                1,061,092                1,726,009               1,825,944مجمــوع تكـــــاليف الدعم االداري1399
(*) 2101 P5 ضمن بند الميزانية رقم P4 و  يدخل الفرق في الكلفة بين درجة

1300 بـمبلغ يقدر بـ516.641 دوالر أمريكي على أساس فروق التكاليف القائمة بين تكاليف الموظفين في مونتريال و تكاليف الموظفين في نيروبي.مالحظة: 1100 و تعوض تكاليف الموظفين ضمن السطرين

ميزانيات األمــانة المعدلة للسنوات   2013 ، 2014 ،  2015 و 2016
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موافق عليهموافق عليهموافق عليهموافق عليه

2013201420152016

السفــــر بمھمـــــات رسميـة1600
                          -                           -                   208,000                  208,000تكاليف السفر 01

02(4)                           -                           -                     50,000                    50,000اجتماعات الشبكات

                          -                           -                   258,000                  258,000المجموع الفرعـــــي 1699

                3,907,976                3,794,151                4,737,464               4,760,114مجموع العنصر 1999
عنصــر العقـــود20
عقـــود فـرعيــة2100

                          -                           -                   500,000                  500,000 خدمات أمانة الخزانة (المقرر 51/59 ب)01

عقـــود فـرعيــة2200
دراسات مختلفة01
                          -                           -                          -اتفاقات تعاقد مع شركات02

                          -                           -                   500,000                  500,000مجموع العنصر 2999

عنصر المشاركة في االجتماعات 30
سفر واعاشة لمندوبي المادة 5 إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية 3300

                          -                           -                     15,000                    15,000سفر الرئيس /نائب الرئيس01

                          -                           -                   150,000                  225,000اللجنة التنفيذية (2 في 2014)02

                          -                           -                   165,000                  240,000مجموع العنصر 3999

عنصـــــر المعـــــدات 40
معدات قابلة لالستھالك 4100

                          -                           -                     17,550                    17,550قرطاسية المكاتب 01

                          -                           -                     10,530                    10,530مواد للحاسوب قابلة لالستھالك02

                          -                           -                     28,080                    28,080المجموع الفرعـــــي 4199

معدات غير قابلة لالستھالك 4200

                          -                           -                     13,000                    13,000أجھزة الحــاسوب والطباعة 01

                          -                           -                       5,850                      5,850أجھزة أخرى قابلة لالستھالك02

                          -                           -                     18,850                    18,850المجموع الفرعـــــي 4299

 المكاتب4300
                          -                           -                   870,282                  870,282إيجار أماكن المكاتب **01

                          -                           -                   870,282                  870,282المجموع الفرعـــــي 

                          -                           -                   917,212                  917,212مجموع العنصر 4999

إن مبلغ 870.282 دوالر أمريكي يمثل إيجار المكتب باالنسبة للعقد الواحد. و سيتم احتساب مبلغ 46.248 دوالر أمريكي على عاتق الصندوق. و في عام 2012، بلغت فروق التكاليف 758.144 دوالر أمريكي و تم تعويضھا بميزانية 2012.**
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موافق عليهموافق عليهموافق عليهموافق عليه

2013201420152016

عنصــــــــر المتفرقــــــــات 50
معدات التشغيل و الصيانة5100

                          -                           -                       8,100                      8,100أجھزة الحاسوب والطباعة، الخ01

                          -                           -                       8,000                      8,000صيانة المكاتب02

(المكتب)03                           -                           -                     15,000                    15,000إيجار أجھزة النسخ

                          -                           -                       8,000                      8,000ايجار معدات االتصاالت الالسلكية04

                          -                           -                     10,000                    10,000صيانة الشبكات05

                          -                           -                     49,100                    49,100المجموع الفرعـــــي 5199

تكــــاليف الطباعة5200
                          -                           -                     15,300                    15,300اجتماعات اللجنة التنفيذية و تقارير اجتماع األطراف01

                          -                           -                     15,300                    15,300المجموع الفرعـــــي 5299

متفرقات5300
                          -                           -                     58,500                    58,500اتصاالت01

                          -                           -                     13,500                    13,500رسوم الشحن02

                          -                           -                       4,500                      4,500رسوم المصارف03

                          -                           -                     20,137                    20,137تدريب الموظفين05

                          -                           -                     96,637                    96,637المجموع الفرعـــــي 5399

الضيافة و الترفيــه5400
                          -                           -                     24,000                    24,000تكاليف الضيافة01

                          -                           -                     24,000                    24,000المجموع الفرعـــــي 5499

                          -                           -                   185,037                  185,037مجموع العنصر 5999

                3,907,976                6,602,3636,504,7133,794,151المجمــــــوع الكلــــــــــي

                   508,037                   465,183479,139493,240تكاليف مساندة البرنامج (%13)

                4,416,013                7,067,5476,983,8524,287,391تكـــاليف الصنــدوق المتعـــدد األطــراف

                          -                4,287,391                4,164,821               7,067,547جدول الميزانية الســــــابق

                4,416,013                             (0)                2,819,031                          -ارتفاع/نقص
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  السادس و العشرونالمرفق 
 

  اتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
  بشأن إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  

  المطلوبة بمقتضى بروتوكول مونتريال
 
لكاملة إلنتاج المواد واللجنة التنفيذية بشأن اإلزالة ا )يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة الصين (البلد .1

ألف (المواد) بھذا االتفاق، -1الھيدروكلوروفلوروكربونية لالستخدامات الخاضعة للرقابة على النحو المبين في التذييل 
في المائة المتوخي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  10والتجميد، وخفض خط األساس بنسبة 

 .الھيدروكلوروفلوروكربونيةاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بشأن قط

  فاق اإلطاري لإلزالة الكاملةتاإل
 
ال يتجاوز التعويض الكلي لكامل قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوركربون في الصين إلزالة إنتاج  .2

 385نتريال مبلغ الھيدروكلوروفلوروكربون لالستخدامات الخاضعة للرقابة وفقا للجدول الزمني لإلزالة بمقتضى بروتوكول مو
المدفوعات فيما يتجاوز  تخصيصعالج يمليون دوالر أمريكي  شامال جميع تكاليف المشروع مع استبعاد رسوم الوكالة على أن 

 المرحلة األولى في المراحل التالية.

طنا  445,888 الھيدروكلوروفلوروكربونيةويبلغ مجموع كمية اإلزالة التي ستتحقق بموجب خطة إدارة إزالة المواد  .3
طن متري من  310,000البالغة:  2010بيانات إنتاج المواد المستنفدة لألوزون المحققة لعام إلى د متريا تستن

طنا متريا من  33,957ب، و141-طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون 98,711، و22- الھيدروكلوروفلوروكربون
طن متري من  401، و123-لھيدروكلوروفلوروكربونطنا متريا من ا 2,819ب و142- الھيدروكلوروفلوروكربون
 .124- الھيدروكلوروفلوروكربون

ألف بھذا االتفاق نقطة البدء للخفض التجميعي في إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون المؤھل للتمويل -1ويحدد التذييل  .4
 .طنا متريا) 445,888طنا بقدرات استنفاد األوزون ( 30,180البالغة 

أن يستخدم التمويل للمرحلة األولى وما بعدھا إلسناد األولوية إلغالق خطوط اإلنتاج وتفكيكھا يوافق البلد على  .5
 بصورة دائمة.

 يوافق البلد على أن: .6

 445,888بما يتجاوز الكمية البالغة  2010في المائة إضافية من قدرات اإلنتاج التي حددت في  24سحب نسبة  .أ 
طن متري) لمراعاة متوسط استخدام قدرات  552,901أعاله (أي  3طنا متريا على النحو المبين في الفقرة 

 إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون؛

قائمة منشئات إنتاج إلى طن متري جميع خطوط اإلنتاج استنادا  552,901تتضمن الكمية البالغة  .ب 
الھيدروكلوروفلوروكربون على النحو المحدد في الضميمة بخطة إدارة إزالة المواد 

) خطوط اإلنتاج التي تنتج 1ألف بھذا اإلتفاق وھي (-4من التذييل  1لوروفلوروكربونية في الفقرة الھيدروك
) خطوط 2المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالستخدامات الخاضعة للرقابة التي سوف تغلق وتفكك، (

صنيع التي سوف اإلنتاج األخرى التي تنتج ألغراض كل من االستخدامات الخاضعة للرقابة وعوامل الت
 (أ)؛6تحقيق الھدف الوارد في الفقرة إلى تسحب بحسب الحاجة 

ستراتيجيات إغالق القدرات والسحب، ورصدھا وتحديثھا في خطط عمل تنفيذ الشرائح إيستمر تنقيح  .ج 
 المقبلة.

البيئة نسبة يوافق البلد على ضمان أن تحقق أي أموال في حوزة مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/ وزارة حماية  .7
تخصم أي فائدة من الشرائح المقبلة مع متطلبات اإلبالغ من مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/  نمعقولة من الفائدة، وأ

 (ج) بشأن اإلبالغ عن عمليات اإلنفاق.70/20لوزارة حماية البيئة البنك الدولي إعماالت للمقرر 
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عدھا لخط اإلنتاج الذي ينتج المواد الكلوروفلوروكربونية في شركة ال يقدم البلد أي تمويل في المرحلة األولى أو ب .8
 .2010ھيجيانغ جوھوافلورو للمواد الكيميائية المحدودة في ز

أي قدرة إلنتاج تعيد توجيه  لنجرى تعويضھا التي يضمن أن أي منشاة يوافق البلد على أن  .9
خضع لعقوبة تحدد في االتفاق الخاص بكل مرحلة من وف تإال سوالھيدروكلوروفلوروكربون جرى إزالتھا إلى مواد وسيطة 
 مراحل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

يوافق البلد على أن ينسق مع أصحاب المصلحة لديه والسلطات لبذل أفضل الجھود إلدارة إنتاج  .10
منشئات الھيدروكلوروفلوروكربون وفقا ألفضل الھيدروكلوروفلوروكربون وما يرتبط به من إنتاج المنتجات الثانوية في 

أدنى حد من التأثيرات المناخية. وسوف تدرج ميزانية وأنشطة ھذا التنسيق في خطة عمل تنفيذ الشريحة إلى الممارسات للتقليل 
 والتقرير المرحلي.

وضميمتھا للتقليل من يوافق البلد على ترشيد عملية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .11
أقصى حد ممكن بما في ذلك إسناد األولوية إلغالق إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون لتحقيق إلى التأثيرات البيئة والمناخية 

 الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف في بروتوكول مونتريال. 19/6أھداف خفض ھذه المادة الواردة في المقرر 

الزائد عن المستوى المطلوب في ھذا االتفاق.  دوالر أمريكي للكيلوغرام/ سنويا عن اإلنتاج 1.73تتمثل العقوبة في  .12
يد توجيه أي قدرة إلنتاج روكلوروفلوروكربون جرى تعويضھا تعويوافق البلد على أن تخضع أي منشأة إلنتاج الھيد

دد في االتفاق الخاص بكل مرحلة من مراحل خطة التي ستح مواد وسيطة، للعقوبةإلى الھيدروكلوروفلوروكربون جرى إزالتھا 
 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 
  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
لغ قدره ووفق على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلد، من حيث المبدأ، بمب .13
في المائة من خط أساس إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون  10مليون دوالر أمريكي لتحقيق التجميد، والخفض بنسبة  95

المدفوعات إلى واستبعاد تكاليف دعم الوكالة، مع االعتراف بحاجة البلد  ألغراض االمتثال شاملة جميع تكاليف المشروع
مليون دوالر أمريكي  23، و2013مليون دوالر أمريكي لشريحة عام  24لمدفوعات: المسبقة وفقا للجدول الزمني التالي ل

ولن يفرج  2016مليون دوالر أمريكي لشريحة عام  24، و2015مليون دوالر أمريكي لشريحة عام  24، و2014لشريحة عام 
تقرير التحقق من بيانات العام السابق إالّ بعد أن توافق اللجنة التنفيذية على  2016- 2014عن كامل األموال الخاصة بشرائح 

 مما يؤكد تحقيق ھدف الحدود القصوى السابقة لإلنتاج.

وسوف تسفر المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن مستوى مستدام قدره  .14
أطنان بقدرات  26,210مائة البالغ في ال 10وھدف الخفض بنسبة  2013طن بقدرات استنفاد األوزون بحلول عام  29,122

 لالمتثال للجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2015استنفاد األوزون بحلول عام 

("الحدود القصوى المسموح  1.2ويوافق البلد على تحقيق الحدود القصوى لإلنتاج السنوى للمواد المبينة في الصف  .15
ألف ("األھداف والتحويل") بھذا االتفاق فضال عن الجدول -2ولى") والتذييل بھا إلنتاج المواد في المرفق جيم، المجموعة األ

 ألف.-2من التذييل  1.1الزمني لخفض جميع المواد المشار إليھا في الصف 

ورھنا المتثال البلد إللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تقديم التمويل  .16
ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وسوف تقدم اللجنة التنفيذية ھذا التمويل خالل اجتماعات -من التذييل د 1-3في الصف المحدد 

 ألف ("الجدول الزمني للموافقة على التمويل").-3اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

تزاماتھا الخاصة بالتمويل للمرحلة األولى المبينة في يقبل البلد على أنه بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بال .17
أعاله، يمتنع عن طلب أو تلقي أي تمويل آخر من الصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق بأي إنتاج من كل مادة من  16الفقرة 

 .ألف-2من التذييل  3- 5-4و 3-4-4و 3-3-4و 3-2- 4و 3- 1-4المواد تتجاوز المستويات المحددة في الصفوف 
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يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .18
دة في وغير ذلك من شروط الموافقة المحدالمقدمة، وبحسب تعديلھا بھذا االتفاق فيما يتعلق بمستويات التمويل 

ألف، وتطبيق -4من التذييل  1ميمة بھذه الخطة المشار إليھا في الفقرة ) الصادر عن اللجنة التنفيذية، والضھ(69/28 المقرر
أدناه على النحو المبلغ أو المطلوب في خطط العمل السنوية للتنفيذ والتقارير  20شرط المرونة على النحو المبين في الفقرة 

القصوى لإلنتاج السنوي المبينة في الصف  (ب) التحقق المستقل من إنجاز الحدود19المرحلية. وسوف يقبل البلد، وفقا للفقرة 
 ألف. وستصدر الوكالة المنفذة المعنية التكليف الخاص بعملية التحقق المشار إليھا أعاله.-2من التذييل  1-2

لن تقدم اللجنة التنفيذية التمويل وفقا للجدول الزمني للموافقة على التمويل ما لم يحقق البلد الشروط التالية قبل إثنى  .19
 ر أسبوعا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:عش

ألف لجميع السنوات المعنية. والسنوات -2من التذييل  2-1أن يكون البلد قد حقق األھداف المبينة في الصف  .أ 
 ھذا االتفاق؛ المعنية ھي جميع السنوات بما في ذلك السنة التي ووفق فيھا على

تحقق منه بصورة مستقلة، وأن تقرير التحقق سوف يقدم قبل ثمانية أسابيع تم ال أن إنجاز ھذه األھداف قد .ب 
 على األقل لألمانة من اجتماع اللجنة التنفيذية ما لم تقرر اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط -4الشكل الوارد في التذييل أن يكون البلد قد قدم: تقارير التنفيذ السنوية في  .ج 
بھذا االتفاق قد  11إلى  6التنفيذ") الذي يغطي كل سنة تقويمية، وتأكيده بأن الشروط الواردة في الفقرات 

تحققت حسب مقتضى الحال، وحقق مستوى كبير من تنفيذ األنشطة التي بدأت مع الشرائح الموافق عليھا 
 في المائة؛ 20إنفاق التمويل المتوافر من الشريحة التي سبقت الموافقة عليھا تجاوز السابقة، وأن معدل 

ألف، التي تغطي كل سنة تقويمية حتى، وبما - 4الشكل الوارد في التذييل بأن البلد قد قدم خطة التنفيذ السنوية  .د 
ية أو في حالة الشريحة النھائفي ذلك، السنة التي يتوخى فيھا الجدول الزمني للتمويل تقديم الشريحة التالية 

 .اةختوحتى استكمال األنشطة الم

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد المرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا أو جزء من ھذه  .20
 يسر وسيلة ممكنة:ألف بأ-1المبالغ وفقا للظروف الناشئة  لتحقيق الخفض في اإلنتاج وإزالة المواد المحددة في التذييل 

ينبغي توثيق إعادة التخصيص المصنفة على أنھا تغييرات رئيسية بصورة مسبقة في خطة التنفيذ السنوية  .أ 
(د) أعالع. ويمكن توفير التوثيق 19وأن توافق اللجنة التنفيذية عليھا على النحو المبين في الفقرة الفرعية 

تي ستقدم قبل ثمانية أسابيع من أي اجتماع للجنة التنفيذية. وقد كجزء من تنقيح لخطة التنفيذ السنوية القائمة ال
 تتعلق التغييرات الرئيسية بمايلي:

 القضايا التي قد تتعلق بالقواعد والسياسات الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف؛ .1

 التعديالت على أي شرط في ھذا االتفاق؛ .2

فيذ السنوية الموافق عليھا الحالية الذي تقديم التمويل لبرامج أو أنشطة غير مدرجة في خطة التن .3
 في المائة من مجموع تكاليف الشريحة الموافق عليھا السابقة؛ 30ضمن تكاليف تتجاوز 

في المائة من مجموع  30وتتضمن تكاليف تتجاوز ’ إزالة أنشطة مدرجة في خطة التنفيذ السنوي .4
 تكاليف الشريحة الموافق عليھا السابقة؛

المصنف كتغييرات رئيسية يمكن إدراجه في خطة التنفيذ السنوية الموافق  إعادة التخصيص غير .5
 الالحق؛نفيذية في تقرير التنفيذ السنوي لوقت وإبالغ اللجنة التليھا التي يجري تنفيذھا في ذلك اع

إلى تعاد أموال متبقية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .6
وق المتعدد األطراف لدى استكمال الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق مع الفھم الصند

 بأن األموال المعادة لن تخصم من المستوى األقصى للتمويل المحدد لإلزالة الشاملة.
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-5ذييل عملية رصد دقيقة ألنشطته بموجب ھذا االتفاق. وستقوم المؤسسات الواردة في الت إجراءوسوف يضمن البلد  .21
ألف ("مؤسسات الرصد وإدراجھا") بالرصد واإلبالغ عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقا ألدوارھا 

 أعاله. (ب) 19ألف. وسيخضع الرصد لتحقيق مستقل على النحو المبين في الفقرة -5ومسؤولياتھا المبينة في التذييل 

سؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق، وعن جميع األنشطة التي يضطلع بھا نيابة يوافق البلد على أن يتحمل الم .22
عنه للوفاء بااللتزامات المحددة بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق البنك الدولي على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة 

تفاق. ويوافق البلد على عمليات التقييم التي قد تجري بمقتضى برامج المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا اال
 عمل الصندوق المتعدد األطراف الخاصة بالرصد والتقييم أو بموجب برنامج التقييم في الوكالة المنفذة الرئيسية.

ھذا االتفاق  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق، وتنفيذ جميع األنشطة بموجب .23
) أعاله. وتوافق اللجنة التنفيذية، من ب(19واإلبالغ عنھا بما في ذلك، وإن ال يقتصر عليھا، التحقق المستقل بمقتضى الفقرة 

 ألف.-2من التذييل  2- 2حيث المبدأ، على أن تزود الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبينة في الصف 

 نم 2- 1من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المبينة في الصف في حالة عدم تمكن البلد، ألي سبب  .24
ألف أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، يوافق البلد على أنه لن يحق له الحصول على التمويل وفقا - 2التذييل 

ديرھا، أن تعيد التمويل وفقا لجدول زمني منقح للموافقة للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ويحق للجنة التنفيذية، حسب تق
على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية أن يبرھن البلد على تحقيقه بكافة التزاماته التي كان يتعين تحقيقھا قبل تسلم شريحة التمويل 

فيذذية قد تخفض من قيمة التمويل المبين في التالية في إطار الجدول الزمني للموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأن اللجنة التن
ألف (التخفيضات في التمويل لإلخفاق في االمتثال للمرحلة األولى) فيما يتعلق بأي كيلوغرام من التخفيضات في -7التذييل 

ات العوامل استخدامإلى اإلنتاج لم تتحقق في أي عام، وفيما يتعلق بأي إعادة توجيه لقدرات إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون 
الوسيطة بواسطة منشأة إنتاج ھذه المادة التي جرى تعويضھا على النحو المبين في ضميمة خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة على حده ال يمتثل فيھا البلد لھذا االتفاق وتتخذ المقررات 

ھذه المقررات، ال تكون ھذه الحالة المعنية عائقا أمام تلقي الشرائح التالية على النحو المبين في الفقرة ذات الصلة. وبعد أن تتخذ 
 أعاله. 16

ال يعدل التمويل بمقتضى ھذا االتفاق على أساس أي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية في المستقبل وقد يكون له تأثير على  .25
 لھيدروكلوروفلوروكربون.اتمويل أي مشروعات أخرى في قطاع إنتاج 

يمتثل البلد ألي طلب معقول من جانب اللجنة التنفيذية أو الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وعلى وجه  .26
 الخصوص، سوف يوفر للوكالة المنفذة الرئيسية الحصول على أي معلومات ضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

لة األولى من الخفض في إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المتعلق بھا في نھاية يتم إنجاز المرح .27
ألف. وفي ذلك الوقت، فإنه إذا -2ذييل في الت الوارد السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا المستوى األقصى المسموح به لإلنتاج

، يرجأ اتمامھا حتى نھاية السنة التالية لتنفيذ 20(د) أعاله و19تبقت أنشطة متوقعة في الخطة وتعديالتھا الالحقة وفقا للفقرة 
إلى ألف -4) من التذييل ھ(2(د) و2(ب) و2(أ) و2األنشطة المتبقية. وتستمر متطلبات اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات 

 حين إتمام المرحلة األولى ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.

ال تنفذ جميع الشروط الواردة في ھذا االتفاق إالّ في سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المحدد في ھذا االتفاق  .28
 .يد غير ذلكمونتريال ما لم يتم تحدوكافة المصطلحات المستكملة في ھذا االتفاق لھا المعني المنسوب إليھا في بروتوكول 
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 التذييالت
 ألف: المواد- 1التذييل 

 
) إلجمالي التخفيض في 2010نقطة البداية ( المجموعة المرفق المواد

 اإلنتاج (باألطنان بقدرات باستنفاد األوزون)
 17,050 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 10,858 ىاألول جيم ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 2,207 األولى جيم ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون
 56 األولى جيم  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 9 األولى جيم  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 30,180   المجموع
  

  تفاقااللمرحلة األولى من لتمويل الاألھداف، وألف: - 2التذييل 
 

 جموعالم 2016 2015 2014 2013 العناصر الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1

 المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون)
1,058 0 2,912 0  3,970 

الكلي من مواد المرفق جيم،  لإلنتاجالحد األقصى المسموح به  1.2
 المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون)

 غير متاحة 29,12229,12226,21026,210

الوكالة المنفذة الرئيسية البنك الدولي (بماليين الدوالرات  2.1
 األمريكية)

24  23 24 24  95 

 5.320 1.344 1.344 1.288 1.344 (دوالر أمريكي) للوكالة المنفذة الرئيسية  تكاليف الدعم 2.2
 95  24 24 23  24 )ةأمريكي اتدوالرماليين الإجمالي التمويل المتفق عليه ( 3.1
 5.320 1.344 1.344 1.288 1.344 )ةأمريكي اتدوالرماليين ال(مجموع تكاليف الدعم  3.2
 25.34424.28825.34425.344100.32 ة)أمريكي اتدوالرماليين ال(إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3
بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد الموافق على تحقيقه  22-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 األوزون)
923 

التي يتعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا (أطنان قدرات استنفاد  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 األوزون)

0 

 16,127 (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون اإلنتاج 4.1.3
ب الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد 141-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1

 األوزون)
2,606 

ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا (أطنان قدرات 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.2.2
 استنفاد األوزون)

0 

 8,252 ب (أطنان قدرات استنفاد األوزون)141-المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون اإلنتاج 4.2.3
ب الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد 142-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.3.1

 األوزون)
441 

تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا (أطنان قدرات  ب التي يتعين142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.3.2
 استنفاد األوزون)

0 

  1,766 ب (أطنان قدرات استنفاد األوزون)142-المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون اإلنتاج 4.3.3
درات استنفاد الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (أطنان ق 123-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.4.1

 األوزون)
0 

التي يتعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا (أطنان قدرات  123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.4.2
 استنفاد األوزون)

0 

 56 (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 123-المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون اإلنتاج 4.4.3
الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد  124-يدروكلوروفلوروكربونمجموع إزالة الھ 4.5.1

 األوزون)
0 

التي يتعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا (أطنان قدرات  124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.5.2
 استنفاد األوزون)

0 

 9 (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 124-لوروكربونالمؤھل المتبقي للھيدروكلوروف اإلنتاج 4.5.3
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 لمرحلة األولى لتمويل ألف: الجدول الزمني للموافقة على ال- 3التذييل 
 
للجنة التنفيذية في السنة التي تسبق سنة خطة  ينظر في تمويل خطة العمل المقبلة للموافقة عليھا في االجتماع األخير .1

 العمل.

والتقرير المرحلي للشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  2014لعمل لعام فعلى سبيل المثال فإن خطة ا .2
الوكالة المنفذة لدى الموافقة على خطة إلى . ويحول التمويل 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية تقدم لالجتماع األخير في عام 

 ة اللجنة التنفيذية على تقرير التحقق.في المائة من ھذا المبلغ للبلد قبل موافق 30ثر من كالعمل، وال يفرج عن أ

. ويفرج عن الشريحة األخيرة من 2016للتحقق من إنتاج  2017يقدم تقرير تحقق أخير عن المرحلة األولى في عام  .3
 .2015المرحلة األولى بالكامل لدى موافقة اللجنة التنفيذية على تقرير التحقق لعام 

 مرحلة األولىألف: شكل تقارير وخطط تنفيذ ال- 4التذييل 
 
سيتضمن تقرير وخطة تنفيذ المرحلة األولى بشأن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  .1

الھيدروكلوروفلوروكربونية ضميمة تأخذ في االعتبار المستوى النھائي لتمويل اإلزالة الكاملة وذلك الذي ووفق عليه للمرحلة 
 ).ھ( 69/28المقرر  األولى بما في ذلك شروط الموافقة الواردة في

 يتألف تقديم تقرير وخطة التنفيذ لكل شريحة من خمسة أجزاء: .2

ي يتضمن البيانات المقدمة بحسب السنة التقويمية بشأن التقدم المحرز منذ السنة التي تسبق دتقرير سر    .أ 
ا اآلخر في التذييل التقرير السابق بما يجسد الوضع في البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، وكيفية تعلقھا ببعضھ

ألف وينبغي أن يتضمن التقرير إزالة المواد المستنفدة لألوزون كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة بحسب -1
كل مادة، ولتمكين األمانة من تزويد اللجنة التنفيذية بالمعلومات عن التغيير الناشىء عن ذلك في 

عولجت بھا شروط الموافقة الواردة في المقرر االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ وسيتناول الكيفية التي 
من ھذا االتفاق)، واإلجراءات واألنشطة التي اتخذت لتحقيق ھذه الشروط  12- 4) (الفقرات ھ( 69/28

والميزانيات المرتبطة بھا في كل من الخطة والتقرير المرحلي. وسيحدد أي إعادة توجيه لقدرات اإلنتاج 
من االتفاق والتي جرى تفويضھا بمقتضى االتفاق إلنتاج العوامل  3لفقرة المزالة على النحو المبين في ا

التقرير والخطة أن الوسيطة لالستخدام بواسطة المنشأة وخط المنشأة حسب مقتضى الحال. وسيبين 
القدرات قد أغلقت وتم تفكيكھا والھدف الخاص بالسنة التالية. وينبغي تقديم إنتاج العوامل الوسيطة وتلك 

ضعة للرقابة بواسطة خط اإلنتاج حسب مقتضى الحال. كما ينبغي أن يسلط التقرير األضواء على الخا
النجاحات والخبرات والتحديات ذات الصلة بمختلف األنشطة المدرجة في الخطة، بما يجسد أي تغييرات 

أيضا في الظروف السائدة في البلد، ويوفر معلومات أخرى ذات صلة. ويتعين أن يتضمن التقرير 
معلومات ومبررات بشأن أي تغييرات مقابل خطة أو خطط التنفيذ السنوية التي سبق تقديمھا مثل 
التأخيرات واستخدامات المرونة في إعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ إحدى الشرائح على النحو 

ردي جميع من ھذا االتفاق أو أي تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير الس 20المنصوص عليه في الفقرة 
ذلك، إلى (أ) من ھذا االتفاق، وقد يتضمن، إضافة 19السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

 معلومات عن األنشطة في السنة الجارية؛

تقرير تحقق عن نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإنتاج المواد المدرجة في     .ب 
(ب) في ھذا االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية غير ذلك، يقدم 19قرة الفرعية ألف بحسب الف-1التذييل 

(أ) من ھذا 19تقرير التحقق مع طلب كل شريحة، ويقدم حسب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 
حقق االتفاق التحقق من اإلنتاج في جميع السنوات ذات الصلة التي لم تأخذ اللجنة التنفيذية علما بتقرير ت

 بشأنھا بعد؛

وصف تحريري لألنشطة التي سيضطلع بھا حتى السنة التي من المقرر تقديم طلب الشريحة التالية فيھا     .ج 
وشاملة لھا تسلط فيھا األضواء على التكافل بين األنشطة وتأخذ في االعتبار الخبرات المكتسبة، والتقدم 

في الخطة بحسب السنة التقويمية. كما ينبغي أن المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة، وستقدم البيانات 
الخطة الشاملة والتقدم المحرز فضال عن أي تغييرات محتملة متوقعة في إلى يتضمن الوصف إشارة 
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(د) من ھذا االتفاق، 19الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي الوصف السنوات المحددوة في الفقرة الفرعية 
ات الواردة في الخطة الشاملة. ويمكن تقديم ھذا الوصف المتعلق ويحدد ويفسر بالتفصيل ھذه التغيير

 باألنشطة المقبلة كجزء من نفس وثيقة التقرير السردي المشار إليھا في الفقرة الفرعية (أ) أعاله؛

تقدم مجموعة من المعلومات الكمية عن جميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية من خالل     .د 
ات إلكترونية. وستعدل ھذه المعلومات الكمية التي ستقدم بحسب كل سنة تقويمية مع طلب كل قاعدة بيان

(وفقا للفقرة  ، والخطة)شريحة، جوانب السرد والوصف الواردة في التقرير (وفقا للفقرة الفرعية (أ) أعاله
ي نفس الفترات أعاله) وخطة التنفيذ السنوية وأي تغييرات في الخطة الشاملة، وسيغط الفرعية (ج)

 الزمنية واألنشطة؛

مكون من نحو خمس فقرات يقدم لتلخيص المعلومات المطلوبة بمقتضى الفقرات الفرعية  ىموجز تنفيذ    .ه 
 (د) أعاله.إلى من (أ) 

  ألف: مؤسسات الرصد وأدوارھا للمرحلة األولى- 5التذييل 

التقارير نصف إلى جري رصد اإلنتاج استنادا ستكون عملية الرصد الشاملة مسؤولية وحدة األوزون الوطنية. وسي .1
 السنوية المقدمة من منتجي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتي تؤكدھا وحدة األوزون الوطنية؛

 وستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة أيضا عن اإلبالغ وستقدم التقارير التالية بطريقة حسنة التوقيت: .2

ل مادة لالستخدامات الخاضعة للرقابة وللعوامل الوسيطة التي ستقدم ألمانة السنوية عن إنتاج ك التقارير .أ 
 وحدة األوزون؛

 التقارير السنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القطري التي ستقدم للجنة التنفيذية؛ .ب 

 التقارير المتعلقة بالمشروعات التي ستقدم للوكالة المنفذة الرئيسية. .ج 

قرة ففي ال اذة الرئيسية عمليات تحقق سنوية مستقلة في جميع جھات اإلنتاج التي أدرجت كمياتھستجري الوكالة المنف .3
للتأكيد بأن أھداف إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على المستوى القطري  2016- 2013من االتفاق للسنوات  3

روكربون باتباع المبادىء التوجيھية التي أصدرتھا اللجنة قد تحققت. وسيجري التحقق من اإلنتاج السنوي للھيدروكلوروفلو
التنفيذية، والشكل الموحد للتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون باستخدام تعريف بروتوكول مونتريال لإلنتاج أي (أ) 

ة كمية المواد عناقصا مجموانتاج الھيدروكلوروفلوروكربون يعادل مجموع اإلنتاج السنوي من الھيدروكلوروفلوروكربون 
 19الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في استخدامات العوامل الوسيطة وستقدم تقارير التحقق للجنة التنفيذية وفقا للفقرة 

 من ھذا االتفاق.

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية األولى- 6التذييل 

الشامل على تنفيذ المرحلة األولى من خفض إنتاج المواد  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن االشراف .1
 الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب ھذا االتفاق. وسيتضمن إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية مايلي على أقل تقدير:

لى ضمان التحقق من األداء والتحقق المالي وفقا لھذا االتفاق ووفقا إلجراءاته الداخلية ومتطلباته المحددة ع .أ 
 ؛النحو المحدد في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بالبلد

 ؛ ألف-4مساعدة البلد في إعداد خطط التنفيذ والتقارير الالحقة وفقا للتذييل  .ب 

توفير تحقق مستقل للجنة التنفيذية يفيد بتحقيق األھداف وإكمال األنشطة السنوية المتصلة بھا على النحو  .ج 
 ألف؛- 4بين في خطة التنفيذ بما يتماشى مع التذييل الم

ضمان انعكاس الخبرات والتقدم في تحديثات الخطة القطاعية الشاملة وفي خطط التنفيذ السنوية التالية بما  .د 
 ؛ألف-4التذييل (د) و2(ج) و2الفقرتين الفرعيتين  يتماشى مع
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وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على النحو  الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية .ه 
 ؛اللجنة التنفيذيةإلى ألف لتقديمھا -4المحدد في التذييل 

  خبراء تقنيين مستقلين مؤھلين ؛من جانب  لمراجعات التقنية اضمان إجراء  .و 

 إجراء مھام اإلشراف المطلوبة؛ .ز 

وإجراءات الوكالة المنفذة الرئيسية بما في تتبع تنفيذ واستخدام األموال لضمان اتساقھا مع جميع سياسات  .ح 
 ذلك سياسيات الحماية وسياسات اللجنة التنفيذية وإجراءاتھا وأحكام ھذا االتفاق؛

 ؛ضمان وجود آلية تشغيلية تُمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة وشفافة واإلبالغ الدقيق عن البيانات .ط 

من ھذا االتفاق، تحدد بالتشاور مع البلد تخصيص  1فقا للفقرة في حالة خفض التمويل للفشل في االمتثال و .ي 
 ؛تكاليف دعم الوكالةإلى لمختلف بنود الميزانية والتخفيضات 

 ؛استعمال المؤشراتإلى ضمان أن تستند المدفوعات للبلد  .ك 

  لطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم في مجال اإلدارة والدعم التقني عند ا .ل 

وبعد التشاور مع البلد ومراعاة أي وجھات نظر يتم اإلعراب عنھا، تختار الوكالة المنفذة الرئيسة وتحدد اختصاصات  .2
(ب) من ھذا 18ألف بمقتضى الفقرة الفرعية -1كيانا مستقال إلجراء التحقق من النتائج وإنتاج المواد المشار إليھا في المرفق 

 ألف.-4) من التذييل (ب2االتفاق، والفقرة الفرعية 

  ألف: التخفيضات في التمويل للفشل في االمتثال للمرحلة األولى- 7التذييل 
 
دوالر أمريكي للكيلوغرام/  1.73من ھذا االتفاق، يجوز خفض مبلغ التمويل المقدم بمقدار  24و 12وفقا للفقرتين  .1

ألف عن كل سنة من شرائح التمويل المقبلة التي - 2ييل من التذ 2- 1اإلنتاج الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  من سنويا
 ألف.- 2من التذييل  2-1لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 

ألف من ھذا االتفاق عن أي -5من التذييل  2وي مستقل منصوص عليه في الفقرة في حالة أن يكشف أي تحقق سن .2
على النحو  2010ستخدامھا في إنتاج المواد المستنفدة لألوزون في قدرات إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون المزالة التي سبق ا

من ھذا االتفاق في أي منشئات إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون جرى تعويضھا بموجب ھذا االتفاق، قد  2المحدد في الفقرة 
 ]دوالر أمريكي 0.20/0.05[ر استخدامات العوامل الوسيطة في سنة معينة، يجوز خفض مبلغ التمويل بمقداإلى أعيد توجيھھا 

 كيلو غرام سنويا من اإلنتاج المعاد توجيھه من التمويل المقبل. لكل

----- 

 


	تقرير الاجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية
	مقدمة

	البند 1 من جدول الأعمال: افتتاح الاجتماع
	البند 2 من جدول الأعمال: الشؤون التنظيمية
	البند 3 من جدول الأعمال: أنشطة الأمانة
	البند 4 من جدول الأعمال: حالة المساھمات والمصروفات
	البند 5 من جدول الأعمال: حالة الموارد والتخطيط
	البند 6 من جدول الأعمال: تنفيذ البرنامج
	البند 7 من جدول الأعمال: تنفيذ البرامج:
	البند 8 من جدول الأعمال: مقترحات المشروعات:
	البند 9 من جدول الأعمال: مشروع المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط
	البند 10 من جدول الأعمال: ورقة مناقشة بشأن تقليل إلى أدنى حد أثر إزالة المواد
	البند 11 من جدول الأعمال: ورقة منقحة بشأن معايير تمويل إزالة المواد
	البند 12 من جدول الأعمال: صرف أموال خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
	البند 13 من جدول الأعمال: اختصاصات تقييم نظام التكاليف الإدارية لفترة السنوات الثلاث
	البند 14 من جدول الأعمال: حسابات الصندوق المتعدد الأطراف
	البند 15 من جدول الأعمال: ميزانيات أمانة الصندوق المعدلة للسنوات 2013 و 2014 و
	البند 16 من جدول الأعمال: عملية التعيين لمنصب كبير الموظفين لأمانة الصندوق المتعدد
	البند 17 من جدول الأعمال: تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع الإنتاج
	البند 18 من جدول الأعمال: مسائل أخرى
	البند 19 من جدول الأعمال: اعتماد التقرير
	جدول الأعمال البند 20 : اختتام الاجتماع
	Annexes
	Annex I
	Annex II
	Annex III
	Annex IV
	Annex V
	Annex VI
	Annex VII
	Annex VIII
	Annex IX
	Annex X
	Annex XI
	Annex XII
	Annex XIII
	Annex XIV
	Annex XV
	Annex XVI
	Annex XVII
	Annex XVIII
	Annex XIX
	Annex XX
	Annex XXI
	Annex XXII
	Annex XXIII
	Annex XXIV
	Annex XXV
	Annex XXVI




