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  إضافة

  ليبيا مقترح مشروع:
 
 

 :من أجلھذه الوثيقة تصدر 

 بما يلي: 45و 44و 43الفقرات  عن االستعاضة 

خطة العمل  في )2015 /تشرين الثانينوفمبر 5-1(دبي،  السابع والعشريننظرت األطراف في االجتماع   -43
المنصوص  على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلضمان عودتھا إلى االمتثال لتدابير الرقابة  ليبياالمقدمة من حكومة 

ھا الكتشغيل اآللية المالية للبروتوكول، بتخفيض استھبدون المساس وبموجبھا، تلتزم ليبيا التي والبروتوكول  عليھا في
طن من  118.4و؛ 2015طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  122.3إلى  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من

 2018 عامي طن من قدرات استنفاد األوزون في 106.5و ؛2017و 2016 عامي قدرات استنفاد األوزون في
في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبروتوكول مونتريال إلزالة في ستتبع ليبيا الجدول الزمني للتخفيض و. 2019و

بشأن استيراد وتصدير المواد التراخيص إصدار نظام  رصد إنفاذقترح خطة العمل أيضا وتالسنوات المتبقية. 
المواد تكييف الھواء التي تحتوي على  أجھزة، والنظر في فرض حظر على استيراد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المعنيةلعمل مع الوكالة المنفذة على اعمل وحثت ليبيا الخطة وأحاطت األطراف علما ب. ھيدروكلوروفلوروكربونيةال
 .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتنفيذ خطة عملھا إلزالة 

المواد إلزالة  تفاق بين حكومة ليبيا واللجنة التنفيذيةاالمشروع  أُعداستنادا إلى االعتبارات المذكورة أعاله، و  -44
معايير لوفقا ل إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المرحلة األولى من خطة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

لألطراف، دون  السابع والعشرينمحددة زمنيا الواردة في خطة العمل التي قدمتھا حكومة ليبيا إلى االجتماع المرجعية ال
 ھذه الوثيقة.بكول مونتريال لمعالجة عدم االمتثال. ويرد مشروع االتفاق في المرفق األول اإلخالل بعمل آلية بروتو
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 التوصية

لتزاماتھا بموجب بروتوكول الامتثال ليبيا  بحالة عدمفي ضوء تعليقات األمانة، وال سيما تلك المتعلقة   -45
 :في أن تنظر فيما يليمونتريال، قد ترغب اللجنة التنفيذية 

إزالة المواد المرحلة األولى من خطة إدارة على الموافقة، من حيث المبدأ،   (أ)
المواد استھالك  لتخفيض 2018-2015ليبيا للفترة ل الھيدروكلوروفلوروكربونية
دوالرا  1 908 843 في المائة من خط األساس، بمبلغ 10بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

أن الفھم ليونيدو، على أساس دوالرا أمريكيا  133 619البالغة  وكالة ال زائد تكاليف دعم، أمريكيا
 بعمل آلية بروتوكول مونتريال لمعالجة عدم االمتثال؛ ال تخلالموافقة 

 ةالمستدام للتخفيضات اإلجمالية بدايةكنقطة  أن تحددوافقت على  ليبيا قدأن حكومة اإلحاطة علما ب  (ب)
طن من قدرات استنفاد  118.38 قدرهأساس خط  ربونيةالمواد الھيدروكلوروفلوروكفي استھالك 

كمية و من قدرات استنفاد األوزونطن  97.5 البالغاألوزون، محسوب باستخدام االستھالك الفعلي 
، على التوالي بموجب 2010و 2009طن من قدرات استنفاد األوزون مبلغ عنھا لعامي  139.3
، للتخزينمستوردة  من قدرات استنفاد األوزونن ط 4.72من بروتوكول مونتريال، وخصم  7المادة 

 ؛طن من قدرات استنفاد األوزون 113.66 ينتج عنهمما 

من نقطة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطن من قدرات استنفاد األوزون من  26.51خصم   (ج)
 ؛الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد في استھالك  ةالمستدام للتخفيضات اإلجماليةالبداية 

المواد بين حكومة ليبيا واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك  االتفاقالموافقة على مشروع   (د)
 ؛ھذه الوثيقةب، على النحو الوارد في المرفق األول الھيدروكلوروفلوروكربونية

لمواد إدارة إزالة االموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة   )ھ(
دوالرا أمريكيا،  1  717 950، بمبلغ ذات الصلةليبيا، وخطة التنفيذ ل الھيدروكلوروفلوروكربونية

  دوالرا أمريكيا ليونيدو. 120 257البالغة وكالة ال زائد تكاليف دعم

 

 بالصيغة المرفقة األول، مشروع اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،المرفق  إضافة.  
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  المرفق األول
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافليبيا  حكومةبين  اّتفاق مشروع 
  الھيدروكلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد 

  
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال (" ليبيا يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-

من  106.54ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
لبروتوكول  بما يتماشى مع الجداول الزمنية 2018كانون الثاني /يناير 1أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 

  مونتريال.
 

من التذييل  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-
الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2

البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  ألف. ويقبل-1إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3الفقرة 

طوة النھائية في باره الخألف باعت-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز - 1التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل 

  (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 1-2-4و 3-1- 4 يناألفقي ينالمستوى المحدد لكل مادة في الصف
 

المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل  رھناً بامتثال البلد اللتزاماته 3-
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، في  -2من التذييل  1-3 المحّدد في الصف األفقي

 ي للموافقة على التمويل").زمنالجدول الألف (" -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ووفقا  4-
الستھالك السنوية لحدود ال(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق 5للفقرة الفرعية 
ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2من التذييل  2-1د كما يأتي في الصف المذكورة للموا

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
 
البلد بالشروط التالية  إال عندما يفي التمويلاللجنة التنفيذية التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على  لن تصرف  -5

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعقبل 
 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف   ) أ(
فاق. وتستثنى والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االت

السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير   ) ب(
 مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل  تقاريرأن يكون البلد قد قدم   (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ لألنشطة 

المتاح من الشريحة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل 
  في المائة؛ 20الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د) 
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

  .ألنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرةجميع ا

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية  -5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على -5ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل السابقة وفقاً 
 أعاله. 4النحو المبيّن في الفقرة 

 
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء  7-

واد المحددة في ـظروف، من أجل تحقيـق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للممن ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر ال
 ألف:- 1التذييل 

 
نوية   (أ) ذ س ة تنفي ي خط ا ف بقاً إم ق مس إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّ

نوية قائ 5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية  ذ س ة تنفي دم (د) أعاله أو كتنقيح لخط ة تق م
  ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

  المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛   )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛   )2(

ي  )3( رات ف ذة  التغيي ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف نوية للتموي تويات الس المس
  لمختلف الشرائح؛ 

ة،   )4( دة الحالي ذ السنوية المعتم تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفي
ن  ه ع د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة التنفي ن خط اط م ة أي نش و 30أو إزال ن مجم ة م ي المائ ع ف

  تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

ذ السنوية الموافق   (ب) إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة التنفي
نوي  ذ الس ر التنفي ي تقري أنھا ف ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ون عندئ ي تك ا، والت عليھ

  الالحق؛

أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في خطة إدارة  في حالة أن يقرر البلد  (ج)
ة كجزء  ة التنفيذي إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتطلب ذلك موافقة من اللجن
ر التكنولوج ب تغيي ديم لمطل دد أي تق ا. ويح ق عليھ ة المواف يح الخط نوية أو تنق ذ س ة تنفي ن خط ا م ي

تنفدة  واد المس روق في حجم الم اخ وأي ف ى المن ة عل ار المحتمل ا واآلث التكاليف اإلضافية المتصلة بھ
لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد على أن يؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير 

 التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

ة   (د) أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في خطة إدارة إزال
ة بموجب سياسات الصندوق  ر مؤھل ا غي ين أنھ ا يتب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھ

ادي ي الح ع ف اريخ القط د ت ئت بع ة أو أنش ة أجنبي ة لملكي راف (أي نتيج دد األط ن  المتع رين م والعش
ذه المعلومات 2007سبتمبر/ أيلول  ة بھ ة التنفيذي الغ اللجن تم إب ) لن تحصل على أي مساعدة مالية. وي

 كجزء من خطة تنفيذ الشريحة؛
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رة   )ھ( ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ راف ل دد األط ندوق المتع ى الص ة إل الغ متبقي اد أي مب وف تع س
 المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما سوف  8-
 يلي:

 
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل   (أ)

 تنفيذ المشروع؛

ة   (ب) االت الثنائي د والوك ذ البل المقررين أن يأخ واردة ب ل الشروط ال ار الكام ين االعتب ة بع ذة المعني والمنف
  خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي  9-
على أن تكون الوكالة  يونيدوھذا االتفاق. وقد وافقت يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب 

المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على 
في  عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو

 إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  10-
(ب).  5ا للفقرة الفرعية بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفق

 وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي
 ألف.-2من التذييـل  2-2

 
صف في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في ال 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1األفقي 
يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 

قة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للمواف
وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة 

ألف  -7ي التذييل على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة ف
("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم سنة من السنوات، 
إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل  امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ

  أعاله. 5الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 
لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 

  عات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات أخرى في قطا
 

من الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  13-
ل لھذا على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثا االطالعوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

 االتفاق.
 

يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية  14-
ألف. وفي حالة -2السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستھالك في التذييل 

، 7(د) والفقرة 5بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ 
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تنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التي تلي فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 
حددت اللجنة التنفيذية  ألف إلى حين إتمامھا إال إذا-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الفقرات الفرعية 

 خالف ذلك.
 

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا  15-
االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد 

 غير ذلك.اللجنة التنفيذية 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 82.52 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 31.14 األولى جيم ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 113.66     المجموع
 
 

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2018 2017 2016 2015 الخصوصيات الصف
1-1 
 

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، 
 المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون)

 غير متاح 106.54 106.54 106.54 106.54

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق  1-2
 جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون) 

 غير متاح 106.54 118.40 118.40 122.30

) (دوالر يونيدوالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ( 2-1
 أمريكي)

1,717,950 
0 0 

190,884 1,908,834 

 133,619 13,362 0 0 120,257 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي) 2-2
 1,908,834 190,884 0 0 1,717,950 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 3-1
 133,619 13,362 0 0 120,257 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) إجمالي 3-2
 2,042,453 204,246 0 0 1,838,207 عليھا (دوالر أمريكي)إجمالي التكاليف المتفق  3-3
 2.67  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-1-1
 0.00  األوزون)من قدرات استنفاد الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان  22- الھيدروفلوروكربون 4-1-2
 79.85  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3
 23.84  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-2-1
 0.00  من قدرات استنفاد األوزون)ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان 141- الھيدروفلوروكربون 4-2-2
 7.30  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3

  
 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 
 ألف.-2سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األخير في السنة المحددة في التذييل  .1
  

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

ر  تقرير مسرود، ترد فيه البيانات حسب  (أ) ابقة للتقري ذ السنة الس السنة التقويمية، بشأن التقدم المحرز من
ة  ا، وكيفي السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھ
ي أزيلت كنتيجة  ألوزون الت تنفدة ل واد المس ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يشتمل التقرير على الم

رة ي  مباش لة الت دائل ذات الص تخدمة والب ة المس ا البديل ادة، والتكنولوجي ب الم طة، حس ذ األنش لتنفي
ات ذات الصلة  أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيير في االنبعاث

ديات ا رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس اخ. وينبغ ة بالمن لمرتبط
د،  ى الظروف في البل رات تطرأ عل ى أي تغيي ق عل بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعل
وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي 

أخير، وح ديمھا، كحاالت الت ابق تق نوية الس ذ الس ة بخطة (خطط) التنفي رات مقارن االت استخدام تغيي
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من  7المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
ع  ر المسرود جمي ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقري

ك أن يشمل (أ) من االتفاق، ويم5السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية  ى ذل كن باإلضافة إل
  أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد المشار   (ب) تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك الم
ذييل  ي الت ا ف ة -1إليھ رة الفرعي ي الفق ين ف و مب ا ھ ف، كم ة5أل رر اللجن م تق ا ل اق. وم ن االتف  (ب) م

دم  ين أن يق التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتع
ة  رة الفرعي ي الفق دد ف ى النحو المح نوات ذات الصلة عل ع الس تھالك لجمي ن االس ق م ن 5التحق (أ) م

  االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ة، مع  وصف خطي للنشاطات التي  (ج) سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلب الشريحة التالي
ين  إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بع
االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا 

ى ا إلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل
ة  رة الفرعي اق. 5الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف السنوات المحددة في الفق (د) من االتف

يقدم تفسيرا لھا. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن 
ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة 

  الفرعية (ب) أعاله؛

ة   (د) ذ السنوية المقدم ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تق
وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت. 

ة  (أ) 1التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعي
ة  رة الفرعي رات في الخطة 1أعاله) والخطة (انظر الفق ذ السنوية وأي تغيي (ج) أعاله)، وخطة التنفي

  الفترات الزمنية والنشاطات؛ الشاملة، وستغطي نفس

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
      

 

وسيتم تعيين خبراء ستقوم وحدة األوزون الوطنية بعمليات التنفيذ والرصد بالتعاون مع الھيئات الحكومية.      -1
  .وطنيين ألداء مھام محددة  تتعلق بالرصد خالل تنفيذ المشروع

 
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي:  1

ق  (أ) ن األداء والتحقّ ق م مان التحقّ ة  ض ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ الم
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا قد   (ج)
 ألف؛-4أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 
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ار في استكماالت الخطة الشام  (د) ين االعتب دم المحرز بع لة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتق
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى   )ھ( املة عل ذ السنوية والخطة الش الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفي
 ؛ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4النحو المحدد في التذييل 

ذة   (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ؤھّلين للمراجعات التقنيَّ تقلين الم ين المس راء التقني ضمان تنفيذ الخب
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

دقيق   (ح) الغ ال فافية واإلب ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالش
  البيانات؛عن 

رة   )ط( ا للفق ال وفق ل نتيجة عدم االمتث د،  11في حالة خفض التموي د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 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(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان  2
وكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدر

(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 144.03من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا -2من التذييل  2-1كيلوغرام من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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