األمم المتحدة

EP
برنامج
األمم المتحدة
للبيئة

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/36/Add.1
22 April 2016
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع السادس والسبعون
مونتريال 13 - 9 ،مايو  /أيار 2016
إضافة

مقترحات مشروعات :إندونيسيا
أصدرت ھذه الوثيقة لما يلي-:
•

إضافة الفقرتين الفرعيتين ) 74ز( و )ح( على النحو التالي:
)ز( الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة إندونيسيا واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في المرفق الثاني بھذه الوثيقة.
)ح(

•

والموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا والخطط الموازية لتنفيذ الشرائح ،بقيمة  4,514,177دوالر
أمريكي ،تتألف من  2,233,114دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 156,318
دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( ،و 1,985,743دوالر أمريكي ،باإلضافة
إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  139,002دوالر أمريكي للبنك الدولي.

إضافة المرفق الثاني الوارد بھذه الوثيقة.

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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المرفق الثاني
مشروع اتّفاق بين حكومة إندونيسيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة إندونيسيا )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
.1
االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا 181,76
طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2023بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتريال.
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل
.2
 -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا
في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في الفقرة ،3
يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز
المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق
لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل
مادة في الصفوف  ،3-1-4و 3-2-4و 3-3-4و) 3-4-4االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل(.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
.3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل ،من حيث
المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
.4
الموافق عليھا )"الخطة"( .ووفقا للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من
تحقيق حدود االستھالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من ھذا االتفاق.
وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
تمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
.5
بالشروط التالية قبل ثمانية أسابيع من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  2-1من التذييل -2ألف لجميع السنوات المعنيّة.
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق .وتستثنى
السنوات التي ال يوجد فيھا تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية يستحق تقديمھا في تاريخ انعقاد اجتماع
اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

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

)ج(

أن يكون البلد قد قدم تقري عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل  -4ألف )"شكل تقارير وخطط
التنفيذ"( 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 الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة؛
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)د(

أن يكون البلد قد ق ّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،أو حتى موعد اكتمال
جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة.

سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق .سوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل
.6
 -5ألف )"مؤسسات الرصد واألدوار"( وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا
ألدوارھا ومسؤولياتھا المحددة في نفس التذييل.
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليھا أو جزء
.7
ً
من ھا ،وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
)أ(

عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً إما في خطة تنفيذ سنوية
مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية ) 5د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
)(1

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

)(2

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

)(3

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة
لمختلف الشرائح؛

)(4

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة
الحالية ،أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية ،تزيد تكاليفه عن  30في المائة من
مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

)ب(

وعمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ
السنوي الالحق؛

)ج(

وفي حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في الخطة،
يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو تنقيح الخطة الموافق عليھا.
ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على
المناخ وأي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق .ويوافق البلد
على أن يؤدي أي وفورات محتملة في التكاليف اإلضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض
مستوى التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

)د(

وأي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية
للصندوق المتعدد األطراف )أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي
والعشرين من سبتمبر /أيلول  (2007ال تحصل على أي مساعدة .وتبلغ ھذه المعلومات للجنة
التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

)ھـ(

ويتعھد البلد بدراسة إمكانية استخدام نظم الھيدروكربون المخلوط سابقا بدال من خلطه في المكان،
لشركات الرغوة التي يشملھا المشروع الشامل ،ويجب أن يكون ذلك قابال للتطبيق من الناحية الفنية
ومجديا من الناحية االقتصادية ومقبوال لدى الشركات.
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)و(

.8

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق
المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في إطار ھذا االتفاق.

يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
)أ(

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقرر  41/72خالل تنفيذ
الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريھا أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .ووافق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( على أن يكون
الوكالة المنفذة الرئيسية ووافق البنك الدولي على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة تحت قيادة الوكالة المنفذة
الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في إطار برامج
الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و /أو الوكالة
المنفذة المتعاونة المشاركة في ھذا االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا
بموجب ھذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب( .وتشمل
ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ.
وستدعم الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التذييل  -6باء في
إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية .وسوف تتوصل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى
توافق في اآلراء حول الترتيبات التي تتعلق بالتخطيط فيما بين الوكاالت بما في ذلك االجتماعات المنتظمة للتنسيق،
واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق من أجل تيسير تنفيذ الخطة المنسق .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث
المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفوف  2-2و 4-2في
التذييل  -2ألف.
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه
لن يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
التمويل إلى وضعه وفقا ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المح ّددة في التذييل  -7ألف )"تخفيضات في
التمويل بسبب عدم االمتثال"( ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة
في أي سنة من السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة،
وتتخذ قرارات بشأنھا .وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال لھذا االتفاق المعنية عائقا أمام تقديم
التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة االطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
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 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به
إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في آخر شريحة لتنفيذ الخطة
والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ
األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د( و)1ھ( من
التذييل -4ألف إلى حين إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 .15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
التذييالت
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التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الھيدروكلوروفلوروكربون225-
المجموع

المرفق

المجموعة

جيم
جيم
جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى
األولى
األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
267.40
3.90
132.60
0.00
403.90

* استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 225-الحقيقي ھو  0.02طن مت قدرات استنفاذ األوزون

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
الصف

1.1

2.1

1.2

2.2
3.2

4.2
1.3
2.3
3.3

1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4
1.4.4
2.4.4
3.4.4

الوصف

2016
363.51

2017
363.51

2018
363.51

2019
363.51

2020
262.54

2021
262.54

جدول تخفيضات
بروتوكول مونتريال لمواد
المرفق جيم ،المجموعة
األولى )أطنان من قدرات
استھالك األوزون(
252.44
252.44 323.12
323.12 363.51
الحد األقصى المسموح به 363.51
لالستھالك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة
األولى )أطنان من قدرات
استھالك األوزون(
التمويل المتفق عليه
627,086
0
0 1,453,500
0 2,233,114
للوكالة المنفذة الرئيسية
)اليوئنديبي( )دوالر
أمريكي(
43,896
0
0
101,745
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 156,318
الرئيسية )دوالر أمريكي(
التمويل الموافق عليه
992,871
0
0 1,276,549
0 1,985,743
للوكالة المنفذة المتعاونة
)البنك الدولي( )دوالر
أمريكي(
69,501
0
0
89,358
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 139,002
المتعاونة )دوالر أمريكي(
التمويل الموافق عليه
1,619,95
0
0 2,730,049
0 4,218,857
للوكالة المنفذة المتعاونة
7
)إيطاليا( )دوالر أمريكي(
113,397
0
0
191,103
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 295,320
المتعاونة )دوالر أمريكي(
التمويل المتفق عليه
1,733,35
0
0 2,921,152
0 4,514,177
للوكالة المنفذة المتعاونة
4
)اليونيب( )دوالر
أمريكي(
مجموع الھيدروفلوروكربون 22-المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
الھيدروفلوروكربون 22-الذي يتعين إزالته في المشروعات الموافق عليھا في السابق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
استھالك الھيدروفلوروكربون 22-المتبقي المؤھل )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
مجموع الھيدروفلوروكربون 123-المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
الھيدروفلوروكربون 123-الذي يتعين إزالته في المشروعات الموافق عليھا في السابق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
استھالك الھيدروفلوروكربون 123-المؤھل المتبقي )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
مجموع الھيدروفلوروكربون141-ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
الھيدروفلوروكربون141-ب الذي يتعين إزالته في المشروعات الموافق عليھا في السابق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
استھالك الھيدروفلوروكربون141-ب المؤھل المتبقي )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
مجموع الھيدروفلوروكربون 225-المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
الھيدروفلوروكربون 225-الذي يتعين إزالته في المشروعات الموافق عليھا في السابق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
استھالك الھيدروفلوروكربون 225-المؤھل المتبقي )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
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2022
262.54

2023
262.54

المجموع
غير متاح

252.44

181.76

غير متاح

0

433,300

4,747,000

0

30,331

332,290

0

0

4,255,163

0

0

297,861

0

433,300

9,002,163

0

30,331

630,151

0

463,631

9,632,314

49.65
45.10
172.65
0
0
3.90
42.70
89.90
0.00
0
0
0.02
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
.1
ألف.

سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع األول في السنـة المحددة في التذييـل -2

التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.1

سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
)أ(

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية ،بشأن التقدم المحرز منذ السنة التي تسبق
التقرير السابق ،ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بإزالة ھذه المواد ،وكيف تسھم مختلف األنشطة فيھا،
وكيف تتصل ببعضھا البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير إزالة المواد المستنفدة لألوزون الناتجة
مباشرة عن تنفيذ األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة
للبدائل ،للسماح لألمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات
الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة
باألنشطة المختلفة المدرجة في الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن
يوفر المعلومات األخرى ذات الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات
مقارنة بخطة )خطط( التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر ھذه التغييرات ،مثل التأخيرات،
واستخدام بند المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه
في الفقرة  7من ھذا االتفاق ،أو أي تغييرات أخرى .وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات
الصلة المحددة في الفقرة الفرعية ) 5أ( من االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا
معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

)ب(

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد ،وفقا
للفقرة الفرعية )5ب( في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق
مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات
الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير
تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلب الشريحة التالية،
مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة
بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية .وينبغي أن يتضمن
الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن أي تغييرات ممكنة من
المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .وينبغي أن يغطي ھذا الوصف السنوات المحددة في الفقرة
الفرعية )5د( من االتفاق .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة
الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا .ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه
التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت .وستعدل ھذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمھا حسب
السنة التقويمية مع كل طلب شريحة ،كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير )انظر الفقرة
الفرعية )1أ( أعاله( والخطة )انظر الفقرة الفرعية )1ج( أعاله( ،وخطة التنفيذ السنوية وأي
تغييرات في الخطة الشاملة ،وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛
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)ھ(

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

في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة
.2
واحدة تنفذ بشكل متوازي ،ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
)أ(

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

)ب(

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
سنة معينة ،فإن ھدف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال
التفاقات إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
 -1ستدير عملية الرصد وزارة البيئة في إندونيسيا من خالل وحدة األوزون الوطنية بمساعدة من الوكالة المنفذة
الرئيسية.
وسيتم رصد وتحديد االستھالك استنادا إلى بيانات االستيراد والتصدير الرسمية للمواد التي سجلتھا الدوائر
-2
الحكومية المعنية.
-3

ستجمع وتقدم وحدة األوزون الوطنية البيانات والمعلومات التالية سنويا في مواعيد االستحقاق أو قبلھا:
)أ( التقارير السنوية عن استھالك المواد التي يتعين تقديمھا إلى أمانة األوزون؛
)ب( والتقارير السنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي
يتعين تقديمھا إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.

سوف تشارك وزارة البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية في ھيئة مستقلة ومؤھلة إلجراء التقييم النوعي والكمي
-4
ألداء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
-5

سوف تتمكن ھيئة التقييم من الوصول الكامل إلى المعلومات التقنية والمالية المتعلقة بتنفيذ خطة اإلزالة.

 -6ستعد ھيئة التقييم وتقدم إلى وزارة البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية مشروع تقرير موحد في نھاية كل خطة تنفيذ
شريحة ،الذي يتألف من نتائج التقييم والتوصيات من أجل إدخال تحسينات أو تعديالت ،إن وجدت .ويجب أن يشمل
مشروع التقرير حالة امتثال البلد ألحكام ھذ االتفاق.
 -7بعد إدراج التعليقات والتفسيرات التي قد تكون قابلة للتطبيق ،ستنتھي وزارة البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية
والوكاالت المتعاونة وھيئة التقييم من إعداد التقرير وتقدمه إلى وزارة البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية.
 -8سوف تصدق وزارة البيئة على التقرير النھائي وستقدم الوكالة المنفذة الرئيسية تقريرا مماثال إلى اجتماع اللجنة
التنفيذية ذو الصلة مع خطة تنفيذ الشريحة والتقارير.
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التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تشمل على األقل ما يلي:
)أ(

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
الخاصّة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة
بالبلد؛

) ب(

مساعدة البلد في إعـداد خطط ال تنفيذ السنوية والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في
التذييل  -4ألف؛

)ج(

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة الشرائح المرتبطة بھا
قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو
المحدد في التذييل  -4ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية .ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن
األنشطة التي تنفذھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠة؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛

)ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تم ّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ
الدقيق عن البيانات؛

)ط(

تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛

)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  11من االتفاق ،تحديد ،بالتشاور مع البلد،
والوكالة المنفذة المتعاونة ،تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة
الرئيسية وكل وكالة منفذة متعاونة معنية؛

)ك(

ضمان ﱠ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛

)ل(

تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.

يعرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
.2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة )5ب( من االتفـاق والفقرة الفرعيـة )1ب( من التذييـل
-4ألف.
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التذييل  -6باء :دور الوكاالت المنفذة المتعاونة
ستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .وھذه األنشطة محددة في الخطة
.1
الشاملة ،وتشمل على األقل ما يلي:
)أ(

تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛

)ب(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكاالت المنفذة المتعاونة ،والرجوع إلى الوكالة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

)ج(

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلدراجھا في التقارير المجمعة على
النحو الوارد في التذييل -4ألف.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  163,80دوالرا أمريكيا عن
.1
ك ّل كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من
التذييل -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف .وفي حالة وجود تطبيق
الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم
تنفيذھما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة ،فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة
القطاعات المحددة المتعلقة بعدم االمتثال .وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما ،أو إذا كانت كلتا المرحلتين
يعالجان نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
--------------
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