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ين واللجنة تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشأن مشروع االتفاق بين حكومة الص
التنفيذية بخصوص خفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

  الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين.
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  وصف المشروع

 
  الخلفية

 
ن خطة إدارة نظرت اللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والسبعين االستراتيجية الجامعة للمرحلة الثانية م .1

الھيدروكلوروفلوروكربون للصين والخطط المصاحبة لقطاعات رغاوي البوليسترين المسحوب بالضغط إزالة 
والبوليوريثان، والتبريد الصناعي والتجاري وتكييف الھواء، وتصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف ألجھزة تسخين 

الھواء (بما في ذلك مكون برنامج التمكين). وفي أعقاب والمذيبات وخدمة التبريد وتكييف  بمضخات الحرارة المياه
، الموافقة، من حيث المبدأ على خطة قطاع المذيبات وخطة قطاع ضمن جملة أمورالمناقشة، قررت اللجنة التنفيذية، 

في خدمة التبريد وتكييف الھواء للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون للصين، وأن تنظر 
الخطط القطاعية األخرى وغيرھا من المسائل المعلقة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1 للصين خالل االجتماع السابع والسبعين.

وواصلت اللجنة التنفيذية، خالل االجتماع السابع والسبعين مداوالتھا بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة  .2
 مايلي: ضمن جملة أموريدروكلوروفلوروكربون للصين وقررت بعد ذلك الھإزالة 

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  أ) (
لتخفيض استھالك  2026إلى  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين للصين للفترة 

وتحقيق  2020خط األساس بحلول عام  في المائة من 37.6الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
اإلزالة التامة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البوليوريثان، وقطاع رغاوي 

دوالر  500,100,000، بمبلغ 2026البوليسترين المسحوبة بالضغط وقطاع المذيبات بحلول عام 
الحق، لليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو،  أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة التي ستحدد في اجتماع

والبنك الدولي، وحكومة ألمانيا، وحكومة إيطاليا وحكومة اليابان؛ ومع مالحظة أن الھدف من 
االستھالك الوطني للھيدروكلوروفلوروكربون، فضال عن األھداف لقطاع التبريد وتكييف الھواء 

لغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة الصناعي التجاري وقطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء ا
سيتم تحديدھا عند تقديم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد  2026إلى  2021للفترة 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

  اإلحاطة علما بما يلي:  (ب)

أن االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية سيتم النظر فيه في االجتماع التاسع   )1(
ألف (شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح) مبلغ  - 4والسبعين وينبغي أن يتضمن في التذييل 

  التمويل المشترك المقدم من الصين لتخفيضات الھيدروكلوروفلوروكربون؛

أن كمية أطنان المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المؤھلة وغير المؤھلة للتمويل التي   )2(
تبقي المؤھل للتمويل ستكون على النحو المنصوص عليه سيتم خصمھا من االستھالك الم

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25في الوثيقة 

من تنفيذ كل خطة أن يتم اإلبالغ سنويا عن أي فوائد مكتسبة حصلت عليھا حكومة الصين   )3(
من الخطط القطاعية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

يطلب من أمين الخزانة خصم مثل ھذه الفوائد من أي الھيدروكلوروفلوروكربونية وس
  ؛69/24تحويالت مقبلة إلى الوكالة المنفذة ذات الصلة، بما يتمشى مع المقرر 

                                                      
 .76/43المقرر   1
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(و) من شكل االتفاق للمرحلة 7الفقرة أن أية أموال متبقية سيتم إعادتھا بما يتمشى مع   )4(
من  التاسع عشرربونية (المرفق الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروك

  )؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66الوثيقة 

عكسھا في جدول موافق  تم يأن االستھالك األقصى المسموح به وقيم تمويل الشريحة س  )5(
 .77/49عليه يوجد ضمن المقرر 

لى من كل خطة من كما وافقت اللجنة التنفيذية على التمويل وتكاليف دعم الوكالة المرتبطة بھا للشريحة األو .3
 الخطط القطاعية الست.

 مشروع االتفاق بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين
 
)، أعدت األمانة مشروع االتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 1(ب)(77/49استجابة للمقرر  .4

في المرفق األول بھذه الوثيقة باستخدام النموذج الخاص بمشروع االتفاق الھيدروكلوروفلوروكربون للصين الوارد 
 2 للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون الذي ووفق عليه خالل االجتماع السادس والسبعين.

اعية، لكل الھيدروكلوروفلوروكربون للصين تعالج ست خطط قطونظرا ألن المرحلة الثانية من خطة إدارة  .5
منھا وكالة منفذة رئيسية للقطاع، والعديد من الوكاالت المنفذة المتعاونة (باإلضافة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية للخطة 

أجريت التعديالت التالية على النموذج الخاص بمشروعات  )الشاملة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 االتفاقات:

ئق التنفيذ المحددة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة يحتفظ بجميع طرا )أ (
(ج))، ومتطلبات الرصد 5الھيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك عمليات التحقق القطاعية (الفقرة 

دال). -6ألف إلى -6))، ومسؤوليات الوكاالت (التذييالت 4(أ)(7) وشرط المرونة (الفقرة 6(الفقرة 
 ؛بالخط الغامقھذه التعديالت وتيسيرا لإلطالع، ترد جميع 

بشأن الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من  77/49أدرجت الشروط الواردة في المقرر  )ب (
الھيدروكلوروفلوروكربون (مثل المدة وأھداف االستھالك والوكاالت المنفذة) في خطة إدارة إزالة 

 :خط المائلبالمشروع االتفاق فضال عن االضافات التالية التر ترد 

دور الوكالة المنفذة الرئيسية للقطاع بالنظر الى أن لكل خطة قطاعية تقارير وخطط تنفيذ  )1(
 الشريحة التي تقدمھا الوكالة المنفذة الرئيسية للقطاع؛

ألف (استنادا الى الخبرات -4ترد المتطلبات الدنيا لعمليات التحقق في كل قطاع في التذييل  )2(
حلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد المكتسبة خالل تنفيذ المر

 الھيدروكلوروفلوروكربونية)؛

ألف -7وترد العقوبة المحددة لعدم االمتثال ألھداف االستھالك القطاعية في التذييل  )3(
 باإلضافة الى عقوبة عدم االمتثال ألھداف االستھالك الوطنية؛

 ألف.-8الشروط المتعلقة بالقطاعات النوعية في التذييل  )4(

(ب) سوى االستھالك وليس نتائج الخطة 1ألف الفقرة -4تناول تقرير التحقق المستقل في التذييل ال ي )ج (
 مثلما حدث في المرحلة األولى من االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية.

                                                      
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66من تقرير االجتماع السادس والسبعين ( 19المرفق   2
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 تكاليف دعم الوكالة

ين من حيث المبدأ الھيدروكلوروفلوروكربون للصعندما ووفق على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  .6
خالل االجتماع السابع والسبعين، قررت اللجنة التنفيذية أن تحدد تكاليف دعم الوكالة خالل اجتماع مقبل. ولذا لم تحدد 
تكاليف دعم الوكالة لجميع الوكاالت المنفذة والثنائية المعنية فيما يتجاوز تلك المحددة في الشريحة األولى. ومن 

ويل للشريحة الثانية خالل االجتماع الثمانين، وستتطلب الموافقة عليھا ترتيبات محددة ما لم يتم المقرر تقديم طلب التم
 التوصل إلى اتفاق بشأن تكاليف دعم الوكالة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون للصين.

 فقرات للنظر من جانب اللجنة التنفيذية
 
 بوصفه الوكالة المنفذة(كاالت الثنائية والمنفذة تعليقات، من خالل اليوئنديبي قدمت حكومة الصين والو .7

الرئيسية للمرحلة الثانية الشاملة) بشأن مشروع االتفاق الذي أعدته األمانة. وخالل المناقشات بين األمانة واليوئنديبي، 
على أن تعالج المرحلة الثانية بنفس تم التوصل الى توافق في اآلراء بشأن معظم المسائل، ويسود تفاھم مشترك 

 الطريقة التي اتبعت في المرحلة األولى التي تبين فعاليتھا لجميع األطراف المعنية.

ويرد فيما يلي موجز للتعليقات التي تتطلب الحصول على وجھات نظر اللجنة التنفيذية بشأنھا وترد في  .8
 أقواس مربعة في مشروع االتفاق:

أسبوعا لجميع طلبات شرائح  12ترحت األمانة أن يبلغ الموعد النھائي للتقديم (أ): اق7و 5الفقرتان  )أ (
 8الخطط القطاعية. واقترح اليوئنديبي اإلبقاء على مواعيد التقديم الواردة في المرحلة األولى وھي 

ماليين  5أسبوعا للشرائح التي تزيد عن  12ماليين دوالر أمريكي و 5أسابيع للشرائح التي تقل عن 
 والر أمريكي.د

اقترح اليوئنديبي حذف أي إشارة الى االستھالك على مستوى القطاع في  1ألف، الفقرة -7التذييل  )ب (
أي مادة للعقوبات وقصر ذلك على االستھالك الوطني مثلما الحال في االتفاق الخاص بالمرحلة 

 األولى.

رحلة الثانية وإضافة الى التقييم الشامل ألف، عقب الموافقة من حيث المبدأ على الم-2وفيما يتعلق بالتذييل  .9
لألنشطة واإلطار الزمني للتنفيذ، تقترح حكومة الصين توزيع بديل للشرائح فيما بين الخطط القطاعية لتجسيد 
متطلبات التمويل الفعلية لضمان التنفيذ السلس مع اإلشارة الى أن القيمة الكلية لكل شريحة لن تعدل. وتيسيرا 

التوزيع المنقح في المرفق الثاني بھذه و 77/49كمرجع للمقرر  المستخدموزيع الشريحة القطاعية ت يردلإلطالع، 
 الوثيقة.

، فإن الوكاالت منتظراوأشار اليوئنديبي كذلك الى أنه في حين أن مستويات تكاليف دعم الوكالة مازال  .10
رحلة األولى من خطة إدارة إزالة المنفذة توصي بشدة باإلبقاء عليھا على نفس المستويات الواردة في الم

الھيدروكلوروفلوروكربونية بالنظر إلى زيادة مستوى التعقيد في تنفيذ المرحلة الثانية والعدد الكبير من المنشئات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم المشاركة. مما سيتطلب بذل جھود إضافية نتيجة لقدراتھا اإلدارية والتقنية المحدودة. 

 ي تغيير في تكاليف دعم الوكالة أثار سلبية كبيرة على التنفيذ.ألت المنفذة إلى أنه سيكون وأشارت الوكاال

 تعليقات األمانة
 

ولد استعراض المعلومات المسترجعة المقدمة من حكومة الصين والمناقشات األخرى مع اليوئنديبي، ترد  .11
 تعليقات األمانة على ھاتين المسألتين فيمايلي:

أسبوعا المقترح لجميع طلبات شرائح الخطط القطاعية  12عد النھائي للتقديم البالغ فيما يتعلق بالمو )أ (
(أ))، تشير 7والفقرة  5الھيدروكلوروفلوروكربون (الفقرة في المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة 
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ماليين دوالر أمريكي، فإنھا  5األمانة إلى أنه على الرغم من أن بعض الشرائح القطاعية يقل عن 
مليون  69مليون دوالر أمريكي و 30زء من الشرائح السنوية التجميعية التي تبلغ قيمتھا ما بين ج

دوالر أمريكي. وتشير الخبرات المكتسبة من المرحلة األولى إلى أن تحليل جميع التقارير المرحلية 
قتا وجھدا وطلبات الشرائح المرتبطة بخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون للصين يتطلب و

إضافية، وعالوة على التقييم التقني الفردي والمناقشات مع الوكالة المنفذة الرئيسية للقطاع، ال يمكن 
دمج جميع المعلومات والتعليقات الواردة من جميع القطاعات في وثيقة المشروع المقدمة للجنة 

رصة الستكمال وثيقة المشروع في التنفيذية إالّ عند استكمال المناقشات. ولھذه األسباب، وإلتاحة الف
أسبوعا لجميع الخطط  12الموعد النھائي للتقديم  يبلغالوقت المناسب، ترى األمانة أنه يتعين أن 

القطاعية المرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون بصرف النظر 
 ويلھا.معن مستوى ت

تقترح األمانة في أعقاب الموافقة من حيث المبدأ على ألف)، - 7ل وبالنسبة لشرط العقوبات (التذيي )ب (
االتفاق المعتمد على األداء، تحديد شرط العقوبات ليشمل االمتثال ألھداف االستھالك المعنية للقطاع 

) مع اإلشارة 5-3-1و 4-3-1و 3- 3-1و 2-3-1و 1-3-1ألف (الصفوف -2المدرجة في التذييالت 
(الحد األقصى لالستھالك  2-1األولى يقصر شرط العقوبة على الصف الى أن اتفاق المرحلة 

الوطني المسموح به). وتنفرد الصين بھذا الوضع حيث أن كل خطة قطاعية تنفذ بصورة منفصلة 
لة. ويھدف المقترح الى تغطية السيناريو اولديھا المستويات القصوى المسموح بھا لالستھالك واإلز

األقصى المسموح به لالستھالك في أحد القطاعات على الرغم من عدم  المحتمل حيث يتجاوز الحد
 تجاوز الحد األقصى الوطني لالستھالك المسموح به.

وأشار اليوئنديبي الى أنه بالنظر الى عدم إمكانية التحقق من االستھالك القطاعي، ال يمكن أن يحدد 
مسموح به لالستھالك القطاعي مثلما بأي طريقة مستقلة ما إذا كان ھناك امتثال للحد األقصى ال

الحال بالنسبة لالستھالك الوطني. وھذا ھو السبب في أن التحقق المستقل بحسب كل قطاع يعتمد 
 على التحقق من عينة عشوائية من خمسة في المائة على األقل من خطوط التصنيع التي استكمل

أن االستھالك التجميعي من تحويلھا في العام الذي يجري فيه التحقق على أساس الفھم ب
في المائة على األقل  10الھيدروكلوروفلوروكربون في العينة العشوائية من خطوط التصنيع تشكل 

من االستھالك القطاعي الذي أزيل في ذلك العام. وتوافق األمانة على أنه ال يمكن التحقق من 
إلدراج  ضرورياالمنفصل سيكون  االستھالك القطاعي بصورة منفصلة إالّ أنھا ترى أن ھذا التحقق

األھداف القطاعية في شرط العقوبة الوارد في االتفاق بالنظر إلى أن التحقق المنفصل من 
االستھالك الوطني وأرقام االستھالك القطاعي تقدمھا حكومة الصين سنويا كجزء من التقرير 

امج القطري باستثناء الفصل المرحلي وطلب الشريحة. وترد جميع المعلومات في تقرير تنفيذ البرن
بين قطاعي التبريد الصناعي والتجاري والتبريد وتكييف الھواء. وعلى ھذا األساس ترى األمانة أنه 
يمكن تقييم االمتثال للحدود القصوى لالستھالك المسموح به بحسب القطاع باستخدام تقرير تنفيذ 

السنوي التي تقدمھا حكومة الصين كمرجع البرنامج القطري واألرقام الخاصة باالستھالك القطاعي 
  مع تقديم التقرير المرحلي وطلب الشريحة.

 
ألف)، ترى األمانة أن التعديل -2وفيما يتعلق بالتغييرات في توزيع الشريحة فيما بين القطاعات (التذييل  .12

 في مشروع االتفاق. المقترح يمكن أن يسھم في التنفيذ السلس لألنشطة في كل قطاع. وقد أدرجت ھذه التعديالت

علما بالتعليقات الواردة من حكومة الصين األمانة للمرحلة الثانية، تحاط  دعمالوفيما يتعلق بمستوى تكاليف  .13
عن طريق اليوئنديبي باإلبقاء على تكاليف دعم الوكالة عند نفس مستواھا في المرحلة األولى. كما تحاط علما بأن 

تتعلق باستعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحدتھا األساسية (المقرر اللجنة التنفيذية سوف تنظر وثيقة 
لالجتماع التاسع والسبعين. وبعد أن لوحظت العالقة الوثيقة بين خطة إدارة إزالة  المقدم 3 (ب))75/69

رغب اللجنة الھيدروكلوروفلوروكربون للصين وعمل الصندوق المتعدد األطراف خالل السنوات القادمة، قد ت
                                                      

 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43الوثيقة   3
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التنفيذية في أن تنظر في تكاليف دعم الوكالة التي سيتفق عليھا في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة 
 الھيدروكلوروفلوروكربون للصين في سياق المناقشات الواسعة بشأن نظام التكاليف اإلدارية.

 توصية األمانة
 

 يلي: قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما .14

شروع االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من أن توافق على م )أ (
الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في المرفق األول في ضوء تعليقات خطة إدارة إزالة المواد 

 األمانة الواردة أعاله وخاصة:

الستھالك القطاعي حالة عدم االمتثال مع أھداف ا فىما إذا كان يتم تحديد شرط العقوبة  )1(
 ألف؛-7الوارد في التذييل 

مستوى تكاليف دعم الوكالة للشريحة الثانية ومايليھا من شرائح الحقة من المرحلة الثانية  )2(
 لخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون؛

ة أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم طلبات الشرائح المرتبطة بالمرحلة الثانية من خط )ب (
اسبوعا من اجتماع اللجنة التنفيذية  12إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين قبل 

 بصرف النظر عن مستوى التمويل.
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  المرفق األول

: نص من اتفاق المرحلة األولى أضيف إلى النموذج لضمان اتباع نفس نھج التنفيذ النص المحدد بالخط العريض
  تخدم في المرحلة األولى في المرحلة الثانيةالمتفق عليه المس

: نص جديد أضيف إلى النموذج لكي يبين سمات محددة للمرحلة الثانية من خطة إدارة النص المحدد بالخط المائل
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين

  [النص الذي بين قوسين]: تعليقات تتطلب آراء اللجنة التنفيذية

بين حکومة الصين واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بشأن تخفيض استھالك المواد  مشروع اتفاق
  الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية
  الغرض

التنفيذية فيما يتعلق بتخفيض االستخدام المراقب  يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حکومة الصين ("البلد") واللجنة       -1
طن من قدرات  11,772ألف ("المواد" ) إلى مستوى مستدام قدره  -1للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

زالة بما في ذلك اإلامتثاال للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال،  2020يناير/ كانون الثاني  1بحلول استنفاد األوزون 
اإلجمالية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط ورغوة البولي 

، مع العلم بأنه يتم تحديد الھدف الوطني الستھالك المواد 2026يوريثان والمذيبات بحلول عام 
المجالين الصناعي والتجاري وقطاع  الھيدروکلوروفلوروکربونية وکذلك أھداف قطاع التبريد وتکييف الھواء في

عندما يتم  2026إلی عام  2021صناعات تکييف ھواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية  للفترة من عام 
  تقديم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية.

 - 2من التذييل  2-1ك السنوي للمواد علی النحو المبين في الصف يوافق البلد علی االلتزام بحدود االستھال        -2
ألف ("األھداف والتمويل") في ھذا االتفاق وکذلك في جدول بروتوکول مونتريال لخفض جميع المواد المذكورة في 

مويلية الموصوفة في بقبوله ھذا االتفاق وتنفيذ اللجنة التنفيذية التزاماتھا الت -ألف. ويوافق البلد على أنه  -1التذييل 
يمنع من تقديم طلب للحصول علی أو تلقي تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق بأي  - 3الفقرة 

ألف باعتباره خطوة التخفيض النھائية  -2من التذييل  2-1استھالك للمواد التي تتجاوز المستوى المحدد في الصف 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك لكل مادة يتجاوز المستوى  -1لمحددة في التذييل بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد ا

(االستھالك الباقي المؤھل للحصول على  3- 6-4و 3- 5-4و 3-4- 4و 3-3-4و 3-2-4و 3-1-4المحدد في الصفوف 
 تمويل).

نفيذية، من حيث المبدأ، علی تقديم رھنا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة الت        -3
ألف للبلد. وستقدم اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، في  -2من التذييل  1-3التمويل المحدد في الصف 

 ألف ("جدول الموافقة علی التمويل"). -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

ا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية يوافق البلد علی تنفيذ ھذ       -4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقق  5. ووفقا للفقرة الفرعية وخطط قطاعاتهالموافق عليھا ("الخطة") 

ألف من ھذا  -2من التذييل  2- 1ف مستقل من تحقيق حدود االستھالك السنوي للمواد علی النحو المبين في الص
  االتفاق. وستكلف الوکالة الثنائية أو المنفذة المعنية بإجراء التحقق المذکور أعاله.

  شروط اإلفراج عن التمويل

ستقدم اللجنة التنفيذية التمويل وفقا لجدول الموافقة علی التمويل عندما يستوفي البلد الشروط التالية علی األقل        -5
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/ اثنا عشرة 4موعد انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في جدول الموافقة علی التمويل بمدة [ثمانية أسابيع قبل 
 أسبوعا]:

ألف  -2من التذييل  2-1أن يکون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  ) أ(
تمت فيھا لجميع السنوات ذات الصلة. والسنوات ذات الصلة ھي جميع السنوات منذ السنة التي 

 الموافقة على ھذا االتفاق؛

وأن يتم التحقق من تحقيق ھذه األھداف بشکل مستقل لجميع السنوات ذات  ) ب(
 الصلة، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

 -لخطط القطاعات التي تتضمن أنشطة تحويل قدرة التصنيع  -وأن يقدم البلد  ) ج(
ئية لخمسة في المائة على األقل من خطوط التصنيع التي أنجزت تقرير تحقق مستقل لعينة عشوا

تحويلھا في السنة التي سيتم فيھا التحقق، على أن يكون مفھوما أن مجموع استھالك المواد 
في المائة علی األقل من  10الھيدروکلوروفلوروکربونية للعينة العشوائية لخطوط التصنيع تمثل 

 ه في تلك السنة؛استھالك القطاع الذي تمت إزالت

ألف ("شکل  - 4وأن يکون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة في شکل التذييل  ) د(
تقارير وخطط تنفيذ الشرائح") الذي يغطي کل سنة تقويمية سابقة؛ وأنه حقق مستوى کبيرا من تنفيذ 

ح من الشريحة األنشطة التي بدأت مع الشرائح الموافق عليھا سابقا؛ وأن معدل صرف التمويل المتا
 في المائة؛ 20الموافق عليھا سابقا کان أکثر من 

ألف ("شکل تقارير وخطط تنفيذ  -4(ھـ)      وأن يکون البلد قد قدم خطة تنفيذ الشريحة في شکل التذييل 
الشرائح") الذي يغطي کل سنة تقويمية حتی السنة التي يقدر فيھا جدول التمويل تقديم الشريحة التالية 

 حتى يتم االنتھاء من جميع األنشطة المقررة. -في حالة الشريحة النھائية  -تلك السنة أيضا أو ويشمل 

 الرصد

وسوف يواصل أيضا اتباع وتشغيل نظاما سيضمن البلد رصد أنشطته رصدا دقيقا بموجب ھذا االتفاق،        -6
 1- 3-1الك القطاعات المبينة في الصفوف لرصد االستھالك في القطاعات المختلفة لكي يضمن االمتثال لحدود استھ

ألف  -5وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل  ألف. -2من التذييل  5-3-1و 4-3-1و 3-3- 1و 2-3-1و
("مؤسسات الرصد واألدوار") تنفيذ األنشطة في خطط تنفيذ الشرائح السابقة وتقدم تقاريرا عنھا وفقا ألدوارھا 

وسيخضع ھذا الرصد أيضا للتحقق المستقل على النحو المبين في الفقرة تذييل ذاته. ومسؤولياتھا المحددة في ال
  (ج) المذكورة أعاله. 5الفرعية 

  
 المرونة في إعادة تخصيص األموال

توافق اللجنة التنفيذية علی أن يتمتع البلد بالمرونة في إعادة تخصيص جزء من أو کل األموال المعتمدة وفقا       -7
 ألف: -1متطورة من أجل تحقيق أسھل خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل للظروف ال

يجب توثيق إعادة التخصيص المصنفة على أنھا تعديالت رئيسية مسبقا إما في خطة تنفيذ الشريحة علی  ) أ(
الحالية التي (ھ) المذكورة أعاله، أو كتعديل لخطة تنفيذ الشريحة  5النحو المقدر في الفقرة الفرعية 

أسابيع / اثنا عشرة أسبوعا] للموافقة عليھا. وستتعلق  8ستقدم قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية بمدة [
 التغييرات الرئيسية بما يلي:

                                                      
أسبوعا كامال من موعد انعقاد اجتماع اللجنة  12ماليين دوالر أمريكي قبل  5ينبغي تقديم الشرائح ذات المستوى المطلوب للتمويل بما يزيد على    4

  .20/7التنفيذية وفقا للمقرر 
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 المسائل التي يحتمل تعلقھا بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ )1

 والتغييرات التي ستعدل أي فقرة في ھذا االتفاق؛ )2

ات في مستويات التمويل السنوية المخصصة لکل من الوکاالت الثنائية أو والتغيير )3
 المنفذة لمختلف الشرائح؛

وتقديم تمويل لألنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشريحة الحالية الموافق عليھا، أو حذف نشاط  )4
خيرة في المائة من إجمالي تکلفة الشريحة األ 20من من خطة تنفيذ الشريحة، بتکلفة أکبر 

 ؛مليون دوالر أمريکي ، أيھما أقل 2,5الموافق عليھا، أو 

والتغييرات في التکنولوجيات البديلة التي اختيرت بالفعل، علی أن يکون مفھوما أن أي تقديم لمثل  )5
ھذا الطلب سيحدد التکاليف اإلضافية المرتبطة بھا والتأثير المحتمل علی المناخ وأي اختالفات في 

نفاد األوزون التي ستتم إزالتھا إن وجدت، وکذلك التأكيد علی أن البلد يوافق علی أطنان قدرات است
أن الوفورات المحتملة المتعلقة بتغيير التکنولوجيا ستقلل من مستوى التمويل اإلجمالي بموجب ھذا 

 االتفاق تباعا؛

فيذ الشريحة يمکن إدراج إعادة التخصيصات غير المصنفة على أنھا تعديالت رئيسية في خطة تن  ) ب(
الموافق عليھا، الجاري تنفيذھا في ذلك الوقت، وإبالغ اللجنة التنفيذية عنھا في التقرير الالحق عن تنفيذ 

 الشريحة؛

(ج)   ولن تتلق أي منشأة سيجري تحويلھا إلی تکنولوجيا غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في 
الصندوق المتعدد األطراف (أي بسبب الملکية األجنبية  الخطة  وقد تکون غير مؤھلة بموجب سياسات

) مساعدة مالية. وسيتم اإلبالغ عن ھذه 2007سبتمبر/ أيلول  21أو اإلنشاء بعد آخر موعد في 
 المعلومات بصفتھا جزء من خطة تنفيذ الشريحة؛

کانية إحداث احترار (د)  ويتعھد البلد بدراسة إمکانية استخدام نظم مخلوطة سابقا بعوامل إرغاء ذات إم
عالمي منخفض بدال من خلطھا في الموقع، لشركات الرغاوى المشمولة في الخطة، إذا کان ذلك قابل 

  للتطبيق من الناحية التقنية ومجديا من الناحية االقتصادية وتقبله الشركات؛

ون کبديل للمواد (ھـ)  ويوافق البلد، في الحاالت التي تم فيھا اختيار تکنولوجيات الھيدروفلوروکرب
الھيدروکلوروفلوروکربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتعلقة بالصحة والسالمة: على رصد 

عند استعراض اللوائح والمعايير  -توافر البدائل التي تقلل إلی أدنى حد التأثير علی المناخ، وينظر 
في إمکانية اعتماد بدائل فعالة من  -والحوافز واألحكام الكافية التي تشجع على استعمال ھذه البدائل 

حيث التکلفة تقلل إلی  أدنى حد أثر المناخ على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروکلوروفلوروکربونية، حسب اللزوم، ويبلغ اللجنة التنفيذية بالتقدم المحرز وفقا لذلك في تقارير 

 عن تنفيذ الشرائح؛ 

تفظ بھا الوکاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إلی الصندوق (و)   سوف تعاد أي أموال باقية تح
  المتعدد األطراف عند االنتھاء من الشريحة األخيرة المقدرة بموجب ھذا االتفاق.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/30 
Annex I 

10 

 اعتبارات خاصة لقطاع خدمات التبريد
 الخطة، وبصفة خاصة: سوف يولی اھتمام خاص لتنفيذ األنشطة في قطاع خدمات التبريد المدرجة في       -8

يستعمل البلد المرونة المتاحة له بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاصة التي قد تنشأ أثناء  ) أ(
  تنفيذ المشروع؛

ويأخذ البلد والوکاالت الثنائية و/ أو المنفذة المعنية في االعتبار القرارات ذات الصلة بشأن قطاع  ) ب(
 خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

 
 

  الوكاالت الثنائية والمنفذة

يوافق البلد علی تحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن کافة األنشطة التي ينفذھا أو تنفذ        -9
ووافق اليوئنديبي علی أن يکون ھو الوکالة المنفذة بالنيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. 

، ووافق اليوئنديبي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (األمم الرئيسية
المتحدة للبيئة) والبنك الدولي على أن يكونوا الوكاالت المنفذة الرئيسية للقطاع بقيادة الوكالة المنفذة الرئيسية لقطاعات 

لصناعي والتجاري والمذيبات ورغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط وتكييف التبريد وتكييف الھواء في المجالين ا
ھواء الغرف وقطاع الخدمات وبرنامج التمکين ورغوة البولي يوريثان علی التوالي؛ ووافقت حکومات ألمانيا 

منفذة الرئيسية فيما وإيطاليا واليابان علی أن يكونوا الوکاالت المنفذة المتعاونة تحت إشراف رئيس القطاع والوکالة ال
. ويوافق البلد علی التقييمات التي يمکن إجراؤھا في إطار برامج عمل الرصد يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق

والوکاالت المنفذة والتقييم التابعة للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم الوکالة المنفذة الرئيسية 
  الوکاالت المنفذة المتعاونة. و/ أو الرئيسية للقطاع

ستکون الوکالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط والتنفيذ المنسقين وتقديم التقارير عن جميع        -10
(ب).  5األنشطة بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك علی سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

ألف  - 6لة المنفذة الرئيسية والوکاالت المنفذة الرئيسية للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة في التذييل وترد أدوار الوکا
د علی التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، علی تزويد الوکالة المنفذة  -6باء والتذييل  -6والتذييل 

 2- 2- 2و  2- 1- 2کاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المبينة في الصفوف الرئيسية والوکاالت المنفذة الرئيسية للقطاع والو
  أ. - 2من التذييل  2- 6- 2و  6- 5- 2و  4- 5- 2و 2- 5- 2و  4 4- 2و  2- 4- 2و  2- 3- 2و  4- 2- 2و 

 
 عدم االمتثال لالتفاق

من التذييل  2-1 في حالة عدم تحقيق البلد، ألي سبب من األسباب، أھداف إزالة المواد المحددة في الصف        -11
ألف أو عدم التزامه بھذا االتفاق، عندئذ يوافق البلد علی أنه لن يستحق الحصول على التمويل وفقا لجدول الموافقة  -2

على التمويل. ووفقا لتقدير اللجنة التنفيذية، ستتم إعادة التمويل وفقا لجدول معدل للموافقة علی التمويل تحدده اللجنة 
يثبت البلد أنه استوفى جميع التزاماته التي کان من المقرر تحقيقھا قبل استالم الشريحة التالية من التنفيذية بعد أن 

التمويل بموجب جدول الموافقة على التمويل. ويقر البلد بأن اللجنة التنفيذية قد تخفض مبلغ التمويل إلى المبلغ المحدد 
ال") فيما يتعلق بکل کيلوغرام من المواد المستنفذة لألوزون ألف ("تخفيضات في التمويل لعدم االمتث -7في التذييل 

من تخفيضات االستھالك التي لم تتحقق في أي سنة. وستناقش اللجنة التنفيذية کل حالة من حاالت عدم امتثال البلد 
تفاق المحددة لھذا االتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ القرارات، لن تكون حالة عدم االمتثال لھذا اال

 المذكورة أعاله. 5عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 

لن يعدل تمويل ھذا االتفاق علی أساس أي قرارات تتخذھا الجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر علی تمويل        -12
 ي البلد.أي مشروعات أخرى في قطاع االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة ف
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سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوکالة المنفذة الرئيسية والوکاالت المنفذة       -13
الرئيسية للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة من أجل تيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبخاصة، سيمد الوکالة المنفذة الرئيسية 

قطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة بإمكانية الوصول إلی المعلومات الالزمة للتحقق من والوکاالت المنفذة الرئيسية لل
  االمتثال لھذا االتفاق.

  تاريخ اإلنجاز

وسيتم إنجاز كل خطة قطاع في نھاية السنة . 2027سيتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية عام          - 14
. ألف - 2فيھا حد أقصى مسموح به لمستوى االستھالك اإلجمالي للقطاع الوارد في التذييل  التالية للسنة األخيرة التي حدد

وإذا كان في ذلك الوقت ال تزال ھناك أنشطة معلقة، وكانت مدرجة في خطة التنفيذ األخيرة وتعديالتھا الالحقة وفقا 
ی نھاية السنة التالية لتنفيذ باقي األنشطة بعد حت أو خطة القطاع، سيتأخر إنجاز الخطة 7(ھ) والفقرة  5للفقرة الفرعية 

ألف حتى وقت  - 4من التذييل  (و) 1(أ) إلى  1موافقة اللجنة التنفيذية. وستستمر شروط اإلبالغ وفقا للفقرات الفرعية 
  إنجاز الخطة ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

 الصالحية

يھا في ھذا االتفاق حصرا ضمن سياق بروتوکول مونتريال وعلی يتم تنفيذ جميع الشروط المنصوص عل       -15
النحو المحدد في ھذا االتفاق. وجميع المصطلحات المستخدمة في ھذا االتفاق ذات المعنى المنسوب إليھا في 

 بروتوكول مونتريال ما لم يحدد خالف ذلك ھنا.

ق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق ال يجوز تعديل ھذا االتفاق أو إنھاؤه إال باالتفا         -16
  المتعدد األطراف.

 التذييالت

  ألف: المواد -1التذييل 

لتخفيضات االستھالك المجمعة (طن من نقطة البداية  الفئة المرفق المادة
  قدرات استنفاذ األوزون)

 11,495.31 األولى جيم 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 10.13 األولى جيم 123 -وفلوروكربونالھيدروكلور

 3.07 األولى جيم 124 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 5,885.18 األولى جيم ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,470.53 األولى جيم ب142 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.22 األولى جيم 255 -الھيدروكلوروفلوروكربون

 18,865.44 األولى جيم المجموع
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  ليألف: األھداف والتمو - 2 لييالتذ

 المجموع 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصيل الصف
 أھداف االستھالك

 اليمونتر بروتوكولجدول  1-1
في للمواد المدرجة خفض لل

طن ( یاألول الفئة م،يالمرفق ج
  األوزون) استنفاذقدرات  من

 غير متاح  6,262.4  6,262.4  12,524.9 12,524.9 12,524.9 12,524.9 12,524.9  17,342.1 17,342.1 17,342.1 17,342.1

لالستھالك الکلي  یالحد األقص 1-2
في ه للمواد المدرجة المسموح ب
طن ( یاألول الفئة م،يالمرفق ج

  األوزون) استنفاذقدرات  من

 غير متاح  *   *   *  *  *  *  11,772.0  15,048.1 15,048.1 16,978.9 16,978.9

لالستھالك  یالحد األقص 1-3-1
 ه للمواد المدرجة فيالمسموح ب

في  یاألول الفئة، جيمالمرفق 
في الھواء  فييوتک ديقطاع التبر

المجالين التجاري والصناعي 
(طن من قدرات استنفاد 

  )األوزون

 غير متاح  **   **   **  **  **  1,609.9 1,609.9  2,042.4 2,042.4 2,162.5 2,162.5

1-3-2 لالستھالك  یالحد األقص 
للمواد المدرجة في  هالمسموح ب
في  یاألول الفئة، يمالمرفق ج

 سترينيالبول رغوةقطاع 
المسحوبة بالضغط (طن من 

  قدرات استنفاد األوزون)

 غير متاح  0.0  165.0  762.0 762.0 1,397.0 1,397.0 1,397.0  2,032.0 2,032.0 2,286.0 2,286.0

1-3-3  لالستھالك یالحد األقص 
في للمواد المدرجة   هالمسموح ب
في  یاألول الفئة ،يمالمرفق ج

(طن  ثانيوريالبول رغوةقطاع 
  من قدرات استنفاد األوزون)

 غير متاح  0.0  330.0  1,078.4 1,078.4 2,965.7 2,965.7 2,965.7  3,774.5 3,774.5 4,449.6 4,449.6

1-3-4  لالستھالك یالحد األقص 
في للمواد المدرجة   هالمسموح ب
في  یاألول الفئة، يمالمرفق ج
(طن  الغرف ھواء فييقطاع تک

  من قدرات استنفاذ األوزون)

 غير متاح  ***  ***  *** *** *** 2,259.7 2,259.7  2,876.0 2,876.0 3,697.7 3,697.7

1-3-5 الحد األقصى لالستھالك  
 للمواد المدرجة فيالمسموح به 
األولى في  الفئةالمرفق جيم، 
  قطاع المذيبات

 غير متاح 0.0 55.0 148.3 148.3 321.2 321.2 321.2 395.4 395.4 455.2 455.2

  تمويل خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء في المجالين الصناعي والتجاري
2-1-1  لوكالةفق عليه لالتمويل الموا 

للقطاع  ةيسيالمنفذة الرئ
  )کيي) (دوالر أمربييوئندي(ال

13,368,756 20,000,000 12,000,000 16,000,000  16,000,000 11,776,041 -   -   -   -   -   89,144,797  

2-1-2 (دوالر  لليوئنديبيدعم التكاليف  
  أمريكي)

-يحدد فيما بعديحدد فيما بعد يحدد فيما بعدعديحدد فيما بيحدد فيما بعد 935,813   -  يحدد فيما بعد   -   -   -  
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 المجموع 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصيل الصف
  تمويل خطة قطاع رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط

2-2-1  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 
) دويوني(الللقطاع  ةيسيالمنفذة الرئ
  )کيي(دوالر أمر

7,514,867 8,732,614 8,000,000 9,243,486 9,600,000 14,788,765 11,400,000 11,300,000 9,550,000 9,600,000 11,971,763 111,701,495  

ليونيدو (بالدوالر لدعم التكاليف  2-2-2
  األمريكي)

ا بعديحدد فيميحدد فيما بعديحدد فيما بعديحدد فيما بعديحدد فيما بعد يحدد فيما بعديحدد فيما بعديحدد فيما بعد 526,041   يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد 

2-2-3  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 
) (دوالر ايلقطاع (ألمانلالمتعاونة 

  )کييأمر

-   267,386 -   356,514  -   211,235 -   -   250,000 -   -   1,085,135  

2-2-4 تكاليف الدعم أللمانيا (دوالر  
  أمريكي)

-  يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعديحدد فيما بعديحدد فيما بعديحدد فيما بعديحدد فيما بعد يحدد فيما بعديحدد فيما بعديحدد فيما بعد  

  تمويل خطة قطاع رغوة البولي يوريثان
2-3-1  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 

(البنك الدولي) المنفذة للقطاع 
  (دوالر أمريكي)

7,045,027 10,600,000 9,500,000 12,700,000  12,700,000 20,000,000 15,700,000 15,600,000 10,500,000  13,100,000  14,026,183  141,471,210  

2-3-2 تكاليف الدعم للبنك الدولي  
  أمريكي)(دوالر 

 يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعديحدد فيما بعديحدد فيما بعديحدد فيما بعديحدد فيما بعد يحدد فيما بعديحدد فيما بعديحدد فيما بعد 493,152

  تمويل خطة قطاع تكييف ھواء الغرف
2-4-1  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 

) دويونيللقطاع (ال ةيسيالمنفذة الرئ
  )کيي(دوالر أمر

14,671,089 16,000,000 18,000,000 14,000,000 14,000,000 11,581,816 -   -   -   -   -   88,252,905  

2-4-2 ليونيدو (دوالر لدعم التكاليف  
  أمريكي)

-يحدد فيما بعديحدد فيما بعد يحدد فيما بعديحدد فيما بعديحدد فيما بعد 1,026,976    -  يحدد فيما بعد   -   -   -  

2-4-3  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 
لقطاع (إيطاليا) (دوالر لالمتعاونة 
  أمريكي)

891,892   
-   

  
-   

   
-   

  
-   

  
-   

-   -   -   -   -   891,892  

2-4-4 يطاليا (دوالر تكاليف الدعم إل 
  أمريكي)

108,108   
-   

  
-   

   
-   

  
-   

  
-   

-   -   -   -   -   108,108  

  تمويل خطة قطاع الخدمات، بما في ذلك برنامج التمكين
2-5-1  لوكالةوافق عليه لالتمويل الم 

للقطاع (األمم المنفذة الرئيسية 
عليه (دوالر المتحدة للبيئة) 

  أمريكي)

3,299,132 2,570,000 3,270,000 3,370,000 3,570,000 2,810,868 -   -   -   -   -   18,890,000  

2-5-2  للبيئة ألمم المتحدةلدعم التكاليف  
  أمريكي)(دوالر 

-يحدد فيما بعديحدد فيما بعد يحدد فيما بعديحدد فيما بعدا بعديحدد فيم 364,651   -  يحدد فيما بعد   -   -   -  

2-5-3  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 
) (دوالر ايلقطاع (ألمانلالمتعاونة 

  )کييأمر

300,000 -   300,000 200,000  - 200,000 -   -   -   -   -   1,000,000  

2-5-4 تكاليف الدعم أللمانيا (دوالر  
  أمريكي)

 36,000 - -يحدد فيما بعديحدد فيما بعد يحدد فيما بعديحدد فيما بعد     -  يحدد فيما بعد   -   -   -  

2-5-5  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 
) (دوالر ابانيلقطاع (اللالمتعاونة 

  )کييأمر

80,000 80,000 80,000 80,000  80,000 -   -   -   -   -   -   400,000  

2-5-6 تكاليف الدعم لليابان (دوالر  
  أمريكي)

-يحدد فيما بعد يحدد فيما بعديحدد فيما بعديحدد فيما بعد 10,400    -   -  يحدد فيما بعد   -   -   -  
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 المجموع 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصيل الصف
  تمويل خطة قطاع المذيبات

2-6-1 الموافق عليه  التمويل اإلجمالي 
المنفذة الرئيسية  لوكالةل
  ) (دوالر أمريكي)يوئنديبي(

2,821,937 3,777,190 2,959,930 3,229,030 3,601,083 7,888,921 7,128,589 3,664,360 5,481,592 2,707,880 4,002,054 47,262,566  

2-6-2 (دوالر  لليوئنديبيدعم التكاليف  
  أمريكي)

 يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد ديحدد فيما بع 197,536 

 إجمالي التمويل
3-1 التمويل المتفق عليه  إجمالي 

  أمريكي)(دوالر 
 49,992,700 62,027,190 54,109,930 59,179,030  59,551,083 69,257,646 34,228,589 30,564,360 25,781,592  25,407,880  30,000,000  500,100,000  

الدعم (دوالر  فيتکال مجموع /2.3
 )کييأمر

 يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد ديحدد فيما بع يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد 3,698,676

التكاليف المتفق عليھا  إجمالي 3-3
 (بالدوالر األمريكي)

 فيما بعديحدد  يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد 53,691,376 

  اإلزالة واالستھالك الباقي المؤھل
4-1-1  3,878.80  المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22 - إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-1-2  1,479.72  الواجب تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا 22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-1-3  6,136.79  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22 -االستھالك الباقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون 
4-2-1  2.70  المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 123 - إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-2-2  0.00  الواجب تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 123 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-2-3  7.43  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 123 -االستھالك الباقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون 
4-3-1  0.00  ق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفا 124 - إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-3-2  0.00  الواجب تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 124 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-3-3  3.07  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 124 -االستھالك الباقي المؤھل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-4-1  ****4,187.18  ب المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141 - إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-4-2  1,698.00  ب الواجب تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-4-3  0.00  ب (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141 -االستھالك الباقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون 
4-5-1  646.02  ب المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)142 - إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-5-2  267.47  الواجب تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ب 142 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

4-5-3  557.04  ب (طن من قدرات استنفاذ األوزون)142 -االستھالك الباقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون 
4-6-1  1.13  تفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)المتفق على تحقيقه بموجب ھذا اال 255 - إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-6-2  0.00  الواجب تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 255 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-6-3  0.09  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 255 -االستھالك الباقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون 

يزيد عن  ن، ول2025ن قبل عام من قدرات استنفاد األوزو طن 11,772 أكثر من بأي حال من األحوال يكونفي وقت الحق، ولكنه لن  2026 عام إلى 2021 عام األولى للفترة من الفئة ،سيحدد الحد األقصى لالستھالك اإلجمالي المسموح به للمواد المدرجة في المرفق جيم *
  استنفاد األوزون بعد ذلك.من قدرات  طن 6,131

 1,609.9ر من ثأک بأي حال من األحوال يكونولكنه لن ، في وقت الحق 2026 عام یإل 2021 عام لفترة منفي المجالين الصناعي والتجاري لالھواء  فييوتک ديفي قطاع التبراألولى  الفئة ،سيحدد الحد األقصى لالستھالك اإلجمالي المسموح به للمواد المدرجة في المرفق جيم **
  طن من قدرات استنفاد األوزون بعد ذلك. 781عن  ديزي ن، ول2025ستنفاذ األوزون قبل عام طن من قدرات ا

ستنفاد األوزون قبل من قدرات ا طن 2,259.7 أكثر من بأي حال من األحوال يكون، ولكنه لن في وقت الحق 2026 عام إلى 2021 عام للفترة من الغرف ھواءتكييف في قطاع األولى  الفئة ،سيحدد الحد األقصى لالستھالك اإلجمالي المسموح به للمواد المدرجة في المرفق جيم ***
  من قدرات استنفاد األوزون بعد ذلك. طن 1,335يزيد عن  ن، ول2025عام 

=TBD  يحدد فيما بعد 
  سابقة الخلط المصدرة. والتيب الموجود في البول 141-دروکلوروفلوروکربونين من الھطن من قدرات استنفاد األوزو 137,83 شملي(ب)،  68/42وفقا للمقرر  ****
  . 2019ديسمبر/ كانون األول  31تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى:  ملحوظة:
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 ليالتمو یلموافقة علاجدول ألف:  - 3 لييالتذ

  أل - 2 لييمن السنة المحددة في التذ رياألخ  في االجتماع اھيموافقة عللل المستقبليةالشرائح  ليالنظر في تمو تميس

 الشرائح ذيوخطط تنف ريألف: شکل تقار - 4 لييالتذ

  :ةيمن األجزاء التال القطاعاتشرائح شريحة من لکل طلب  ذيتنفالوخطط  ريراتق ميتقد سيتألف        -1

 مايحالة البلد ف ويبين السابق ريقدم المحرز منذ التقرصف التوي حة،يشر لكل اناتيب يحتوي على، مفصل ريتقر ) أ(
وكمية المواد ، البعض ابعضھبتتعلق  فيوک تساھم مختلف األنشطة في ذلك فيبإزالة المواد، وک تعلقي

، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة لكل مادة األنشطة لتنفيذكنتيجة مباشرة  إزالتھا تالمستنفدة لألوزون التي تم
البلد لتخفيضات المواد  هقدمالمشترك الذي  ليالتمو وكم التي أدخلت تدريجيا، بدائلالمن  ق بھايتعلوما 
والتحديات المتعلقة باألنشطة المختلفة المدرجة في الخطة،  والنجاحات والخبرات ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

معلومات عن أي و صلةمعلومات أخرى ذات قدم يت في الظروف السائدة في البلد، وتغييرا يأ ويبين
واستخدامات  راتيالمقدمة سابقا ومبرراتھا، مثل التأخ حةيالشر ذيخطة (خطط) تنفعلى  طرأت راتييتغ

من ھذا  7في الفقرة  هيالنحو المنصوص عل یعل حة،يالشر ذياألموال خالل تنف صيالمرونة إلعادة تخص
 تغييرات أخرى؛أي االتفاق، أو 

(ب) من االتفاق. وإذا لم تقرر اللجنة  5 ةيك المواد، وفقا للفقرة الفرعن استھالعتحقق مستقل  ريتقرو ) ب(
 عيالتحقق من االستھالك لجم وينبغي تقديم حة،يھذا التحقق مع کل طلب شر ميتقد نبغييخالف ذلك،  ةيذيالتنف

 جنة تقرير التحققاللتستلم لم من االتفاق، التي (أ)  5 ةيالنحو المحدد في الفقرة الفرع یالسنوات ذات الصلة عل
 ؛بعدعنھا 

تحقق مستقل وفقا للفقرة  ريتقر قدمي ع،يقدرة التصن ليخطط القطاع التي تتضمن أنشطة تحو بخصوص(ج)     و
التي  عيمن خطوط التصنعلى األقل خمسة في المائة ل ةيعشوائ نةيعيشمل  (ج) من االتفاق، 5 ةيالفرع

الشركات  اء: اسمكحد أدنى نھا، وتحديد المعلومات التاليةالتحقق م التي سيتمأنجزت تحويلھا في السنة 
 ةالتكنولوجيا البديلة التي أدخلت بما في ذلك مستوى استھالك المادومستوى استھالك المادة قبل التحويل و

  التكلفة اإلضافية للتحويل؛تفاصيل قدرة التصنيع ومستوى اإلنتاج الفعلي قبل وبعد التحويل وو البديلة

ووقت  ذيمعالم التنف يبينالمطلوبة،  حةيالشر تشملھاخالل الفترة التي  ستنفذوصف کتابي لألنشطة التي و(د)      
الخبرات طة الشاملة المتوقعة، مع مراعاة في الخ محتملة راتييوأي تغ األنشطة نيوالترابط ب اإلنجاز

  المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة؛

إلكترونية  اناتيالمقدمة من خالل قاعدة ب حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار عيلجم ةيمن المعلومات الکممجموعة (ھـ)     و
  اإلنترنت؛ یعل

 1(أ) إلى  1 من خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية يتألف منتنفيذي  (و)      وملخص
 أعاله.المذكورة ) ـ(ھ

 مراعاة جبي ،بالتوازي نةيفي سنة مع ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ مرحلتين ذيفي حالة تنف       -2
 :حائالشر ذيوخطط تنف ريعند إعداد تقار ةياالعتبارات التال

األنشطة واألموال التي  یحصرا إل ريکجزء من ھذا االتفاق، ستش ھايالمشار إل حائالشر ذيوخطط تنف ريتقار ) أ(
 ؛ھذا االتفاق يشملھا

بموجب  ةيدروکلوروفلوروکربونيأھداف استھالك مختلفة للمواد الھ الجاري تنفيذھا لھاإذا کانت المراحل و ) ب(
الستھالك المواد  األدنىاستخدام الھدف  تميس نة،يألف من کل اتفاق في سنة مع -2 لييالتذ
  .المستقل قتحقأساس الھو  کونيوس اتلالمتثال لھذه االتفاق كمرجع ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
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 ألف: مؤسسات الرصد واألدوار - 5التذييل 

 :ما يلي نالمسؤول ع ھو الوحدة الوطنية لألوزون بصفتهمكتب التعاون االقتصادي الخارجي / وزارة حماية البيئة،        -1

للقطاع  ةيسيوالوکاالت المنفذة الرئ ةيسيبمساعدة الوکالة المنفذة الرئستفذ لألنشطة التي  الشامل ذيالتنف قيتنس ) أ(
 والوکاالت المنفذة المتعاونة األخرى؛

 وضع وتنفيذ سياسات وتشريعات وطنية بشأن مراقبة المواد المستنفدة لألوزون؛و ) ب(

رصد االستھالك الوطني استنادا إلى بيانات اإلنتاج وبيانات االستيراد والتصدير الرسمية للمواد التي تسجلھا و   (ج)
  (ب) من ھذا االتفاق؛ 5فقا للفقرة الفرعية و المعنيةاإلدارات الحكومية 

والحصص لواردات وإنتاج وصادرات المواد  صيالنظام الوطني للترخ ذيتنف یاإلشراف علو   (د)
من  رةيکب اتيالمنشآت التي تستخدم کم يشملونظام الحصص الذي  ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ
لمراقبة  ستھالكاال اناتيذلك، وجمع ب نطبقي ثمايلفة، حفي قطاعات االستھالك المخت دروکلوروفلوروکربونيالھ

 ذلك؛ نطبقي ثماي، حالمنشآتفي ھذه  ةيدروکلوروفلوروکربونيخفض استھالك المواد الھ قينمو االستھالك وتحق

الصغيرة والمتوسطة الحجم  المشروعاتكبيرة من  التي يوجد فيھا أعدادإدارة االستھالك في تلك القطاعات و   )ـ(ھ
التبريد وتكييف الھواء في ن واالبولي يوريث قطاعات رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط ورغوةثل (م

 سوقال في تباعالمذيبات) عن طريق الحد من كميات المواد ذات الصلة التي المجالين الصناعي والتجاري و
 ؛المحلية

 ؛ المنشآتن تحقيق ھدف اإلزالة في تلك ضمامن أجل أنشطة التحويل  تنفذالتي  المنشآتاإلشراف على و   (و) 

من أجل للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة  ةيسيوالوکاالت المنفذة الرئ ةيسيمع الوکالة المنفذة الرئ قيالتنسو  (ز) 
 - 4 ليي(د) والتذ 5 ةيوفقا للفقرة الفرع ريالقطاع المحددة في االتفاق وفي إعداد التقار أھدافالتحقق من  ريسيت
 ف من ھذا اتفاق.أل

    

 ةيسيألف: دور الوکالة المنفذة الرئ - 6 لييالتذ

 :األقل یعل لييما  تشملمسؤولة عن مجموعة من األنشطة،  ةيسيستکون الوکالة المنفذة الرئ         -1

في  نيالنحو المب یالمحددة عل ةيالداخل وشروطه هإجراءاتو التحقق المالي وفقا لھذا االتفاقضمان األداء و ) أ(
 للبلد؛ ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ

 ألف؛ -4 لييوفقا للتذ حائالشر ذيوخطط تنف ريتقار ميمساعدة البلد في إعداد وتقدو ) ب(

في  نيالنحو المب یعل حةيأنشطة الشر وإنجازاألھداف  تحقيق يبين ةيذيلجنة التنفإلى اتحقق مستقل  وتقديم  ) ج(
 ألف؛ -4 لييمع التذ افقيتوبما  حةيالشر ذيخطة تنف

إلى اللجنة  لكي تقدمألف  -4لخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل ل إعداد التقارير واستيفاء شروط      (د) 
  التنفيذية؛

 ةيالسنو ذيخطط التنفعلى الخطة الشاملة و ثاتيتحد على انعکسيالتأکد من أن التجارب والتقدم المحرز (ھـ)     و
  ألف؛ - 4 ليي(ھ) من التذ 1(د) و  1 نيتيالفرع نيمع الفقرت التي تتوافق المستقبلية

، ك لھاھدف استھال ديالتي تم تحد رةيقبل سنة أو أکثر من السنة األخ رةياألخ ليالتمو حةيشرفي حالة طلب (و)      و
 ذيتنف عن ةيالسنو ريتقارتقديم الضمان من أجل المسؤولة  لقطاعل ةيسيالوکالة المنفذة الرئمع  قيالتنس جبي

تقارير التحقق عن المرحلة الحالية من الخطة إلى أن يتم االنتھاء من جميع  -عند اللزوم  –و  حةيالشر
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  ؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأھداف استھالك  وتحقيق المتوقعةاألنشطة 

 ؛الفنيةضات المستقلين المناسبين االستعرا الفنيينالخبراء  إجراء والتأكد من     (ز) 

  ؛الالزمةاإلشراف  مھام وتنفيذ    (ح) 

  ؛دقيقة اناتيواإلبالغ عن ب حةيالشر ذيالفعال والشفاف لخطة تنف ذيبالتنف تسمح ليتشغ ةيوجود آل(ط)     وضمان 

 تسلسلالوضمان ، للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة ةيسيأنشطة الوکاالت المنفذة الرئ قيتنسيتم مع البلد،    (ي) 
  ؛ألنشطةلالمناسب 

بالتشاور مع البلد  - حدديمن االتفاق،  11عدم االمتثال وفقا للفقرة بسبب  ليتموال ضيتخففي حالة (ك)    و
 لمختلف القطاعات ضاتيتخف صيتخص - والوکاالت المنفذة المتعاونة للقطاع ةيسيوالوکاالت المنفذة الرئ

  ونة؛للقطاع وکل وکالة منفذة متعا ةيسية الرئالوکاالت المنفذ ليتمونود الميزانية ولوب

 ؛اللزومعند  الفنيتقديم المساعدة في مجال السياسات واإلدارة والدعم و   (ل) 

والوکاالت المنفذة المتعاونة بشأن أي  لقطاعل ةيسيالوکاالت المنفذة الرئتوافق في اآلراء مع  یالتوصل إلو  (م) 
  الخطة؛  ذيتنف ريسيتمن أجل إلبالغ وا قيتنسالو ترتيبات الزمة للتخطيط

والنفقات التي يدفعھا مكتب التعاون للدخل المستلم من الوکاالت المنفذة،  يالسنو يالمال التدقيق قيتنسو (ن) 
مکتب التعاون  هحققيومبلغ الفائدة الذي  ن،ييالنھائ نيديالمستف یإل ئةيالبحماية وزارة  االقتصادي الخارجي/ 

 .بھا حتفظياألرصدة التي  یعل ئةيالبحماية ي / وزارة االقتصادي الخارج

التحقق  إلجراء ةمستقل ھيئة ةيسيالوکالة المنفذة الرئوتكلف ، ستختار صدرتمراعاة أي آراء ور مع البلد بعد التشاو      -2
 1 ةياالتفاق والفقرة الفرع(ج) من  5 تينالفرعي تينوفقا للفقر ةيدروکلوروفلوروکربونيمن نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھ

في ھذه  المبينة المھمةالوكالة المنفذة للقطاع بتولي  ةيسيالمنفذة الرئ لوکالةا أن تفوض مکنيألف. و -4(ج) من التذييل 
التحقق من  ذيعن تنف ةيسيالوکالة المنفذة الرئ ةيمع مسؤول تداخليلن  التفويضمفھوما أن ھذا  کونيأن  یالفقرة للقطاع عل

  .ةيدروکلوروفلوروکربونيج خطة إدارة إزالة المواد الھنتائ

  

 للقطاع ةيسيباء: دور الوکاالت المنفذة الرئ 6 - لييالتذ

، القطاعية المماثلة في خطتھا المبينةللقطاع مسؤولة عن مجموعة من األنشطة  ةيسيستکون الوکاالت المنفذة الرئ        -1
 :األقل یعل لييما  تشمل

، اتعلى النحو المبين في خطط القطاع اتلوضع السياسات وتخطيط وإدارة برامج القطاعة تقديم المساعد ) أ(
 ؛اللزومعند 

والتقدم المحرز في الصرف وفقا لھذا  )(ج 5مع الفقرة  يتوافقبما ضمان التحقق من أھداف أداء القطاع و ) ب(
ومساعدة البلد في  المعنيةعات إلجراءات والمتطلبات الداخلية المحددة على النحو المبين في القطاوااالتفاق 
 تقييم األنشطة؛تنفيذ و

النحو المحدد في  یعل حةيالشر ذيتنفعن  القطاعوتقارير   بخططالخاصة  تقديم التقارير شروط واستيفاء   (ج) 
األنشطة التي تنفذھا الوکاالت المنفذة  تشمل، اللزوموعند  ة،يذياللجنة التنف یإلكي تقدم ألف ل - 4 لييالتذ
 تعاونة؛الم

 المستقلين المناسبين االستعراضات التقنية؛ الفنيينالخبراء  إجراء والتأكد من    (د) 
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 ؛الالزمةاإلشراف  مھام وتنفيذ   ) ـ(ھ

 ؛دقيقة اناتيبن عواإلبالغ  حةيالشر ذيالفعال والشفاف لخطة تنف ذيتسمح بالتنف ليتشغ ةيضمان وجود آلو    (و) 

 إلى استخدام المؤشرات؛تستند لبلد ل التي سددت دفوعاتأن الم والتأكد من    (ز) 

 طيللتخط الزمة باتيتوافق في اآلراء مع الوکاالت المنفذة المتعاونة بشأن أي ترت ی، إلاللزومالتوصل، عند و    (ح) 
 الخطة؛ ذيتنف ليتسھمن أجل واإلبالغ  قيوالتنس

ل األنشطة المتصلة استكمامن أجل القطرية / المشاركة  للشركاتاإلفراج عن األموال في الوقت المناسب و    (ط) 
 بھذا القطاع؛

 التحقق المالي من األنشطة المنفذة. وضمان    (ي) 

 

 جيم: دور البنك الدولي في التحقق من االستھالك 6 - التذييل

بعد  ،للصين ةيوکلوروفلوروکربوندريکوکالة منفذة لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھ البنك الدولي دور یباإلضافة إل      -1
النحو  یالتحقق من استھالك البلد عل ةيعمل ذيلتنف ةمستقل ويفوض ھيئة ختاري، سصدرتمراعاة أي آراء والتشاور مع البلد 

 ليي(ب) من التذ 1 ةي(ب) من ھذا االتفاق والفقرة الفرع 5 ةيألف، وفقا للفقرة الفرع - 2 لييمن التذ 2-1المحدد في الصف 
  ألف. -4

  

 دال: دور الوکاالت المنفذة المتعاونة 6 - لييالتذ

 یعل لييما  وتشمل ،في کل خطة قطاع الواردةستکون الوکاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من األنشطة         -1
 :األقل

ذات  لقطاععلى النحو المبين في خطة ا اتساعدة لوضع السياسات وتخطيط وإدارة برامج القطاعتقديم الم  ) أ(
 ؛اللزومالصلة، عند 

تسلسل الللقطاع لضمان  ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل والرجوع، األنشطة مييوتق ذيمساعدة البلد في تنفو  ) ب(
 ألنشطة؛لمنسق ال

 ؛ألف -4 لييھذه األنشطة وفقا للتذ عن للقطاع ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل ريتقار ميتقد  (ج) 

تخطيط والتنسيق لل الزمة بشأن أي ترتيبات المنفذة الرئيسية للقطاع الوكالةق في اآلراء مع التوصل إلى توافو  (د) 
 تيسير تنفيذ الخطة؛ من أجل واإلبالغ 

 التحقق المالي من األنشطة المنفذة. وضمان ) ـ(ھ

  

 بسبب عدم االمتثال ليالتمو ضيألف: تخف - 7لييالتذ

المواد لكل كيلوغرام من  دوالر أمريكي 115 بقيمةتخفيض مبلغ التمويل المقدم  يجوزمن االتفاق،  11وفقا للفقرة        -1
أو  4- 3-1 أو 3- 3-1أو  2- 3-1 أو 1- 3-1[ 2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي ألوزون من االستھالك ل المستنفذة

 4-3- 1أو  3-3-1أو  2-3- 1أو  1-3- 1أو [ 2- 1في الصف  محددالھدف اللم يتحقق فيھا كل سنة ل الف - 2] من التذييل 5- 1-3
. المطلوب حةيالشر ليمستوى تمو تجاوزيلن  ليلتمول یأن الحد األقص أن يكون مفھوما ی، علألف -2] من التذييل 5-3- 1أو 

 متتاليتين. سنتينويمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية في الحاالت التي يمتد فيھا عدم االمتثال لمدة 
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مرحلتان من خطة إدارة إزالة المواد تنفذ اتفاقان ساريان ( ھايف وجديللسنة التي يق العقوبة في حالة ضرورة تطب -1
، مع مراعاة حسب كل حالة على حدةالعقوبة  قيتطب تميمختلفة، س عقاب اتيمستوببالتوازي)  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

ع ما، أو أن كال المرحلتين تعالجان نفس القطاع، تحديد قطا وإذا استحالعدم االمتثال.  تسببالقطاعات المحددة التي 
  أكبر. التي ستطبقمستوى العقوبة  سيكون

  

 محددة قطاعاتب الخاصةألف: الترتيبات  - 8 التذييل

البلد  وافقي، الغرف ھواء فييلقطاع تک ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيخالل المرحلة الثان       -1
 عن: قليما ال  ليتحو یعل

 ؛290 - دروکربونيالھ یإل الغرف ھواء فيين خط تصنيع إلنتاج معدات تکيعشر      (أ) 

 ؛290 -دروکربونيإلى الھ المكابستصنيع ثالثة خطوط و     (ب) 

 ؛290 -إلى الھيدروكربون للمساكن بالمضخات الحرارية سخانات المياه تصنيعثالثة خطوط و     (ج) 

 ؛R-744المادة  إلى للمساكن بالمضخات الحرارية سخانات المياه تصنيع خطانو     (د) 

في  الھواء فييوتک ديلقطاع التبر ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيخالل المرحلة الثان       -2
 :لييما  یالبلد عل وافقي، المجالين الصناعي والتجاري

طن متري في القطاع الفرعي الموحد لتكييف  3,150يمكن تحويل كمية قصوى قدرھا  ) أ(
 ؛32 -الھيدروفلوروكربون الھواء إلى

بدائل ذات  یإل هليمرونة في القطاع الفرعي الموحد لتكييف الھواء لتحوبالالبلد ويتمتع  ) ب(
 تمتالتي سبالطن  والكميةطالما أن التکلفة  32 -دروفلوروکربونياحترار عالمي أقل من الھإحداث  ةيإمکان

 ا؛محالھ سيبقيان علىإزالتھا 

 لسخانات المياه ةيوالتجار ةيالخطوط الصناع ليتحولمرونة بالالبلد  يتمتعأن و ) ج(
القطاع الفرعي الموحد تحويالت مفھوما أن  کونيأن  یعل 32 -دروفلوروکربونيالھ یإل بالمضخات الحرارية

 - دروفلوروکربونيالھإلى  مضخات الحراريةبال لسخانات المياه ةيوالتجار ةيالخطوط الصناعو لتكييف الھواء
 ؛طن متري 3,150لن تتجاوز مجتمعة  32

الھواء  فييوتک ديفي قطاع التبر 22 -دروکلوروفلوروکربونيلھاإزالة  إجمالي منعلى األقل في المائة  20أن و    (د) 
 50لك التي تستھلك والمتوسطة (أي ت رةيالشرکات الصغ ليمن تحو کونيسفي المجالين الصناعي والتجاري 

 ،طن متري أو أقل)

من في االختيار  –القطاع الفرعي الموحد لتكييف الھواء  ريفي قطاعات أخرى غ - مرونةبالالبلد  يتمتعأن (ھـ)      و         
 ديقطاع التبرل 8الجدول  المحددة في منخفض احترار عالميإحداث  ةيالست ذات إمکان اتيالتکنولوج نيب

 ، باستثناءUNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25 قةيفي الوثفي المجالين الصناعي والتجاري اء الھو فييوتک
 الكميةفي المائة من  30في حدود بالطن  الكميةلضمان بقاء  هبذل قصارى جھدي، وس32 -الھيدروفلوروكربون

اف، وأن أي لكل تكنولوجيا في ذلك الجدول، دون أي تكلفة إضافية على الصندوق المتعدد األطر ةالمحدد
  .هنظر فيكي تاللجنة التنفيذية ل ستبلغ به تلك الكميةانحراف عن 
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  المرفق الثاني

 نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيقطاعات المرحلة الثان نيالشرائح ب عيتوز

  77/49توزيع الشرائح المستخدم كمرجع للمقرر  -1الجدول 

Sector* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total (US $) 
 PU  7,045,027 7,658,826 11,177,839 9,947,351 9,744,069 17,055,591 18,100,552 16,103,192 14,048,227 14,590,536 16,000,000 141,471,210 
 XPS  7,514,867 9,430,260 11,923,302 14,184,440 13,994,594 11,394,451 12,501,387 7,521,874 6,796,432 7,525,023 10,000,000 112,786,630 
 Solvent  2,821,937 3,536,687 3,358,024 3,379,821 3,675,861 7,695,038 3,626,650 6,939,294 4,936,933 3,292,321 4,000,000 47,262,566 
 RAC  15,562,981 13,983,080 11,760,181 14,582,193 18,256,362 15,000,000 - - - - - 89,144,797 
 ICR  13,368,756 22,807,342 12,321,512 13,932,076 10,715,111 16,000,000 - - - - - 89,144,797 
 Servicing  3,679,132 4,610,995 3,569,072 3,153,149 3,165,086 2,112,566 - - - - - 20,290,000 
 Total  49,992,700 62,027,190 54,109,930 59,179,030 59,551,083 69,257,646 34,228,589 30,564,360 25,781,592 25,407,880 30,000,000 500,100,000 

 حسبما اقترحته حكومة الصينتوزيع الشرائح   -2الجدول 

Sector* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total (US $)  
PU 7,045,027 10,600,000 9,500,000 12,700,000 12,700,000 20,000,000 15,700,000 15,600,000 10,500,000 13,100,000 14,026,183 141,471,210 
XPS 7,514,867 9,000,000 8,000,000 9,600,000 9,600,000 15,000,000 11,400,000 11,300,000 9,800,000 9,600,000 11,971,763 112,786,630 
Solvent 2,821,937 3,777,190 2,959,930 3,229,030 3,601,083 7,888,921 7,128,589 3,664,360 5,481,592 2,707,880 4,002,054 47,262,566 
RAC 15,562,981 16,000,000 18,000,000 14,000,000 14,000,000 11,581,816 89,144,797 
ICR 13,368,756 20,000,000 12,000,000 16,000,000 16,000,000 11,776,041 89,144,797 
Servicing 3,679,132 2,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,010,868 20,290,000 
Total 49,992,700 62,027,190 54,109,930 59,179,030 59,551,083 69,257,646 34,228,589 30,564,360 25,781,592 25,407,880 30,000,000 500,100,000 

 
  2والجدول  1االختالفات بين الجدول  -3الجدول 

Sector* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total (US $) 
 PU  0 2,941,174 (1,677,839) 2,752,649 2,955,931 2,944,409 (2,400,552) (503,192) (3,548,227) (1,490,536) (1,973,817) 0 
 XPS  0 (430,260) (3,923,302) (4,584,440) (4,394,594) 3,605,549 (1,101,387) 3,778,126 3,003,568 2,074,977 1,971,763 0 
 Solvent  0 240,503 (398,094) (150,791) (74,778) 193,883 3,501,939 (3,274,934) 544,659 (584,441) 2,054 0 
 RAC  0 2,016,920 6,239,819 (582,193) (4,256,362) (3,418,184) 0 0 0 0 0 0 
 ICR  0 (2,807,342) (321,512) 2,067,924 5,284,889 (4,223,959) 0 0 0 0 0 0 
 Servicing  0 (1,960,995) 80,928 496,851 484,914 898,302 0 0 0 0 0 0 
 Total  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  *PU ،بولي يوريثان =XPS ،، رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط=  RAC ، بالمضخات الحرارية سخانات المياهو= صناعات تكييف ھواء الغرف  ICR اء في المجالين الصناعي = التبريد وتكييف الھو
 والتجاري
     


