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 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

 الرابع والثمانوناالجتمــــــاع 

 2019 كانون األول ديسمبر/  20إلى  16من   ،مونتريال
 

 

 للجنة التنفيذية ثمانينوالرابع تقرير االجتماع ال
 

 مقدمة

مونتريال في مقر عقد االجتماع الرابع والثمانون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول  .1

 .2019ديسمبر/كانون األول  20إلى  16منظمة الطيران المدني الدولي، في مونتريال، كندا، في الفترة من 

لالجتماع  XXX/18ممثلون عن البلدان التالية، األعضاء في اللجنة التنفيذية طبقا للمقرر وحضر االجتماع  .2

 لألطراف في بروتوكول مونتريال:الثالثين 

 ،وكندا )الرئيس( ،من البروتوكول: بلجيكا 5من المادة  1الفقرة مقتضى غير عاملة بأطراف  (أ)

 والواليات المتحدة األمريكية؛ ،والنرويج ،واليابانوهنغاريا،  ،وفرنسا

 والصين، ،وبنن ،من البروتوكول: األرجنتين 5من المادة  1الفقرة مقتضى أطراف عاملة ب (ب)

 .(الرئيسنائب ) داوالكويت، والنيجر وروان ،وغرينادا

التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن، حضر االجتماع كمراقبين ممثلون  اللجنةوطبقا للمقررات التي اتخذتها  .3

باعتبار كل منهما وكالة منفذة )اليونيب( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليوئنديبي(، عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

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

ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ  ،مانة األوزونونائب األمين التنفيذي ألالتنفيذي  مينوحضر أيضا األ .4

عة التاب 2023-2021وأعضاء فرقة العمل المعنية بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات 

 .والمدير بالنيابة لشعبة القانون في برنامج األمم المتحدة للبيئة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
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ومعهد الحوكمة  ،ووكالة التحقيق البيئي ،وحضر أيضا كمراقبين ممثلون عن تحالف سياسة الجو المسؤولة .5

ورابطة منتجي  مجال التنمية المستدامة في المكسيكولجنة القطاع الخاص المعنية بالدراسات في  ،والتنمية المستدامة

 غازات التبريد في الهند

 من جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند 

افتتح االجتماع الرئيس، السيد فيليب شاموني. ورحب بالمشاركين، بما في ذلك عضو مجموعة العمل التابعة  .6

أعضاء اللجنة ، مع تشجيع د موارد الصندوق المتعدد األطرافيلفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي المعنية بتجد

 التنفيذية على التحدث معهم وتقديم أي أفكار قد تساعد في تيسير عملهم.

وقال إن اللجنة التنفيذية ستستمر في معالجة المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي، بما في ذلك إعداد المبادئ  .7

للمواد الهيدروفلوروكربونية وكفاءة استخدام الطاقة. وستناقش أيضا الجوانب  التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي

، بما في ذلك المسائل المتعلقة بإرشادات 23-الرئيسية للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

 السياسة، والنظر في مقترحي مشروعين يتعلقان بهذا األمر.

أعمالها المعتاد لالجتماع األخير هذا العام، بما في ذلك التقارير المرحلية لعام  وستنظر اللجنة في بنود جدول .8

، والتأخيرات في تقديم الشرائح والمسائل المالية المتعلقة بالمساهمات، 2022-2020، وتخطيط األعمال للفترة 2018

يانات البرامج القطرية . وسوف تتناول أيضا بالصندوق مانةمشروعات، والحسابات والميزانية ألوأرصدة ال

 والتوقعات لالمتثال، وخصوصا الشكل المنقح لإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري.

. وباإلضافة 2020وسيكون أمام اللجنة الفرصة لتقديم إرشادات بشأن العمل المستمر في الرصد والتقييم لعام  .9

اإليضاحية التجريبية بشأن التخلص من المواد إلى ذلك، ستنظر اللجنة في التقرير النهائي عن تقييم المشروعات 

المستنفدة لألوزون وتدميرها، والدراسة النظرية لتقييم إستدامة إنجازات بروتوكول مونتريال، والتقرير المرحلي عن 

ية الدراسة النظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة واختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليم

 لموظفي األوزون الوطنيين.

مليون  123,4وباإلضافة إلى النظر في طلبات التمويل للمشروعات واألنشطة، التي تبلغ قيمتها حوالي  .10

دوالر أمريكي، ستتناول اللجنة المسائل ذات الصلة، مثل المواعيد النهائية لتقديم المشروعات، وتقديم مشروعات 

مجال المواد الهيدروفلوروكربونية بعد االجتماع الرابع والثمانين، والطلبات ألموال استثمارية إضافية قائمة بذاتها في 

 إضافية لخطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والمشروعات اإليضاحية التجريبية.

في  وستنظر اللجنة في التقرير المقدم من حكومة الصين عن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المذكورة .11

 وعددا من التقارير األخرى المتعلقة بمشروعات في الصين. 83/41المقرر 

انة عدة ورقات سياسة، بما في ذلك بشأن ما يلي: نظم الحوافر للمستخدمين النهائيين الممولة وقد أعدت األم .12

لمترتبة على التنفيذ لالنعكاسات ابموجب خطط موافق عليها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتحليل 

الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد 

بشأن تعميم المنظور الجنساني للمشروعات التي يدعمها التنفيذية سياسة الالهيدروفلوروكربونية؛ ومشروع 

النظرة العامة على النظم الجارية . وباإلضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة مداوالتها بشأن رافالصندوق المتعدد األط

 للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف.

التوجيهية  وعلى هامش االجتماع، سيتناول الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بحث مشروع المبادئ .13

للتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون، والمسائل المتعلقة بقطاع إنتاج المواد والنموذج القياسي المستخدم 

 لصين والمبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.في االهيدروكلوروفلوروكربونية 
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الشكر مقدما إلى المشاركين على دعمهم وعلى التزامهم المستمر  وختاما، قال الرئيس إنه يرغب في توجيه .14

 األطراف. وهو على ثقة باحراز تقدم مهم من خالل الجهود المشتركة. إلنجاح إدارة الصندوق المتعدد

 من جدول األعمال: المسائل التنظيمية 2البند 

 إقرار جدول األعمال )أ(

اعتمدت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  .15

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1:بصيغته المعدلة شفويا ، 

 افتتاح االجتماع. .1

 المسائل التنظيمية: .2

 إقرار جدول األعمال؛ (أ)

 تنظيم العمل. (ب)

 أنشطة األمانة. .3

 المسائل المالية: .4

 ؛والمصروفاتحالة المساهمات  (أ)

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛ (ب)

حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد )المقرر  )ج(

 )ج((؛83/4

 حسابات الصندوق المتعدد األطراف: )د(

 ؛2018الحسابات الختامية لعام  (1)

 .2018تسوية حسابات العام  (2)

والميزانية المقترحة لعام  2021و 2020أمانة الصندوق الموافق عليها لعامي  ميزانيات )هـ(

2022. 

 بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال. .5

 التقييم: .6

 ؛2018تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام  )أ(

متعلقة بالتخلص من المواد التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية ال )ب(

 المستنفدة لألوزون وتدميرها؛
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 الدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال؛ )ج(

 اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين؛ )د(

 طاقة في قطاع الخدمة؛تقرير مرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام ال (ه)

 .2020مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للعام  )و(

 تنفيذ البرنامج: .7

 :2018ديسمبر/كانون األول  31التقارير المرحلية في  (أ)

 التقرير المرحلي المجمع؛ (1)

 الوكاالت الثنائية؛ (2)

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ (3)

 برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ (4)

 ؛منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (5)

 البنك الدولي؛ (6)

 تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة؛ (ب)

 .2019التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام  )ج(

 تخطيط األعمال: .8

-2019تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  (أ)

 ؛2021

 أخيرات في تقديم الشرائح؛الت (ب)

 ؛2022-2020خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  )ج(

 :2022-2020خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة  )د(

 الوكاالت الثنائية؛ (1)

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ (2)

 برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ (3)

 ؛المتحدة للتنمية الصناعية منظمة األمم (4)
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 البنك الدولي. (5)

 مقترحات المشروعات: .9

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

 التعاون الثنائي؛ (ب)

 تعديالت على برامج العمل: )ج(

 ؛2019تعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام  (1)

 ؛2019عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام  تعديالت على برنامج (2)

 ؛2019تعديالت على برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام  (3)

 التابع لليونيب؛ 2020ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  )د(

 ؛2020تكاليف الوحدات األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام  (ه)

 المشروعات االستثمارية. )و(

تقرير عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد  .10

 (.82/54الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها )المقرر 

نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم  .11

 )ج((.83/60ن الصندوق المتعدد األطراف )المقرر إعدادها بدعم م

تحليل لالنعكاسات المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد  .12

 (.81/69الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية )المقرر 

 نتريال:المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مو .13

في بلدان لمواد الهيدروفلوروكربونية للتمويل التخفيض التدريجي إعداد المبادئ التوجيهية  )أ(

 )ج( و)د((؛83/65 )المقرر : مشروع المعايير الخاصة بالتمويل5المادة 

 كفاءة استخدام الطاقة: )ب(

من  2، والفقرة XXVIII/2من المقرر  16الوسائل لتفعيل الفقرة ورقة عن  (1)

 (؛83/62)المقرر  ألطرافجتماع اال XXX/5المقرر 

ورقة عن معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد  (2)

الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي 

 (؛83/63)المقرر  للمواد الهيدروفلوروكربونية
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فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة  موجز لتقرير (3)

)المقرر  (ه)82/83استخدام الطاقة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر 

 (؛83/64

المنتج الثانوي الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على  )ج(

 (.83/67و  83/66ن ا)المقرر 23-الهيدروفلوروكربون

بشأن تعميم المنظور الجنساني للمشروعات التي يدعمها الصندوق التنفيذية سياسة المشروعً  .14

 ((.ج)83/68)المقرر راف المتعدد األط

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج. .15

 مسائل أخرى. .16

 اعتماد التقرير. .17

 اختتام االجتماع. .18

 

 تنظيم العمل )ب(

من جدول األعمال، مسائل أخرى، في المسائل المتعلقة  16اللجنة التنفيذية على النظر، في إطار البند  وافقت .16

والثمانين للجنة  وأماكن انعقاد االجتماعات الخامس والثمانين والسادس والثمانين، والسابع والثمانين والثامنبمواعيد 

 التنفيذية.

اللجنة التنفيذية أيضا على أن تصدر األمانة الوثيقة  ووافقت .17

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3 التي تحتوي على معلومات إضافية تتعلق بالتقرير عن إنتاج رابع ،

واستخداماته كمواد أولية في الصين، التي تم استالمها بعد الموعد النهائي إلصدار الوثائق،  (CTC) كلوريد الكربون

)ب( من جدول األعمال، تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ  7النظر فيها في إطار البند  وأن يتم

 معينة.

لفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بالتشكيل التالي: ا اللجنة التنفيذية كذلك على إعادة إنشاء ووافقت .18

 .النرويج والواليات المتحدة األمريكيةوالصين وفرنسا وغرينادا والنيجر و ()الميّسر األرجنتين وكندا

من جدول األعمال، المسائل ذات الصلة  13واقترح أحد األعضاء أنه ينبغي إعطاء األسبقية للنظر في البند  .19

بينما شدد عضو آخر على أهمية اعتماد مقرر في االجتماع الحالي وفي  ،مونتريالبتعديل كيغالي على بروتوكول 

الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة ( من ذلك البند، جإلى البند الفرعي ) أقرب وقت ممكن بالعالقة

 .23-الهيدروفلوروكربونالمنتج الثانوي على 

 

 أنشطة األمانة جدول األعمال: من 3البند 

رحب كبير الموظفين بأعضاء اللجنة التنفيذية والمشاركين اآلخرين في االجتماع الحالي. وأعرب عن حزن  .20

أجيباد، الذي قدم خدمات فائقة للصندوق المتعدد األطراف بصفته أمين الخزانة في جميع الزمالء لوفاة السيد موزيس 
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كريلهوبر، المدير بالنيابة لشعبة القانون في برنامج  . ورحب أيضا بالسيد أرنولد2013إلى عام  2007الفترة من عام 

 األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(، الذي يحضر اجتماع اللجنة التنفيذية ألول مرة.

، التي عرضت لمحة عامة عن العمل الذي UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/2الوثيقة وبعد ذلك، قدم  .21

في ذلك ملخصات لالجتماعات التي حضرها موظفو األمانة  أجرته األمانة منذ االجتماع الثالث والثمانين، بما

والتعيينات، أبلغ كبير الموظفين اللجنة التنفيذية، بأنه، بعد عملية  والبعثات التي قاموا بها. وفيما يتعلق بالموظفين

ومنطقة البحر  تنافسية، عيّنت السيدة ميريام فيغا، المنسقة الحالية لشبكة برنامج عمل األوزون ألمريكا الالتينية

الكاريبي، بصفتها مسؤولة إدارة برامج. وأفاد بأن عمليات التعيينات األخرى مستمرة للمناصب الشاغرة األخرى 

إلى األمانة أن تدرج مخططا تنظيميا يبين )ب(، الذي طلب 83/1وسوف يتم االنتهاء منها قريبا. وفيما يتعلق بالمقرر 

)هـ( من 4، قال إن المسألة سيتم عرضها في إطار البند سؤوليات كل منصبهيكل الموظفين في األمانة وأدوار وم

 .2022 والميزانية المقترحة لعام 2021و  2020للعامين  ميزانيات أمانة الصندوق المعتمدة، األعمالجدول 

وأضاف أن األمانة تواصلت مع ممثل حكومة أوزبكستان بشأن المسائل اإلدارية والقانونية واللوجستية  .22

مباشرة بعد االجتماع الثاني عقب مقرر اللجنة بعقد ذلك االجتماع المتعلقة باالجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية، 

 .2020 والثالثين لألطراف في طشقند، في نوفمبر/تشرين الثاني

وفي الختام، قال كبير الموظفين إن األمانة انتهت من عملية استعراض عقد إيجار مكتب األمانة. وأعربت  .23

 .1991أمانة الصندوق عن بالغ تقديرها للضياقة والمساعدة التي تلقتها من حكومة كندا منذ إنشائها في عام 

ل الذي تؤديه األمانة خالل الفترة الفاصلة بين وخالل المناقشات التالية، أعرب عدة أطراف عن تقديرهم للعم .24

الدورات، بما في ذلك تحضير الوثائق لالجتماع الحالي. وشدد أحد األعضاء على أهمية حضور ممثلي األمانة في 

. وأعرب عضو من أمريكا حاضرةاجتماعات الشبكات اإلقليمية، مما يضيف قيمة مهمة لكل من األمانة واألطراف ال

منطقة البحر الكاريبي عن تقديره للعمل الذي قامت به السيدة ميريام فيغا كمنسقة شبكة برنامج عمل الالتينية و

 األوزون لإلقليم وهنأها على تعيينها في أمانة الصندوق.

ورد كبير الموظفين على المسائل األخرى المختلفة التي أثيرت. وقال إن العديد من االجتماعات قد عقدت  .25

لي الصندوق األخضر للمناخ، مع توفير الفرصة لتبادل المعلومات عن كيفية عمل كال الصندوقين بين األمانة وممث

واإلمكانيات لمزيد من التعاون، بما في ذلك بشأن مسألة كفاءة استخدام الطاقة. وفي اجتماع ثنائي، قدمت األمانة 

المتعدد األطراف وحالة مناقشات اللجنة  معلومات إلى ممثل الصندوق األخضر للمناخ عن العملية الشاملة للصندوق

التنفيذية حول كفاءة استخدام الطاقة. وأشار ممثل الصندوق األخضر للمناخ إلى أن التمويل قد يكون متاحا في إطار 

 تجديده للموارد لتمويل األنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، وخصوصا في قطاع التبريد.

مانة مرفق البيئة العالمية بأن تقوم أمانة الصندوق باستعراض تقديم من حكومة وفيما يتعلق بطلب مقدم من أ .26

، وجدت أمانة الصندوق عدم وجود تداخل مع ذلك البلدالهند لمشروع بشأن كفاءة استخدام الطاقة لتبريد هواء المباني ل

لهند التي يتم تنفيذها حاليا األنشطة والمخرجات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل

بمساعدة من الصندوق المتعدد األطراف. واقترحت أمانة الصندوق أيضا إيالء االعتبار الواجب للمشروع الخاص 

باعتماد تكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء وفي سالسل 

 التبريد.

في نيروبي، التابع ليونيب ا يتعلق بتساؤل عن زيارته لفريق برنامج المساعدة على االمتثال وفي الختام، فيم .27

 أبرز كبير الموظفين قيمة مثل هذه الزيارات من أجل تبادل المعلومات عن المسائل ذات الصلة.كينيا، 

الوثيقة ، مع التقدير، بالتقرير عن أنشطة األمانة الوارد في علمااللجنة التنفيذية  وأحاطت .28

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/2. 
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 المسائل المالية جدول األعمال: من 4البند 

 حالة المساهمات والمصروفات )أ(

في الوثيقة  الة المساهمات والمصروفات الواردقدم أمين الخزانة التقرير المتعلق بح .29

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/3  وقدم معلومات محدثة عن مساهمات البلدان للصندوق المتعدد األطراف. ومنذ

 ياتشيكمن حكومات  دوالر أمريكي 3,022,812أمين الخزانة مساهمات إضافية تبلغ إصدار هذه الوثيقة، تلقى 

الى األطراف التي  2019وأرسلت فواتير االستعجال في أوائل أكتوبر/ تشرين األول  .رك واليونان وايسلنداانموالد

 لديها مساهمات مستحقة.

وصلت  دوالر أمريكي 222,565,321، بلغ رصيد الصندوق 2019انون األول ديسمبر/ ك 16وحتى  .30

ي المائة، وترجع الخسارة الى ف 87 إلى 2019جميعها نقدا. وبلغت نسبة المدفوعات مقابل التعهدات اإلجمالية لعام 

وبلغت  .دوالرا أمريكيا منذ االجتماع الثالث والثمانين 314,212آلية أسعار الصرف الثابتة حيث انخفض مقدار 

 مليون دوالر أمريكي منذ إنشاء هذه اآللية. 32.5الخسائر اإلجمالية نتيجة آللية أسعار الصرف الثابتة مقدار 

 :اللجنة التنفيذية توقرر .31

ول فق األأن تحيط علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات، الوارد في المر (أ)
 ؛بالتقرير الحالي

قرب أأن تحث جميع األطراف على دفع مساهماتها في الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي  (ب)
 وقت ممكن؛

مات مساه طراف التي عليهاأن تطلب إلى كبير الموظفين وأمين الخزانة مواصلة المتابعة مع األ (ج)
 مانين.االجتماع الخامس والث إلىمستحقة لفترة ثالث سنوات أو أكثر، وتقديم تقرير عن ذلك 

 (84/1)المقرر 

 

 توافر المواردتقرير عن األرصدة و ب((

 .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/4قدّم ممثل األمانة الوثيقة  .32

دوالًرا أمريكيًا من خطة قطاع  6,763,467إصدار الوثيقة، قام البنك الدولي بإعادة مبلغ إضافي قدره بعد و .33

إزالة وخطة إدارة للصين في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  الرغاوي

خطة كل من للمرحلة الثانية ل اتإعداد المشروعإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين وأرصدة من 

دوالر  7,670,501والثمانين  الرابعالبنك الدولي إلى االجتماع  دهأعا. وبذلك يكون المبلغ اإلجمالي الذي ينالقطاع

البنك  عيدباإلضافة إلى ذلك، سيوتكاليف دعم الوكالة. ك اأمريكي ادوالر 488,796و  اتتكاليف المشروعكأمريكي 

 )د(.82/88من الصين عمالً بالمقرر  تلقاها اأمريكي ادوالر 133,146صندوق غرامة قدرها الالدولي مباشرة إلى 

من قبل اليونيب ألحد الدراسات حتفظ بها المألرصدة ل االجتماع الخامس والثمانين فيعادة اإلوسيتم بدالً من ذلك، 

اليونيدو لخطة قطاع الرغاوي في إطار المرحلة من قبل ن في الجزائر وبدائل المواد المستنفدة لألوزواالستقصائية ل

األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران اإلسالمية، والتي كان من المقرر 

 الرابع والثمانين.االجتماع  فيإعادتها 
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دوالر  156,062,592 في األساستم تقديمه  بلغ إجمالي التمويل المطلوب في االجتماع الحالي كماو .34

دوالر  12,042,689 قيمتها مع األخذ في االعتبار إعادة األرصدة البالغةو، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة. أمريكي

من قبل الوكاالت الثنائية، باإلضافة إلى المعلومات  اأمريكي ادوالر 920,287أمريكي من قبل الوكاالت المنفذة و 

 دوالر أمريكي. 235,661,443ح المحدثة التي قدمها أمين الخزانة، بلغ إجمالي التمويل المتا

رصيد غير ملتزم  اليونيب، أوضح ممثل األمانة أن لدى اليونيب رداً على استفسار حول مبلغ آخر يحتفظ بهو .35

تكييف الهواء في البلدان  قطاع التبريد البديلة في غازاترتبط بمشروع تعزيز م مريكياأدوالرا  58,363 بقيمةبه 

عمالً بالمقرر  االجتماع الخامس والثمانين،سيعاد إلى وذات درجات الحرارة المحيطة المرتفعة في غرب آسيا، 

 )ج(. 83/37

 :اللجنة التنفيذية قررتو .36

 :علما بما يلي حيطأن ت )أ(

 المتعلق باألرصدة وتوافر الموارد الوارد في الوثيقةتقرير ال (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/4؛ 

يبلغ أن صافي مستوى األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الرابع والثمانين  (2)

دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى  438,499يتألف من ودوالر أمريكي،  12,014,622

دوالر  2,088,984دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي؛ و 30,902الوكالة البالغة دعم تكاليف 

دوالرا أمريكيا من اليونيب؛  162,970الوكالة البالغة  دعمأمريكي، باإلضافة إلى تكاليف 

 83,837الوكالة البالغة  دعمدوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف  1,050,133و

 دعمدوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف  7,670,501دوالرات أمريكية من اليونيدو؛ و

 من البنك الدولي؛ اأمريكي رادوال 488,796الوكالة البالغة 

من  ناالجتماع الرابع والثماني فيأن صافي مستوى األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة  (3)

دوالرا  28,064قد بلغ من أموال المساهمات الطوعية اإلضافية المشروعات الممولة 

الوكالة  دعمدوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف  25,934: اآلتي يتألف منوأمريكي، 

دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف  294و ،اليوئنديبيدوالرا أمريكيا من  1,815البالغة 

 ؛اليونيدودوالرا أمريكياً من  21الوكالة البالغة  دعم

 دعم، بما في ذلك تكاليف اأمريكي ادوالر 56,500أن اليونيب احتفظ بأرصدة قدرها  (4)

المشروعات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة من مشروع واحد ولذلك لالوكالة، 

الوكالة، في الرصيد غير  دعمدوالرا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف  58,363لألوزون و

 الملتزم به لمشروع واحد؛

 دعم، بما في ذلك تكاليف اأمريكي دوالرا 152,209أن اليونيدو احتفظت بأرصدة قدرها  (5)

دوالرا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف  8,058أنجزا منذ أكثر من سنتين، ولمشروع الوكالة 

 الوكالة، لمشروع ممول من أموال المساهمات الطوعية اإلضافية؛ دعم

الوكاالت التي ستعيدها الوكاالت الثنائية إلى  دعمأن صافي مستوى األموال وتكاليف  (6)

 454,087: اآلتي ، ويتألف منادوالرا أمريكي 920,287قد بلغ االجتماع الرابع والثمانين 

دوالرا أمريكيا من  57,518الوكالة البالغة  دعمدوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف 
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الوكالة البالغة  دعمإلى تكاليف  دوالرا أمريكيا، باإلضافة 405,953حكومة فرنسا و

 اليابان؛حكومة دوالرا أمريكياً من  2,729

 :أن تطلب إلى )ب(

غير  األموال الملتزم بها وغير الملتزم بهاالوكاالت الثنائية والمنفذة أن تصرف أو تلغي  (1)

ادر الالزمة للمشروعات المنجزة والمشروعات المنجزة غير المطلوبة "بموجب مقرر ص

 االجتماع الخامس والثمانين؛  فياألرصدة أن تعيد و للجنة التنفيذية"عن ا

الطوعية اإلضافية إلى  اتتعيد رصيد مشروع منجز واحد ممول من المساهمأن اليونيدو  (2)

 االجتماع الخامس والثمانين؛

تصرف أو تلغي االلتزامات المتعلقة بمشروع منجز واحد منذ أكثر من سنتين، أن اليونيدو  (3)

 والثمانين؛  الخامساالجتماع  فيوتعيد األرصدة 

المشروعات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة ألحد يعيد األرصدة المستحقة أن اليونيب  (4)

ً مع المقر الخامسلألوزون قبل االجتماع  " 2)ج("80/75رين والثمانين، تمشيا

 "؛3)ب("83/3و

المبلغ يتابع مع حكومتي فرنسا واليابان بخصوص أن تعيدا نقدا أن أمين الخزانة  (5)

 ؛" أعاله6دوالرا أمريكيا المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ(" 920,287

 قا من األموال الموافأمريكي ادوالر 133,146أن يجري المقاصة بين مبلغ أمين الخزانة  (6)

حكومة  لقى منعليها للبنك الدولي في االجتماع الرابع والثمانين، يمثل مبلغ الغرامة المت

 )د(. 82/88الصين وفقاً للمقرر 

 (84/2)المقرر 

 

 )ج((83/4حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد )المقرر  ج((

ديسمبر/ كانون األول  16وقال إنه حتى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5قدم أمين الخزانة الوثيقة  .37

لدعم البداية  5بلدا غير بلدان المادة  17من مجموعة من  المقدمةبلغ الرصيد المتوافر من المساهمات اإلضافية  2019

 دوالرا أمريكيا. 13,698لهيدروفلوروكربون لتدريجي لخفض االتنفيذ لالسريعة 

 التنفيذية: اللجنة تقررو .38

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5 وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة

اإلحاطة علما، مع التقدير، بموافقة البلدان المانحة على دمج األرصدة الناتجة عن المساهمات و (ب)

لتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  ةالسريع البدايةل تقديم دعم اإلضافية من أج

د   ؛إلى الصندوق المتعدد األطراف بتقديمهامع المساهمات العادية الُمتعهَّ

 ما يلي:مفاده توجيه طلب إلى أمين الخزانة و (ج)
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لى إالناتج عن المساهمات اإلضافية  أمريكيا دوالرا 13,698إضافة الرصيد البالغ  (1)
 د إضافي؛لصندوق المتعدد األطراف كإيراإلى ا بتقديمهاالمساهمات العادية الُمتعهَّد 

بالمشروعات الممولة من كذلك وإضافة األرصدة الخاصة بالمشروعات المنجزة، و (2)
رابع االجتماع ال فيالمساهمات اإلضافية بقرار يُتَّخذ في هذا الصدد، التي أعيدت 

ُمتعهَّد ادية الاالجتماعات المقبلة، إلى المساهمات الع التي سيتم إعادتها في وأوالثمانين 
 لصندوق المتعدد األطراف كإيراد إضافي؛إلى ا بتقديمها

غ، اعتبارا من االجتماع الخامس والثمانين، عن حالة بلَّ واإلحاطة علما كذلك بأن اللجنة التنفيذية لن تُ  (د)

د المساهمات اإلضا لصندوق المتعدد إلى ا بتقديمهافية تبليغا منفصال عن المساهمات العادية الُمتعهَّ

 .األطراف

 (84/3)المقرر 

 

 حسابات الصندوق المتعدد األطراف )د(

  2018الحسابات الختامية لعام  (1)

وقال إن الفرق في االيرادات البالغ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6قدم أمين الخزانة الوثيقة  .39

فيما بين البيانات المؤقتة وتلك النهائية بواسطة اليوئنديبي نشأت عن توقيت تسجيل  دوالر أمريكي 32,420,968

تحويالت األموال التي وافق عليها االجتماع الثاني والثمانين. ويتعلق الفرق في المصروفات لليوئنديبي واليونيب 

يم التقرير المالي المرحل وسوف تظهر التسويات في حسابات بتسويات نهاية العام التي أجرتها الوكالتان بعد تقد

وأبلغ أمين الخزانة أيضا بأن مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات لم يبلغ عن أي مالحظات تتعلق  2019

 بالصندوق المتعدد األطراف.

 :ذيةالتنفي اللجنة تقررو .40

كانون /ديسمبر 31للصندوق المتعدد األطراف في المراجعة الختامية علما بالبيانات المالية  اإلحاطة )أ(

قات دات والنفوفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وبيان اإليرا ةالمعدو 2018 األول

د لمواللمساهمات اإلضافية لدعم البدء السريع لتنفيذ التخفيض التدريجي المصدق عليه ل

 تينى النحو الوارد في الوثيق)ب( عل83/4الهيدروفلوروكربونية عمال بالمقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6  ؛1والتصويب 

، الفروق بين 2019 لعام لصندوق المتعدد األطرافاأن يسجل في حسابات بأمين الخزانة مطالبة  )ب(

الذي على النحو  2018الختامية لعام  هاوبيانات 2018البيانات المالية المؤقتة للوكاالت المنفذة لعام 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6من الوثيقة  1في الجدول  ينعكس

 (84/4)المقرر 

 2018وية حسابات تس (2)

جرد ، قائال إن جميع الفروق الموجودة بين UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7قدم ممثل األمانة الوثيقة  .41

علق باإليرادات، هناك قد تم شرحها. وفيما يت 2018قاعدة بيانات المشروعات الموافق عليها والتقارير المرحلية لعام 

دوالرا أمريكيا  11,093، تبلغ قيمتها 2018والحسابات لعام  2018بنود تتطلب التسوية بين التقارير المرحلية لعام 
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دوالرا أمريكيا للبنك الدولي، التي قد يتطلب شرحها في عملية التسوية القادمة. وبالعالقة إلى  120,198لليونيدو و

 دوالرا أمريكيا لليونيدو قد يتطلب شرحا بحلول عملية التسوية القادمة. 65,856قائم بقيمة المصروفات، هناك بند 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .42

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7 الوثيقة الواردة في 2018 عام تسوية حساباتب اإلحاطة علما )أ(

 التحويالت المستقبلية: ما يلي من بخصم الخزانةطالبة أمين م )ب(

من الفوائد المحققة حساب اإليرادات  من، أمريكيا ادوالر 827,039المبلغ  ،لليونئديبي (1)

 العتماداتاعلى أساس بعد تتم موازنته لم  الذي 2018في حساباته الختامية لعام  المذكورة

 الجديدة؛

المكتسبة من الفوائد المحقق الدخل  من حساب، اأمريكي ادوالر 616,416 المبلغ ،لليونيب (2)

في  حساب الدخل من الفوائد المحققة من، اأمريكي ادوالر 449,123و  ،2018في عام 

عر من مكاسب سالمحقق الدخل  من حساب، اأمريكي ادوالر 28,906و السنوات السابقة،

لى أساس عبعد  تتم موازنتهملم  نيذال 2018في حساباته الختامية لعام  ينالصرف، الوارد

 دة؛الجدي االعتمادات

 المذكورمن االستثمار المحقق الدخل  من حساب، أمريكيا ادوالر 441,943 لبنك الدولي،ل (3)

 الجديدة؛ اتعلى أساس االعتمادبعد  تتم موازنتهي لم ذال 2018في حساباته الختامية لعام 

 :مطالبة اليوئنديبي بما يلي )ج(

ا يمثل م، وهو 2019المرحلي لعام في تقريره أمريكيا  ادوالر 33قدره  تعديال أن يجري (1)

 ؛ةفرق التقريب في تكاليف دعم الوكال

ل نفقات ، وهو ما يمثا أمريكيادوالر 246,281المبلغ  ،2019في حساباته لعام  يبينأن و (2)

 ؛2018في حساباته الختامية لعام  ذكر بالخطأثنائية 

في ا أمريكيا دوالر 83,383 وا ا أمريكيدوالر 317,438قدره  تعديال بأن يجري اليونيب مطالبة )د(

لفعلية في ، وهو ما يمثل فرقًا في تكاليف دعم الوكالة المتوقعة وا2019تقريره المرحلي لعام 

 على التوالي؛ ،2018و  2017 يين لعامختاميالحسابين ال

 :بما يلي اليونيدو مطالبة )هـ(

، وهو 2019المرحلي لعام  افي تقريره اأمريكي ادوالر 109,825 قدره تعديال أن تجري (1)

 2019في عام المعادة ها توأرصد 2018يمثل اإليرادات المسجلة في حساباتها لعام ما 

 فقط؛

مسجل الدخل ال دوالر أمريكي في 2,083,871 المبلغ ،2019في حساباتها لعام  أن تبين (2)

خطة إدارة  منالمحققة فائدة المثل ما ي، اأمريكي ادوالر 88,547والمبلغ  ،2018في العام 

 2018في عام  تمت موازنتهاللصين التي إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛2018في حساباتها لعام  تذكرلم  هاولكن
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، ما يمثل األموال المعادة من دوالرا أمريكيا 4,813بقيمة تعديالت  بأن يجريالبنك الدولي  مطالبة )و(

دوالر  1,102,100، وCPR/PHA/73/INV/551)) مشروع استثماريمن المحقق الدخل 

المرحلي  قريرهت، في االجتماعين الثمانين والحادي والثمانين، ما يمثل األموال المعتمدة في أمريكي

 ؛2019لعام 

قبل  ينالتالي 2018لعام  القائمةبنود التسوية المعنية سوف تحدّث الوكاالت المنفذة  مالحظة أن )ز(

 :انينوالثم السادساالجتماع 

 ادوالر 65,856قدرها  وفي النفقاتأمريكيا  ادوالر 11,093 قدرها الدخلفي  فروق (1)

 بين التقرير المرحلي والحسابات الختامية لليونيدو؛أمريكيا 

ت بين التقرير المرحلي والحسابا اأمريكي ادوالر 120,198 قدرها الدخلفي  فروق (2)

 الختامية للبنك الدولي؛

 كما يلي: القائمةمالحظة بنود التسوية  )ح(

 29,054 و اأمريكي ادوالر 68,300 لغامبفي الغير المحددة،  للمشروعات، لليوئنديبي (1)

 ؛اأمريكي ادوالر

 ضاء:للبنك الدولي، للمشروعات التالية المنفذة مع وكاالت ثنائية أخرى عند االقت (2)

 342,350 بقيمة، (THA/PHA/68/TAS/158)التعاون الثنائي لحكومة اليابان  -ا

 ؛اأمريكي ادوالر

 بقيمة، (THA/HAL/29/TAS/120)التعاون الثنائي لحكومة السويد و -ب

 ؛اأمريكي ادوالر 225,985

التعاون الثنائي لحكومة الواليات المتحدة األمريكية و -ج

(CPR/PRO/44/INV/425) ،؛أمريكي دوالر5,375,000  بقيمة 

 الثنائي لحكومة الواليات المتحدة األمريكيةالتعاون و -د

(CPR/PRO/47/INV/439) ، ؛ أمريكيدوالر 5,375,000 بقيمة 

 1,198,946 ، بقيمة(THA/REF/26/INV/104)تايلند ل تبريد المبانيمشروع و -ـه

 دوالر أمريكي.

 (84/5)المقرر 

 

 2022المقترحة لعام و 2021 2020و 2019ام وعميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها أل هـ()

. وأشارت الى إن تحركات الموظفين نتيجة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/8قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .43

للتقاعد والموظفين الجدد خالل العامين القادمين ستسفر عن تكاليف واحدة خارجة لم تدرج في الميزانية، وأن 

وف يتطلب إجراء تغيير محتمل في هيكل التوظيف ولذا فقد يكون الوظائف الشاغرة سوف يتم شغلها. إال أن ذلك س
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مع األخذ في االعتبار نفقات األمانة المقدمة في حسابات  2020من المناسب إجراء استعراض لتكاليف الموظفين في 

 النهائية. 2019

رئيس وردا على طلب للحصول على مزيد من المعلومات عن التغييرات المحتملة في التوظيف، دعا  .44

جنة التنفيذية عن تلك وإبالغ اللالصندوق أمانة ممثلي  االجماع األعضاء المعنيين الى االجتماع بصورة ثنائية مع

 المناقشات.

 اللجنة التنفيذية: قررتذلك،  بناء علىو .45

 :اإلحاطة علما بما يلي (أ)

، 2021و 2020و 2019 بميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لألعوام المعنيةالوثيقة  (1)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/8 الوثيقة الواردة في 2022لعام المقترحة  ةميزانيالو

 2018 عام غير المسجلة في حسابات المصروفاتمن  اأمريكي ادوالر 97,506المبلغ  أن (2)

 ؛2019 عام قد أعيد تخصيصه لميزانية

ميزانية عام ن م أمريكي دوالر 1,624,548)أمريكي دوالر  1,646,463مبلغ الإعادة  (3)

دة المعتم 2018من ميزانية عام  اأمريكي ادوالر  21,915المعتمدة لألمانة و 2018

بع الرامتعدد األطراف في االجتماع اللبرنامج عمل الرصد والتقييم( إلى الصندوق 
 ؛والثمانين

 :الحالي التقريرالثاني بالمرفق ، على النحو الوارد في على ما يلي لموافقةا (ب)

 إلى P2 المستوى ( منBL 1116قاعدة البيانات )لموظف معاون  :وظائفهذه الترقية  (1)
 ومعاون، G5 المستوى إلى G4 المستوى ( منBL 1309، ومساعد الفريق )P3 المستوى

 إجراء، مع G7 المستوى إلى G6 المستوى ( منBL 1312المالية والميزانية )للشئون 

 ؛2020عام مسميات الوظائف اعتبارا من تغيير المقابل في ال

 دوالر أمريكي، 7,949,630بقيمة ألمانة الصندوق  2022 لعام ميزانية المقترحةال (2)

 نتلاير؛ وزيادة، بما في ذلك اجتماعان للجنة التنفيذية في مو2021 عام لى ميزانيةإ استنادا

 في المائة في تكاليف الموظفين؛ 3بنسبة 

رصد تكاليف موظفيها لتقييم المعدل المناسب للزيادة للسنوات  مرار فياالستاألمانة من  وتطلب (ج)

 صندوقالأمانة  مصروفاتمع مراعاة  ،السادس والثمانينإلى االجتماع  اتقرير ن تقدموأ ،المقبلة

 .2019ية لعام ختامفي الحسابات الالمقدمة 

 (84/6)المقرر 

 وآفاق االمتثالبيانات البرامج القطرية  جدول األعمال: من 5البند 

وأوضحت بأن األمانة قد تلقت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .46

التي قدمت  5منذ إصدار الوثيقة بيانات البرنامج القطري لكل من الكويت وموريتانيا مما يصل بعدد بلدان المادة 

 بلدا. 142الى  2018تقارير عن البيانات القطرية لعام 
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وخالل المناقشات، أعرب أحد األعضاء عن شواغله إزاء تزايد أعباء اإلبالغ التي سوف ينطوي عليها  .47

ن سهولة تنفيذها وال تتداخل مع مشروع االستمارة الخاصة باإلبالغ المنقحة، واقترح إعادة النظر في االستمارة لضما

من المفيد في ضوء االنبعاثات غير المتوقعة من خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقال عضو آخر إن 

، إعادة النظر في نهج إزالة المواد من استمارة اإلبالغ بمجرد الوصول الى سنة اإلزالة 11-الكلوروفلوروكربون

الخاصة. وأشير الى أنه نظرا ألن اإلبالغ عن الهيدروفلوروكربون يمثل مهمة جديدة، وأن بعض البلدان قد ال تمتلك 

لنظم الكفيلة بتوفير البيانات الالزمة، ينبغي أن تكون هناك بعض المرونة بشأن توقيت اإلبالغ وسعة البيانات بعد ا

 التي ستدرج.

 اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة الى فريق األعضاء المعنيين في اللجنة التنفيذية لمواصلة نظرها. ووافقت .48

 اللجنة التنفيذية: قررتوبناء على ذلك،  .49

أن تحاط علما بالمعلومات المتعلقة ببيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال الواردة في الوثيقة  أ((

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1:بما في ذلك ، 

منهم باستخدام النظام القائم على  124، 2018بلداً بيانات البرنامج القطري لعام  140قدم  (1)

 شبكة االنترنت؛

، بيانات البرنامج القطري للسنوات 2019األول  كانون /ديسمبر 20ن، حتى لم تقدم اليم (2)

 ؛2018لعام  نامج القطري، ولم تقدم قطر بيانات البر2018إلى  2014من 

 إلى األمانة؛ 2018 سوف تقدم حكومة جنوب أفريقيا بيانات البرنامج القطرى عن عام (3)

إرسال رسائل إلى حكومة اليمن بشأن تقارير بيانات البرامج القطرية الذين لم وأن تطلب من األمانة  )ب(

ر ، وإلى حكومة قطر بشأن تقري2018و  2017و  2016و  2015و  2014يقدموا بعد للسنوات 

ر في أقرب وقت الذي لم يقدم بعد لحثها على تقديم تلك التقاري 2018بيانات البرنامج القطري لعام 

 ممكن؛ 

 ثالثتوافق على النموذج المنقح المحدّث لتقارير بيانات البرنامج القطري الوارد في المرفق أن  )ج(

تقرير بال عالرابومسودة الدليل العملي لإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري الواردة في المرفق 

نات البرنامج بيا إلعداد تقارير 2020مع العلم بأن النموذج المنقح سيستخدم ابتداًء من عام  ،الحالى

 ؛2019القطري لعام 

خلطات تحتوى على مواد المرفق واو في لإلبالغ عن بيانات بشأن تصنيع  1أن تنقح القسم باء  )د(

للنظر فيها في االجتماع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1الوثيقة بالمرفق الثالث 

 الخامس والثمانين؛

نتائج استخدام النموذج المنقح لتقارير بيانات البرنامج أن تطلب من األمانة أن تعد تقريرا عن  )هـ(

 .2023القطرى خالل الفترة التجريبية في أول اجتماع في عام 

 (84/7 )المقرر
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 من جدول األعمال: التقييم 6البند 

 2018خطط أعمالها لعام  في ضوءتقييم أداء الوكاالت المنفذة  (أ)

، التي تتضمن تقييما ألداء الوكاالت UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/10األمانة الوثيقة  ةممثل تقدم .50

 .2018المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام 

بعد هذه المقدمة، طلب أحد األعضاء معلومات إضافية عن سبب عدم تحقيق بعض األهداف وتساءل عما و .51

ا إذا كانت هناك أي عواقب في الحاالت معاالقتضاء، و حسبإذا كان قد تم تحديد أو تنفيذ أي إجراءات لتحسين األداء 

 .يايكن فيها األداء مرضلم التي 

الوكالة وإن خالل العام السابق،  وضعتستند إلى أهداف اتحليل االتجاهات قائلة إن وردت ممثلة األمانة  .52

ت عموما جميع الوكاالت المنفذة حقق غير أنعالية.  التي شملت تنبؤاتالمنفذة لم تحقق الهدف في بعض الحاالت 

في الحاالت التي عواقب أية لم تكن هناك وتحقق أهدافها إال في حاالت قليلة. تُخفق في تصنيفا جيدا على األقل، ولم 

 الوكاالت المنفذة في تحقيق أهدافها. أخفقت فيها

 :التنفيذيةاللجنة  وقررت .53

 أن تُحاط علما بما يلي: (أ)

 لوثيقوةاعلى النحوو الووارد فوي  2018أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام تقييم  (1)

UNEP.OzL.Pro/ExCom/84/10؛ 

لوى علمائوة افوي  77 يبلوغ 2018ي ألدائهوا لعوام كموجميع الوكواالت المنفوذة لوديها تقيويم أن  (2)

 ؛100 األقل من

حقوووق تحسووونا فوووي بعووو  تحليووول االتجاهوووات أشوووار الوووى أن أداء الوكووواالت المنفوووذة لوووم يأن  (3)
 ؛2017 بالمقارنة بعام 2018المؤشرات في 

يحة مناقشووات صووربووالجهود التووي تبووذلها الوكوواالت الثنائيووة والمنفووذة لعقوود مبديووة تقووديرها،  (4)
ها أقل حول المجاالت التي اعتُبرت فيها خدماتوبناءة مع وحدات األوزون الوطنية المعنية 

 مع وحدات األوزون الوطنية المعنية؛ المرضية لمشاوراتها من مرضية، والحصيلة

لوكاااالت لقاادّم تقييماتااه لااألداء النااوعي  144بلاادا ماان بااين  71أن تُحاااط علمااا، مبديااة تقااديرها، بااأن  (ب)

حادات و، لتشاجيع 2018بلادا فاي عاام  40الثنائية والمنفذة، في معرض مساعدة حكوماته، مقارنة بـ 

 الموعد المحدد، هذه التقييمات. األوزون الوطنية على تقديم، على أساس سنوي وفي

(84/8المقرر )  

 

بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون  التجريبيةالتقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإلرشادية  )ب(

 وتدميرها

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  ةكبير تقدم .54
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بشأن  التجريبيةية يضاحتقدير عام لنتائج تقييم المشروعات اإلفي المناقشة التي تلت ذلك، كان هناك و .55

والسياسية  واللوجستيةالمستنفدة لألوزون وتدميرها، التي أبرزت مختلف التحديات القانونية التخلص من المواد 

اعد البلدان في المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها، وقدمت دروساً قابلة للتكرار من شأنها أن تس

 وضع خطط في هذا المجال.

كانت البيانات الدقيقة حيوية وأحد األعضاء إن التقرير أشار إلى تعقيد إدارة المواد المستنفدة لألوزون.  قالو .56

تعتمد الخيارات التي اتخذها البلدان في إدارة مخزونات المواد المستنفدة لألوزون ولتجميع قوائم الجرد الوطنية. 

كانت الوقاية من النفايات من األولويات، وعلى وفورات الحجم المتاحة.  منها ختيار استراتيجيات التخلصااعتمد و

نتائج التقرير المناقشات  تنيريمكن أن والخيار األكثر فعالية من حيث التكلفة إلدارة النفايات.  اظهر في التقييم أنهو

 .5في بلدان المادة  مواد الهيدروفلوروكربونيةلل المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجيحول 

لعينة الصغيرة من المشروعات القطرية، قد ال تنطبق جميع الدروس المستفادة ل ، نظراوقال أحد األعضاء إنه .57

التخلص من المواد المستنفدة لألوزون األخرى. وقال عضو آخر إن المزيد من  مشروعاتعلى نطاق واسع على 

ة التكلفة سيكون مفيدًا، ال سيما في ضوء التباين في المشروعات التي تم استعراضها بين كميات المعلومات حول فعالي

الفعلية التي تم تدميرها. وقال عضو آخر إنه ينبغي إيالء اهتمام  والكمياتالمواد المستنفدة لألوزون المستهدفة للتدمير 

 ذوي حجمإيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان  أكبر لتحديد مستوى التمويل الالزم لتطوير قوائم الجرد، مع

االستهالك المنخفض. وقال عضو آخر إنه ينبغي استكشاف الفرص للتعامل مع التخلص من النفايات وتدميرها على 

 اإلقليمي. الصعيد

ن، موظفي الرصد والتقييم، رداً على بعض المسائل التي أثيرت، إنه عند اختيار عينة من البلدا ةكبير توقال .58

أو اكتملت من أجل الحصول على المعلومات األكثر  أحرزت تقدما جيداالتي  لتلك المشروعاتأعطيت األولوية 

أنه سيتم إصدار تصويب للوثيقة وذكرت أولوية أقل.  ذو كان واألنواع األخرى، في حين أن التنوع الجغرافي أهمية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11 .لتصحيح بعض البيانات 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .59

ً بالتقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإل (أ) ن خلص مبشأن الت التجريبيةية يضاحأن تحيط علما
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها الوارد في الوثيقة

 ؛1التصويب و

 نادا إلىاستدة الدروس المستفاالوكاالت الثنائية والمنفذة إلى أن تطبق، عند االقتضاء،  وأن تدعو (ب)
دة لمستنفبشأن التخلص من المواد ا التجريبيةالنتائج الرئيسية لتقييم المشروعات اإلرشادية 

  لألوزون وتدميرها.

 (84/9 مقرر)ال

 

 لتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريالنظرية دراسة  )ج( 

أن التقرير وذكرت . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/12موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  ةكبير تقدم .60

 أوصى بإجراء مرحلة ثانية للدراسة، لكنها طلبت المشورة من اللجنة بشأن ضرورة هذا العمل اإلضافي.

، التي عززت فهم العوامل التي النظريةخالل المناقشة التي تلت ذلك، رحب العديد من األعضاء بالدراسة و .61

لمضطلع بها بموجب البروتوكول والمجاالت التي تتطلب المزيد من العمل والتحسين. تسهم في استدامة األنشطة ا
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وشدد العديد من األعضاء على أهمية التعزيز المؤسسي لتحقيق أهداف البروتوكول، بما في ذلك من خالل زيادة قدرة 

إنه ينبغي إيالء أولوية  أصحاب المصلحة. وقال أحد األعضاءلحشد مراكز تنسيق بصفتها وحدات األوزون الوطنية 

ستدامة الل نظرا المعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون، غازات التبريد منوإعادة تدوير الستصالحأعلى 

 األكبر لهذه األنشطة مقارنة بالتدمير.

البند ، قال بعض األعضاء إنها يمكن أن تسهم في المناقشات في إطار النظريةفيما يتعلق بتطبيق الدراسة و .62

الحالية القابلة لإلنفاذ والحصص من جدول األعمال، نظرة عامة على نظم الرصد واإلبالغ والتحقق والتراخيص  11

 متعدد األطراف.البدعم من الصندوق التي تم تطويرها 

مرحلة ثانية من الدراسة، رأى بعض األعضاء أن ذلك ليس ضروريًا، نظًرا للنطاق إجراء فيما يتعلق بو .63

ستتم مناقشتها في إطار  2020لهذه الدراسة وحقيقة أن األمور ذات الصلة ببرنامج عمل الرصد والتقييم لعام الشامل 

قال بعض األعضاء اآلخرين إن و. 2020، مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام ()و 6بند جدول األعمال 

من أصحاب المصلحة، بما في  كبيرةوعة المرحلة الثانية يمكن أن تكون مفيدة في الحصول على مدخالت من مجم

ذلك وحدات األوزون الوطنية. وأشار بعض األعضاء إلى صعوبة استخالص دروس ذات مغزى من عدد الردود 

ً على استبيان أرسل إلى جميع وحدات األوزون  والوكاالت المنفذة التي استندت إليها الدراسة الوطنية الصغير نسبيا

مرحلة أخرى من الدراسة منهجية أكثر بساطة، مثل االستبيان، بدالً من الدراسة الميدانية  يمكن أن تستخدموالحالية. 

 الكاملة.

بالدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال الواردة في  علمااللجنة التنفيذية  أحاطتو .64

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/12الوثيقة 

 

 لتقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين النظريةاختصاصات الدراسة  )د(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  ةكبير تقدم .65

قال أحد و. النظرية في المناقشة التي تلت ذلك، رحب العديد من األعضاء باالختصاصات المقترحة للدراسةو .66

الدراسة ستوفر معلومات مفيدة للجنة التنفيذية في وقت كانت تقوم فيه بتقييم استدامة أنشطتها، هذه ن أاألعضاء 

 تنفيذ تعديل كيغالي. التي تواجه تحدياتالوالتكيف مع 

العديد من األعضاء االنتباه إلى مجاالت معينة من االختصاصات التي اعتبروها ذات أهمية  واسترعى .67

قدرة الشبكات و تبادل المعلومات بين الشبكاتوكات اإلقليمية للتدريب وتبادل الخبرات خاصة، بما في ذلك: دعم الشب

 ي واإلقليمي والتنسيق مع الوكاالت الثنائية والمنفذة.وطنالالصعيدين على التأثير في عمليات صنع القرار على 

سبيل المثال: دور  واقترح عدد من المجاالت اإلضافية التي يمكن فيها توسيع نطاق االختصاصات، على .68

إمكانية زيادة التعاون بين والطاقة وتسعير البدائل في السوق؛ استخدام الشبكات في معالجة المسائل التقنية مثل كفاءة 

تقييم قدرة وبروتوكول مونتريال؛ كيانات من كبيرة إشراك مجموعة والجنوب؛  بلدان الشمال والجنوب وبينبلدان 

معلومات عن التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك نقل وعلى توفير الدعم للشبكات اإلقليمية؛  الوكاالت الثنائية والمنفذة

عدد االجتماعات التي تعقد ومقدار الدعم ببين الشبكات اإلقليمية فيما يتعلق، على سبيل المثال، والتغير المعرفة؛ 

لمرونة في طرائق االجتماعات، على او ،المتلقى والوقت المخصص في االجتماعات لمسائل بروتوكول مونتريال

سبيل المثال عن طريق عقد اجتماعات شبكة مشتركة تضم جميع المناطق وتأثير اإلصالحات الوطنية على تنفيذ 

 األنشطة المضطلع بها بموجب بروتوكول مونتريال.
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جزًءا مهًما من العمل يتعلق بمنهجية الدراسة، قال أحد األعضاء إن االستبيان المقترح يمكن أن يشكل فيما و .69

 سهلة.السريعة والستجابة االالتصميم ب سماح، وينبغي توخي الحذر لضمان الوطنية لوحدات األوزون

االستبيان  ه يجب أن يكونموظفي الرصد والتقييم على أن ةكبير تالتي أثيرت، وافق للمسائلاستجابة و .70

على مزيد من التوضيح بشأن كيفية تنقيح  وسهل االستكمال. وقالت إنها ستتصل باألعضاء للحصول واضحا

 .ستصدر لتشمل هذه التعليقات UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13، وأن مراجعة للوثيقة االختصاصات

لتقييم الشبكات اإلقليمية اللجنة التنفيذية الموافقة على اختصاصات الدراسة النظرية  قررتوبناء على ذلك،  .71

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13/Rev.1الوثيقة  لموظفي األوزون الوطنيين الواردة في 

 (84/10)المقرر 

 

 تقرير مرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة )هـ(

التي تتضمن التقرير  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/14موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  ةكبير تقدم .72

المرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة. وقد تم تحديد خبير استشاري خارجي 

الخبير االستشاري الذي سيجريه تحليل لقائمة بالوثائق ذات الصلة التي تم تجميعها ل أُدرجتيتمتع بالخبرة الالزمة و

نظرية خالل االجتماع الخبير االستشاري في دراسة ستُقدم النتائج التي يتوصل إليها بالوثيقة. والثاني في الملحق 

 .السادس والثمانين

بالتقرير المرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في  علمااللجنة التنفيذية  أحاطتو .73

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/14في الوثيقة  قطاع الخدمة الوارد

 2020مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  )و(

التي تتضمن مشروع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  ةكبير تقدم .74

، وهي: المرحلة الثانية يةقترح مشروع برنامج العمل ثالثة أنشطة تقييموي. 2020عام لبرنامج عمل الرصد والتقييم ل

تقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون  النظرية عنالدراسة ومن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال؛ 

 .ةالطاقة في قطاع الخدماستخدام تقييم كفاءة النظرية عن الوطنيين؛ والدراسة 

جدول األعمال بشأن الدراسة النظرية لتقييم )ج( من 6في إطار البند  مناقشةوباإلضافة إلى البعد العرض، و .75

حول ما إذا كانت المرحلة الثانية من تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال، أجرى األعضاء مزيد من المناقشة 

وأنه ينبغي  المرحلة الثانية غير مطلوبة بعض األعضاء أن ورأى. مطلوبةاستدامة إنجازات بروتوكول مونتريال 

أعضاء آخرون على أهمية إجراء مرحلة ثانية من التقييم باستخدام  وشددن مشروع برنامج العمل والميزانية. م اإزالته

ة المختلف نُهجال تتوضيح بشأن ما إذا كان وكانت هناك حاجة إلى. يمكن أن ينطوي على زيارات ميدانية مختلف نهج

معلومات مختلفة،  الحصول علىصاصات أو تضمن الحصول على معلومات بطرق مختلفة على أساس نفس االختت

 .االختصاصاتيتطلب تعديل  وهو ما

ية المتعلقة يضاحللمشروعات اإلبتقييم  االمرحلة الثانية استبداله الذين يدعون إلى إزالةاقترح أحد األعضاء و .76

يمكن أن  روعاتوالدروس المستفادة من هذه المش تالتكنولوجيابالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، نظرا ألن 

 وأن توفر فيإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ها الخاصة بالتي تستكمل خطط 5تساعد بلدان المادة 

 ية.وكربونالهيدروفلور للموادالتدريجي  التخفيضالوقت نفسه معلومات مفيدة للبلدان التي تتطلع إلى 
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المرسل إلى وحدات األوزون  الرد على االستقصاءأعرب بعض األعضاء عن قلقهم إزاء انخفاض مستوى و .77

موظفي الموجهة إلى  االستقصاءاتموظفي الرصد والتقييم أن  ةكبير تهذه النقطة، أوضحوفيما يتعلق بالوطنية. 

في هذا الصدد، طلب أحد وعبء عملهم. درك تموظفي الرصد والتقييم  ةألن كبيرنظرا ، قليلة جدا ينالوطني األوزون

األوزون الوطنية في البلد الذي ينبغي تكليفه بملء هذه وحدة بشأن الشخص داخل شبكة  رشاداتإاألعضاء 

إنه على الرغم من أن المصدر األول للمعلومات أثناء  ةموظفي الرصد والتقييم قائل ةكبير تاالستبيانات. ورد

أنشطة تنفيذ في  منخرطةى استشارة كيانات أخر فإنه تتمن، والوطني و األوزونموظف هم النظريةالدراسات 

 في مرحلة العمل الميداني.ما يحدث ذلك بروتوكول مونتريال، وعادة 

موظفي الرصد والتقييم لمناقشة  ةمع كبيرباألمر بعد المناقشة، اقترح الرئيس أن يجتمع األعضاء المهتمون و .78

إلى الجلسة العامة بشأن ما ينبغي إدراجه في عن ذلك ، وتقديم تقرير التي أُبديتالشواغل المعلقة والمقترحات المختلفة 

 .2020عام لبرنامج عمل الرصد والتقييم ل

على النحو الوارد في الوثيقة بعد إصدار برنامج العمل المنقح، و .79

Rev.1/UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15  ،اللجنة التنفيذية: قررت 

د في الوثيقة الوار 2020الموافقة على مقترح برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15/Rev.1  دوالرا  36,500والميزانية ذات الصلة البالغة

 و من تلك الوثيقة؛ 2أمريكيا على النحو المبين في الجدول 

أمريكيا للدراسة النظرية لتقييم كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة  ادوالر 15,000إعادة تخصيص مبلغ  (ب)

 .2019بعد أن كانت مخصصة لبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام  2020لميزانية عام 

 (84/11)المقرر 

 

 تنفيذ البرامج من جدول األعمال: 7البند 

  2018 ديسمبر/كانون األول 31التقارير المرحلية حتى  (أ)

 التقرير المرحلي المجمع (1)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16قدم ممثل األمانة الوثيقة  .80

بالمواد المتعلقة  اتعوتعلق بما يلي: اإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ المشرتوعقب العرض، أثيرت نقاط  .81

بالطن  المواد الهيدروفلوروكربونيةتسجيل والممولة باستخدام المساهمات اإلضافية للصندوق؛ الهيدروفلوروكربونية 

اإلبالغ عن إجمالي الفعالية من حيث التكلفة وبلية؛ مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المستقوبالمتري 

التي قد  اتفي تنفيذ المشروع اتتحليل أسباب التأخير وضرورة؛ والمادةاالستثمارية حسب القطاع  اتعوللمشر

مشروع قرار  إلصدارممثل األمانة مع  المعنيوناقترح الرئيس أن يلتقي األعضاء وتكون خارج سيطرة البلدان. 

 تنظر فيه اللجنة التنفيذية.كي اط التي أثيرت لالنق يعالج

 ممثل األمانة نتيجة المناقشات مع األعضاء المهتمين باألمر.عرض و .82

 اللجنة التنفيذية: قررتبناء عليه، و .83

 :اإلحاطة علما )أ(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 

 

 

21 

 

ديسمير/كانون األول  31التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف حتى ب (1)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16الوارد في الوثيقة  2018

تها الجهود التى اضطلعت بها الوكاالت الثنائية والمنفذة في اإلبالغ عن أنشطبمع التقدير،  (2)

 ؛2018عام  في

مشروعات ذات  5المنفذة، في االجتماع الخامس والثمانين، عن بأن تبلغ الوكاالت الثنائية و (3)

 فيةضاإمشروعا جاريا أو شرائح موصي بتقديم تقارير حالة  65تأخيرات في التنفيذ و

 ؛بالتقرير الحالي الخامس إلى الثامن اتفي المرفق على النحو الوارد، عنها

لمنفذة، بتنقيح قاعدة بيانات التقرير بأن تقوم األمانة، بالتعاون مع الوكاالت الثنائية وا (4)

 كورة فيللمواد المذ مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربونالطن بالالمرحلى إلدراج قياس 

نية بإمكا المرفق "واو"، يحسب على أنه االستهالك أو اإلنتاج باألطنان المترية مضروبا

كول او" من بروتواالحترار العالمي للمادة على النحو المنصوص عليه في المرفق "و

امن اع الثمونتريال، واإلبالغ عن تلك القيم في التقارير المرحلية المقدمة إلى االجتم

 والثمانين وفي جميع التقارير المرحلية المستقبلية؛

مطالبة األمانة بأن تقدم إلى االجتماع الخامس والثمانين، تقريرا إضافيا عن المشروعات  )ب(

 باستخدام مويلهاتالتمكينية ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم االستثمارية واألنشطة 

لبلدان التي ، مع تحديد ا5طرفا من غير بلدان المادة  17المساهمات اإلضافية بواسطة مجموعة من 

ئج النتاتمت الموافقة على المشروعات فيها وتقديم نظرة عامة عن األهداف، وحالة التنفيذ، و

د ا، وعنوالدروس المستفادة، وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتهالرئيسية 

مال استك االقتضاء، مستوى األموال الموافق عليها والمنصرفة والتحديات المحتملة التي تواجه

وعات المشروعات واألنشطة، على أساس الفهم أن تلك المعلومات ستقدم على أساس فردي للمشر

ة تمكينيذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وعلى أساس تجميعي لألنشطة الاالستثمارية 

 للمواد الهيدروفلوروكربونية؛

مطالبة األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة بأن تدرج المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية  )ج(

بالتوالي،  ردية،لتقارير المرحلية الف)ب( أعاله في جميع التقارير المرحلية المجمعة المستقبلية وا

اد إلى حين استكمال جميع المشروعات االستثمارية واألنشطة التمكينية ذات الصلة بالمو

 الهيدروفلوروكربونية.

 (84/12)المقرر 

 الوكاالت الثنائية (2(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17قدم ممثل األمانة الوثيقة  .84

 اللجنة التنفيذية: قررتو .85

من حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا  ةالتقارير المرحلية المقدمب - مع التقدير -علما  أن تحيط (أ)

في  ةوإيطاليا واليابان واالتحاد الروسي وإسبانيا الوارد

 ؛  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17الوثيقة
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المرفق واردة في ال محددة مسائل له جاري تنفيذهعلى التوصية المتعلقة بمشروع وأن توافق  )ب(

 .الحالي التقريرب الخامس

 (84/13لمقرر )ا

 (اليوئنديبي) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (3)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18قدم ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوثيقة  .86

 اللجنة التنفيذية: قررتو .87

ً بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة  )أ(  /ديسمبر 31 حتى )اليوئنديبي( اإلنمائيأن تحيط علما

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18الوارد في الوثيقة  2018 كانون األول

ذات القضايا المحددة الواردة في  تنفيذها الجاري اتعوعلى التوصيات المتعلقة بالمشر وأن توافق )ب(

 .الحالي التقريرب السادسالمرفق 

 (84/14المقرر )

 )اليونيب( المتحدة للبيئةبرنامج األمم  ((4

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19قدم ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة الوثيقة  .88

، قال إن يةتمكينال الهيدروفلوروكربون استجابةً لطلب التوضيح بشأن انخفاض معدل الصرف على أنشطةو .89

تم تسجيل المبالغ الفعلية إنه و ،(Umoja) في التقرير هو المبلغ الذي تم تسجيله في نظام أوموجاالمذكور المبلغ 

أن ب وذكر. فقط بعد تقديم شركاء المشروع تقارير النفقات( Umoja) المقدمة إلى البلدان للتنفيذ في نظام أوموجا

تم إحراز تقدم جيد في جميع يهو أول وكالة قدمت تقارير نهائية لمشروعين مكتملين، وأكد للجنة أنه اليونيب 

 مشروعاً. 89 االبالغ عدده يةتمكينال الهيدروفلوروكربونأنشطة  مشروعات

هو بلد يغطيه برنامج وعن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى،  حديثةاألعضاء معلومات  إحدى تقدمو .90

األمم المتحدة للبيئة، حيث أعاق الوضع السياسي واألمني المعقد أنشطة حماية طبقة األوزون لبعض الوقت. وذكرت 

 تنفيذ المشروع إلى المسار الصحيح.هذا الوضع تحسن وعاد  أن

 اللجنة التنفيذية: قررتو .91

ً بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة تأن  (أ)  ون األولكان /ديسمبر 31 حتىحيط علما

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19الوارد في الوثيقة  2018

دة في الوار ذات القضايا المحددة تنفيذها الجاري اتعوعلى التوصيات المتعلقة بالمشروأن توافق  (ب)
 ؛ الحالي التقريرب السابعالمرفق 
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 حزيرانه/ ييون 30إلى إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تمديد خطة إدارة وأن توافق على  (ج)

 لجمهورية الكونغو الديمقراطية )المرحلة األولى، الشريحة الثالثة( 2020

(DRC/PHA/80/TAS/44)، ع ماستكمال أنشطة قطاع الخدمات المتبقية، اليونيب من  كي يتمكنل

 مالحظة الوضع الصعب في البلد.

 (84/15 لمقرر)ا

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( (5)

 .1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20 تينالوثيقعرض ممثل اليونيدو  .92

ردا على طلبات لمزيد من المعلومات، قال إن عدم توافر موظف وطنى لألوزون في قطر أدى إلى بطء و .93

في ذلك البلد. وفي  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمؤسسي ومشروع التقدم في كل من الدعم 

مقننة، لم تقبل السلطات الوطنية بعد المنتج مصر، بينما تم االنتهاء من أنشطة مشروع أجهزة االستنشاق بالجرعات ال

النهائي وهناك حاجة إلى تمديد لتمكين اليونيدو من اإلفراج عن تكاليف التشغيل االضافية غير الملتزم بها عند تسجيل 

 المنتج.

في  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتساءل عضو، مالحظا أن مشروعات بمقتضي و .94

وريا الشعبية الديمقراطية قد توقفت منذ مدة طويلة، عن السبب في محاولة تمديدها. وأجاب ممثل اليونيدو جمهورية ك

بأن الوكالة قد نظرت في التمديد فقط كطريقة وحيدة لضمان أن أى أنشطة قد تنفذ سوف تمتثل لمقررات اللجنة 

و طلب تمديد قبل تاريخ االنتهاء. وفضال عن ذلك، بينما التنفيذية ذات العالقة. والحظ ممثل األمانة أن منهج اليونيدو ه

من قبل مجلس  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةجديدة حاليا عن حالة العقوبات المفروضة على  ال توجد معلومات

ائية أمن األمم المتحدة، فإن مستقبل هذه العقوبات غير مؤكد. ووافقت اللجنة على السماح بوقت اضافى لمشاورات ثن

 بشأن المسألة على هامش االجتماع. 

 :اللجنة التنفيذية قررتعلى ذلك،  وبناء .95

ديسمبر/كانون  31اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حتى  )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20الوارد في الوثيقة  2018األول 

الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تعاني من مشاكل محددة الواردة في  )ب(

 ؛الثامن بالتقرير الحاليالمرفق 

إلغاء في االجتماع الرابع والثمانين مكون تونس من المشروع اإليضاحي إلدخال تكنولوجيا التبريد  )ج(

ماركت )األرجنتين وتونس( بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج لمحالت السوبر 

(GLO/REF/76/DEM/335 مع مالحظة أن األرصدة ستُعاد إلى االجتماع السادس ،)

 والثمانين؛

، خطة إدارة إزالة المواد 2019ديسمبر/كانون األول  31الموافقة على تمديد، حتى  )د(

الهيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون )المرحلة األولى، الشريحة الرابعة( 

(CMR/PHA/80/INV/44 مع مالحظة أنه سيتم االنتهاء من الصرف النهائي على ،)

 ؛2019المشتريات واألنشطة ذات الصلة بحلول ديسمبر/كانون األول 

، خطة إدارة إزالة 2021ديسمبر/كانون األول  31الموافقة على تمديد، على أساس استثنائي وحتى  )هـ(

رية كوريا الشعبية الديمقراطية )المرحلة األولى، الشرائح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهو
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، DRK/PHA/73/TAS/60، وDRK/PHA/73/INV/59األولى والثانية والثالثة( )

، (DRK/PHA/77/INV/64و DRK/PHA/75/TAS/63، وDRK/PHA/75/INV/62و

 ؛م المتحدةمع مالحظة أن المشروعات ال تتقدم بسبب أحكام العديد من قرارات مجلس األمن لألم

، إزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية 2020 يونيه/حزيران 30الموافقة على تمديد، حتى  )و(

( EGY/ARS/50/INV/92في صناعة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لمصر )

 الموافقة التنظيمية من السلطات الصحية في البلد؛تمكين االنتهاء من إعداد ل

، خطة إدارة إزالة المواد 2019ديسمبر/كانون األول  31فقة على تمديد، حتى الموا )ز(

الهيدروكلوروفلوروكربونية للسودان )المرحلة األولى، الشريحة الثالثة( 

(SUD/PHA/80/INV/42 مع مالحظة أنه ،) تم االنتهاء من األنشطة بحلول نوفمبر/تشرين

 .2019الثاني 

 (84/16)المقرر 

 

 الدوليالبنك  (6) 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21قدم ممثل البنك الدولي الوثيقة  .96

الوارد  2018 كانون األول /ديسمبر 31حتى بالتقرير المرحلي للبنك الدولي  علمااللجنة التنفيذية  وأحيطت .97

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21في الوثيقة 

 محددةمتطلبات إبالغ  التي لديهاتقارير عن المشروعات        ()ب

. وقال إن الوثيقة قد ُصممت بطريقة مختلفة عن UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22قدم الرئيس الوثيقة  .98

، أو مشكالتالماضي كجزء من نهج جديد مقترح، حيث سيتم اعتماد التوصيات المرتبطة بالتقارير التي ال توجد فيها 

، في نهج "الموافقة ةفرديبصفة النظر فيها ، دون الحاجة إلى على نحو مرضي عولجت فيها جميع المشكالت التي

اللجنة التنفيذية المزيد من الوقت لمناقشة بنود جدول منح من هذا النهج هو  الهدفكان وعلى التوصيات". الشمولية 

الشمولية ي أدرج التقارير التي أوصى بالموافقة ذالوثيقة، ال هذه من 1األعمال األخرى. واسترعى االنتباه إلى الجدول 

سيقدم كل تقرير على حدة، إلى جانب القرارات التي اتخذتها اللجنة. الرابع والثمانين عليها، وقال إن تقرير االجتماع 

 .ةفرديبصفة وأضاف أنه إذا طلبت اللجنة مزيداً من التوضيح ألي من تلك التقارير، سيتم النظر فيها 

وقال أحد األعضاء إنه على الرغم من الترحيب بالجهود المبذولة لتحسين الكفاءة، فإن عددًا من المشروعات  .99

كان من المهم النظر في أسباب التأخير في إدخال البدائل ذات القدرة المنخفضة وفردية. بصفة ستحق الدراسة كان ي

: تكلفة البدائل اتغالبًا بثالثة أنواع مختلفة من التحدي على إحداث االحترار العالمي المعتمدة، والتي كانت مرتبطة

إلى بديل منخفض القدرة التحول والحاالت التي وافقت فيها الشركات على  ؛تقنية ومشكالت ؛هافراالباهظة أو عدم تو

هج الجديد قرارها فيما بعد. واقترح استخدام الن غيرتعلى إحداث االحترار العالمي وأكملت عملية التحويل، ولكنها 

. وقال عضو آخر، قياسيةلعرض التقارير في االجتماع الحالي، وبعد ذلك يمكن اتخاذ قرار بشأن اعتماده كممارسة 

نه سيكون من المفيد الوصول إلى المعلومات المحدثة إ، اتعدد تغييرات وإلغاءات المشروعتزايد مع اإلشارة إلى 

 بانتظام عن أسباب هذه التغييرات واإللغاء.

االستخدام المؤقت لتكنولوجيا عن : التقارير ة فيفرديبصفة اللجنة التنفيذية على النظر  وافقتبعد المناقشة، و .100

خطط إدارة عن التقارير وذات قدرة عالية على إحداث االحترار العالمي في المشروعات المعتمدة في كوبا ولبنان؛ 

والبرازيل )المرحلتان األولى والثانية( والهند وقطر إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر البهاما 
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وأوروغواي؛ والتقرير عن المشروع إلظهار خيارات منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة 

 لدى صغار المستخدمين في مصر.رغوة البولي يوريثان لألوزون في 

 اعليه شموليةالموافقة الب الموصىمعينة متطلبات إبالغ  المحدد لهاتقارير عن المشروعات األول: الجزء 

 المواد المستنفدة لألوزوننفايات التخلص من  اتعومشر

قرير تالنها )بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص م تجريبيإيضاحي البرازيل: مشروع 
 ()اليوئنديبي( مرحلي( )برنامج األمم المتحدة اإلنمائيال

من الوثيقة  12إلى  8ترد المعلومات المتعلقة بالمشروع في الفقرات  .101

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22. 

التجريبي بشأن إدارة نفايات المواد ي يضاحاإلبالتقرير المرحلي عن المشروع  علمااللجنة التنفيذية  طتيأحو .102

المتحدة اإلنمائي، والوارد في الوثيقة لألوزون والتخلص منها في البرازيل، المقدم من برنامج األمم  المستنفدة

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22. 

 تقارير متعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

التقرير المرحلي النهائي(  –مصر: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 
 )اليوئنديببي واليونيدو( 

بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوثيقة  المتعلقةترد المعلومات  .103

UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/49. 

 :التنفيذية اللجنة قررتو .104

 :UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49اإلحاطة علما بما قدمه اليونيدو، الوارد في الوثيقة  (أ)

المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من  (1)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛

تقرير عن المشروع لتعزيز غازات التبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة لصناعة  (2)

 ؛(EGYPRA)تكييف الهواء في مصر 

من  350ات الصغيرة والمتوسطة وشركمن ال 81تقرير عن حالة تحويل بيوت النظم، و (3)

المستخدمين الصغار المدرجين في مشروع قطاع تصنيع الرغاوي بموجب المرحلة 

تخدام الة اساألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقرير عن ح

 التكنولوجيا المؤقتة؛

بأن جميع األنشطة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد أيضا اإلحاطة علما  )ب(

، وإعادة 2019كانون األول  ديسمبر/ 31الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر سيتم استكمالها بحلول 

، باستثناء مكون اليونيدو في قطاع 2020كانون األول  ديسمبر/ 31أي أرصدة متبقية بحلول 

 ؛2020حزيران  يونيه/ 30الخدمة الذي سيستكمل بحلول 
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 30من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الموافقة على تمديد المرحلة األولى  )ج(

 ؛هأعال للسماح باستكمال األنشطة المذكورة في الفقرة الفرعية )ب( 2020حزيران  يونيه/

 في EGYPRAأن تطلب إلى حكومة مصر واليونيدو أن يقدما التقرير النهائي عن مشروع  )د(

 االجتماع السادس والثمانين؛

تقارير مرحلية عن تنفيذ برنامج على أساس سنوي ب إلى حكومة مصر واليونيدو أن يقدما أن تطل (ه)

من خطة إدارة إزالة المواد العمل المرتبط بالشريحة النهائية من المرحلة األولى 

ع االجتما يفتقرير إتمام المشروع تقديم استكمال المشروع، وحين إلى الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 انين.السابع والثم

 (84/17)المقرر 

لي حمرالتقرير ال -غينيا االستوائية: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 
ص الترخي نظاموجود عن اتجاهات استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقدم المحرز في ضمان 

 اليونيب تقرير التحقق، والمساعدة المقدمة من برنامج، وفي معالجة توصيات القابل للتشغيلوالحصص 
 ()اليونيب(( )برنامج األمم المتحدة للبيئة للمساعدة على االمتثال

من  74إلى  69ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات من  .105

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الوثيقة 

ً التنفيذية  جنةالل أحيطتو .106 الوارد واليونيب بالتقرير المرحلي المفصل الذي قدمته حكومة غينيا االستوائية  علما

؛ القابلة للتشغيلي أكد: وجود أنظمة الترخيص والحصص ذ، الUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22في الوثيقة 

بفعالية عن بيانات المواد  اإلبالغتوصيات تقرير التحقق، مما زاد من قدرة وحدة األوزون الوطنية على  وتمت معالجة

االمتثال في على استمرت المساعدة المقدمة من برنامج اليونيب للمساعدة والهيدروكلوروفلوروكربونية ورصدها؛ 

 لبلد.لهذا الوروفلوروكربونية دعم تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك

عن  مرحليالتقرير لا -هندوراس: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 
 (()اليونيب ة للبيئةبرنامج األمم المتحدة للبيئة( )برنامج األمم المتحد عناصر في نطاقتنفيذ جميع األنشطة 

من  84إلى  75رة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدا .107

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الوثيقة 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .108

ألولى من اللمرحلة اليونيب  عناصر في نطاقحيط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ األنشطة تأن  (أ)
 لوارد فيوااليونيب لهندوراس، المقدم من إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة 
 ؛UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22الوثيقة 

 
إدارة  ن خطةأنه ال يمكن تقديم الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى موأن تحيط علما ب (ب)

 لشروط التالية:إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إال بعد استيفاء ا

نقطة دخول جمركية، على  31إكمال تدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ، الذي يغطي  (1)

المواد والمعدات القائمة على  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمراقبة واردات 

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية
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 تخدمين النهائيين؛استكمال إنشاء نظام إلكتروني لتسجيل المستوردين والموردين والمسو (2)

 لغازات التبريدإحراز تقدم كبير في تنقيح المعايير التقنية، بما في ذلك تدابير السالمة و (3)

 القابلة لالشتعال؛

لشرائح اليونيب ل لعناصرفي المائة من المبلغ اإلجمالي لألموال المعتمدة  100صرف و (4)

األولى من خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى والثانية والثالثة من 

 ابعة؛لشريحة الراليونيب من افي المائة لعنصر  70الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وصرف 

إلى كل اجتماع للجنة التنفيذية حتى تقديم الشريحة الخامسة  - أن يواصل تقديماليونيب طلب من تأن  )ج( 

رير تق - مواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةواألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ال

لة ارة إزاالمرحلة األولى من خطة إد اليونيب من في نطاق عناصرمرحلي عن تنفيذ جميع األنشطة 

 .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك المصروفات

 (84/18 مقرر)ال

التقرير  -ألولى اخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة  ة:اإلسالميإيران جمهورية 
 ألمانيا(حكومة واليونيدو واليوئنديبي واليونيب المرحلي السنوي( )

ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوثيقة  .109

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51 

 نة التنفيذية:اللج قررتو .110

 :ا يليمأن تحيط علما ب (أ)

التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الرابعة من المرحلة  (1)

ن لجمهورية إيرا إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى من خطة إدارة 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51والوارد في الوثيقة اليونيب مقدم من الاإلسالمية، 

واليونيدو وحكومة ألمانيا واليوئنديبي واليونيب قدمت حكومة جمهورية إيران اإلسالمية و (2)

 ؛83/23لمقرر إعماال لتقريراً منقحاً عن إنجاز المشروع 

، ياأمريك ادوالر 2,391 قدره ارصيداالجتماع الرابع والثمانين إلى ستعيد اليونيدو  وأن (3)

لثالثة من ، من الشريحة ااأمريكي ادوالر 180 وقدرهاباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 

 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ا

رصدة أ، أي ينثمانيتجاوز االجتماع الخامس والطلب من اليونيدو أن تعيد، في موعد ال تأن و (ب)
تمدة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد متبقية من األموال المع
 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 (84/19 مقرر)ال
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 تقرير مرحلي( )اليونيدو(  –ليبيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 

من  111إلى  98ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  .111

 .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22الوثيقة 

 :التنفيذية اللجنة قررتو .112

المواد  إزالةتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة  عنالتقرير المرحلي تشير إلى أن  )أ(

في ليبيا، المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و 

 /ديسمبر 31 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى أن تمدد )ب(

أنه سيتم  تفهم الوضع األمني الصعب في البالد، على أساس انطالقاً من إدراك ،2021 كانون األول

 مشفوعة، السادس والثمانيناالجتماع  في بين حكومة ليبيا واللجنة التنفيذية تقديم مسودة اتفاق منقح

 .تنفيذ برنامج العمل وتقرير التحقق عنالتقرير المرحلي ب

 (84/20)المقرر 

ملديف: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ومشروع إيضاحي للبدائل 
الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في مجال التبريد في 

 ( واليونيب تقرير مرحلي )اليوئنديبي –قطاع مصايد األسماك 

من  121إلى  112المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  ترد المعلومات .113

 .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22الوثيقة 

 :اللجنة التنفيذية قررتو .114

 من للبدائل الخاليةالتقارير المرحلية عن المشروع اإليضاحي إلى أن تشير  )أ(

الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في مجال التبريد في 

 المواد إزالةتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة عن د األسماك ويقطاع مصا

في الوثيقة  ينوالواردمن اليونيب  ين، المقدمملديفلالهيدروكلوروفلوروكربونية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 ؛ 

إنجاز المشروعِ تقريراً عن  ،إلى االجتماع الخامس والثمانين اليوئنديبي تقديم، أن تطلب إلى ب()

الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار  اإليضاحي للبدائل

 ف؛ ولديمالعالمي في مجال التبريد في قطاع مصايد األسماك في 

تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة  عن ةرير المرحليامواصلة تقديم التق اليونيب أن تطلب إلى )ج(

حتى االنتهاء من المرحلة على أساس سنوي  لديفإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم

 أقصاه، وتقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد 2020 كانون األول /ديسمبر 31األولى في 

 .نالسابع والثمانياالجتماع 

 (84/21)المقرر 
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تقرير مرحلي( )اليونيدو  –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى  المكسيك:
  (واليوئنديبي

من  136إلى  122ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  .115

 .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22الوثيقة 

 التنويه إلى ما يلي: نة التنفيذيةاللج قررتو .116

 المواد إزالةعن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة  2019التقرير المرحلي لعام  )أ(

للمكسيك المقدم من اليونيدو، والوارد في الوثيقة  يةالهيدروكلوروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 ؛ 

لم تشارك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  Plasticos Espumados شركةأن  )ب(

 اأمريكي ادوالر 683,300البالغة و المعتمدةالهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك وأن األموال 

لمرحلة األولى من خطة لالمالي  االكتمالبعد  السابع والثمانينستُعاد إلى الصندوق في االجتماع 

 ؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة 

 البالغوالرصيد  ،والثمانين الخامس جتماع، في االاأمريكي ادوالر 24قدره  ارصيدستُعيد اليونيدو  )ج(

، على اليوئنديبي واليونيدوده يعتمن قطاع الخدمات، س وأي رصيد متبق   ،اأمريكي ادوالر 300,000

لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة لالمالي  االكتمالعند  السابع والثمانين جتماعالتوالي، في اال

 ؛ والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

استكمال األنشطة المتبقية في إطار المرحلة  عنالتقرير األخير  ستقدمان واليونيدو اليوئنديبيأن  )د(

ارة إزالة المواد المرتبط بالمرحلة الثانية من خطة إد األولى كجزء من التقرير المرحلي المقبل

أقصاه تقرير إنجاز المشروع في المرحلة األولى في موعد  انقدمتوس الهيدروكلوروفلوروكربونية،

 )ج(.82/33لمقرر وفقاً ل، 2020 حزيران /يونيو 30

 (84/22)المقرر 

المشروعات اإليضاحية للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي للمواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق

المغرب: إيضاح استخدام تكنولوجيا رغوة البنتان منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة 
  والمتوسطة )التقرير النهائي( )اليونيدو(لألوزون في رغاوي البوليوريثان في الشركات الصغيرة 

من الوثيقة  179إلى  161المتعلقة بالمشروع االيضاحي في الفقرات  ترد المعلومات .117

UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22 .وفي مرفق لها 

 :اللجنة التنفيذية قررتو .118

رغوة البنتان منخفضة التكلفة للتحويل إلى  تبشأن استخدام تكنولوجيا التقرير النهائيتشير إلى أن  )أ(

صغيرة ال الشركاتن في اطاع تصنيع رغاوي البوليوريثتكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في ق

مقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة الفي المغرب،  متوسطةالو

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 و؛ 
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 لدىدعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعاة التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله  )ب(

 تشركاالفي البوليوريثان  قطاع تصنيع رغاوي روعات فيفي إعداد مش 5المادة  مساعدة بلدان

 ة.الصغيرة والمتوسط

 (84/23)المقرر 

المملكة العربية السعودية: مشروع إيضاحي إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام 
الرش في درجات الحرارة المحيطة العالية  وةامل نفخ رغوي في تطبيقات رغوكع اتالهيدروفلوروأوليفين

 )اليونيدو( 

من الوثيقة  183إلى  180المتعلقة بالمشروع في الفقرات  المعلوماتترد  .119

UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22. 

 المواد إلزالةعن المشروع اإليضاحي  المقدمِ  اليونيدو النهائي إلى تقرير اللجنة التنفيذية أشارتو .120

امل نفخ رغوي في تطبيقات رغوة الرش في وكع اتالهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام الهيدروفلوروأوليفين

في  قدمهستستعرضه األمانة وت والذيفي البيئة المحيطة في المملكة العربية السعودية،  العاليةدرجات الحرارة 

 والثمانين.  الخامساالجتماع 

التي بلدان الإقليم غرب آسيا: مشروع إيضاحي بشأن الترويج لغازات تبريد بديلة في قطاع تكييف الهواء في 
 اليونيدو(  اليونيب و) غرب آسيا في ترتفع فيها درجة حرارة البيئة

من الوثيقة  187إلى  184المعلومات المتعلقة بالمشروع اإليضاحي في الفقرات ترد  .121

UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22. 

المشروع اإليضاحي بشأن  عنلتقرير النهائي ا قد قدمتا واليونيدو إلى أن اليونيب التنفيذية اللجنة أشارتو .122

في غرب آسيا  التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئةتكييف الهواء في البلدان  قطاعبديلة في  لغازات تبريدالترويج 

(PRAHA-II ،)الخامس والثمانين.  االجتماعفي  وتقدمه األمانة ستستعرضه والذي 

 ،واحتواءها غازات التبريد، جودة: مشروع إيضاحي بشأن البحر الكاريبي(وفريقيا إ)مناطق شرق عالمي 
)التقرير  االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء القدرة على إحداث وإدخال بدائل منخفضة

 المرحلي( )اليونيدو(

من الوثيقة  200إلى  188ترد المعلومات المتعلقة بالمشروع اإليضاحي في الفقرات  .123

UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22. 

 :اللجنة التنفيذية رتقرو .124

البحر وفريقيا إالمشروع اإليضاحي العالمي )مناطق شرق  عنالتقرير المرحلي تشير إلى أن  )أ(

 القدرة على إحداث وإدخال بدائل منخفضة ،واحتواءها غازات التبريد، جودةالكاريبي( بشأن 

والوارد في الوثيقة  من اليونيدو المقدماالحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء، 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و 

ً  )ب( ً نهائياً عن المشروع المذكور في الفقرة الفرعية  بأنكذلك  أن تحيط علما اليونيدو ستقدم تقريرا

وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الخامس والثمانين، وأن األرصدة غير  ،)أ( أعاله

 .السادس والثمانين جتماعالمستخدمة ستُعاد إلى اال

 (84/24)المقرر 
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 بروميد الميثيل

 األرجنتين: إعفاءات االستخدامات الحرجة )اليونيدو(

من  203إلى  201في الفقرات  الميثيلبإعفاءات االستخدامات الحرجة لبروميد ترد المعلومات المتعلقة  .125

 .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22الوثيقة 

ً  اللجنة التنفيذية أحاطتو .126 عنه في عام  الذي تم اإلبالغأن مستوى استهالك بروميد الميثيل لألرجنتين ب علما

ً كان  2018 ً ، وفقمعدوما االستخدامات الحرجة التي ءات لالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية، باستثناء إعفا ا

 .األطراف في بروتوكول مونتريالاجتماع ها أقر

 تغيير الوكالة المنفذة الرئيسية

طلب لتغيير الوكالة المنفذة  –السنغال: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 
 اليونيدو( و الرئيسية( )اليونيب

من الوثيقة  208إلى  204المعلومات المتعلقة بالطلب في الفقرات ترد  .127

UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22. 

 :يةلجنة التنفيذال قررتو .128

للمرحلة األولى من خطة إدارة  الرئيسيةتغيير الوكالة المنفذة بطلب حكومة السنغال أن تشير إلى  )أ(

، والوكالة المنفذة المتعاونة من اليونيبالهيدروكلوروفلوروكربونية من اليونيدو إلى  إزالة المواد

 إلى اليونيدو؛ و اليونيب

بتقديم شريحة التمويل الثالثة من المرحلة  الرئيسية،الوكالة المنفذة  ابصفته اليونيب، الطلب إلى )ب(

ية، إلى جانب االتفاق المنقح بين األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون

 .والثمانيناالجتماع الخامس  أقصاهحكومة السنغال واللجنة التنفيذية، في موعد 

 (84/25)المقرر 

 

 طلبات تمديد األنشطة التمكينية )يونديبي ويونيب ويونيدو والبنك الدولى وحكومة ألمانيا(

الوثيقة من  211إلى  209ة في الفقرات كينيبطلبات تمديد األنشطة التم المتعلقةمعلومات ترد ال .129

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .130

أن تحاط علما بالطلبات المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة لتمديد األنشطة التمكينية للخفض  (أ)

الوثيقة من  11الواردة في الجدول  5بلدا من بلدان المادة  63التدريجى للهيدروفلوروكربون لعدد 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ 

 30األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون حتى  اكتمالتمديد تاريخ  )ب(

 كانون الثاني/يناير 31لليبريا، وبابوا غينيا الجديدة، وسيشيل، ولغاية  2020 حزيران/يونيه

بالنسبة ألفغانستان، واألرجنتين، والبحرين، وبنغالديش، وبنن، وبوتسوانا، وتشاد،  2021
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وجزر القمر، وكوت ديفوار، وكوبا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ومصر، 

، وإثيوبيا، وجورجيا، وغينيا بيساو، وغيانا، ر، وغينيا االستوائية، وإسواتينيوالسلفادو

، والكويت، تييا، وجمهورية إيران اإلسالمية، والعراق، وكينيا، وكيريباوهندوراس، وإندونيس

وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وليبيا، ومدغشقر، ومالوي، ومالي، وجزر مارشال، 

مبيق، وميانمار، وناورو، ونيبال، ايا الموحدة، والمغرب، وموززوموريتانيا، وواليات ميكروني

س، نما، وباراغواي، وسانت كيتس ونيفوي، وعُمان، وباكستان، وبونيكاراغوا، والنيجر، وني

جزر سليمان، و ساو تومي وبرينسيبي، والمملكة العربية السعودية، وسيراليون،ووساموا، 

النكا، وتوفالو، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وفانواتو،  وجنوب السودان، وسري

س تفهم أنه لن يطلب أي تمديد إضافي وأن الوكاالت وجمهورية فنزويال البوليفارية، على أسا

ً عن  ً نهائيا الثنائية والمنفذة ستقدم، في غضون ستة أشهر من تاريخ إنجاز المشروع، تقريرا

 )ب(.81/32األنشطة التمكينية المنجزة وفقاً للمقرر 

 (84/26)المقرر 

 مستقبل النهج الجديد، "الموافقة الشمولية على التوصيات"

على مواصلة استخدام نهج "الموافقة الشمولية على التوصيات"، على أساس الفهم أن  التنفيذيةاللجنة  وافقت .131

 األمانة ستواصل لفت انتباه اللجنة إلى أية مسائل متصلة بالمشروعات قد يكون لديها تداعيات سياساتية.

نحو  يذية علىظر اللجنة التنفتقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة لن الثاني:القسم 

 إفرادي

 ليهااالستخدام المؤقت لتكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي مرتفعة في المشروعات الموافق ع

اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة مراعاة  قررتعقب مناقشات غير رسمية بين األعضاء المهتمين،  .132

قائمة بالشركات التي تم  ،المناقشات التي دارت في االجتماع الرابع والثمانين، إلعداد لالجتماع الخامس والثمانينن

ار تمويلها في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للتحويل إلى تكنولوجيات ذات إمكانية احتر

عالمي منخفضة، والتي عانت من تأخيرات في التنفيذ نتيجة لمشاكل تتعلق بالتوافر في السوق المحلي و/أو التكاليف 

 المرتفعة.

 (84/27)المقرر 

 
ويل تقرير عن حالة تح –كوبا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 

 )اليوئنديبي(( IDAو FRIARC المنشئتين

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22من الوثيقة  20إلى  13األمانة االنتباه إلى الفقرات  ةممثل تاسترع .133

خطة إدارة إزالة المواد  في إطارتين شركالجدول الزمني لتحويل  علىعلى استفسار  وردا .134

 .2020ليهما بحلول عام إنه من المتوقع االنتهاء من ك اليوئنديبيالهيدروكلوروفلوروكربونية، قال ممثل 

 :اللجنة التنفيذية وقررت .135

أن تحاط علما مع التقدير، بالتقرير المقدم من اليوئنديبي والجهود المبذولة لتيسير توريد التكنولوجيا  (أ)

، الممولتان في إطار IDAو  FRIARCتينشركذات إمكانية احترار عالمي منخفضة إلى ال
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المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا، الوارد في الوثيقة 

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22؛ 

منخفضة القدرة على بدائل  تأمينأن تطلب إلى اليوئنديبي أن يواصل مساعدة حكومة كوبا في  (ب)

انين، تقريرا عن حالة تحويل االجتماع الخامس والثم فيوأن يقدم الحترار العالمي ا إحداث

تين المذكورتين في الفقرة الفرعية )أ( أعاله، بما في ذلك، في حالة استخدام تكنولوجيا بخالف شركال

تلك المختارة عند الموافقة على المشروع، تحليال تفصيليا عن التكاليف الرأسمالية والتشغيلية 

حرز نحو ضمان أن التكنولوجيات المختارة، اإلضافية، بجانب تحديثا من الموردين عن التقدم الم

 بها، كانت متاحة تجاريا في البلد. ةبما في ذلك المكونات المرتبط

 (84/28)المقرر 

حويل لة تتقرير عن حا -لبنان: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 
 نمائيحدة اإلالرغوة وتكييف الهواء( )برنامج األمم المتات المستفيدة المتبقية في قطاعي تصنيع شركال

 ()اليوئنديبي(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22من الوثيقة  29إلى  21ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات استرعى  .136

اليوئنديبي ، أبلغ ممثل ICRو  CGI Halawany الشركتينل يبشأن تحو معلومات حديثةاستجابةً لطلب و .137

ومكوناته ذات  32-الهيدروفلوروكربون المتعلقة بتوافر المشاكل تم حلالتحويالت تسير على ما يرام، واللجنة بأن 

تمويل كاف  في إطار الشريحة الحالية لتغطية مشروعي التحويل. وبناًء على ذلك، كان يوجد الصلة. ومع ذلك، لم 

. وأوضح أيًضا أن 2020 عام إلى 2021 عام الية منمع الحكومة اللبنانية لتقديم تقديم الشريحة التاليوئنديبي يعمل 

سيتيح وقتًا كافيًا  2020ب حتى نهاية عام  141 -الهيدروكلوروفلوروكربونالحظر على استيراد فرض تأجيل تنفيذ 

 رغوة.اللتحويل شركات 

 اللجنة التنفيذية: تقررو .138

 :أن تحيط علما بما يلي (أ)

وحكومة لبنان، الوارد في الوثيقة اليوئنديبي التقرير المقدم من  (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 الذي يصف التحديات المستمرة التي تواجهها ،

 عالميالمنخفضة على إحداث االحترار ال القدرةالحكومة في الحصول على البدائل ذات 

بي ليوئنديوا، والجهود التي تبذلها الحكومة الهيدروفلوروأوليفينالمتاحة تجارياً، مثل 

 لممولةا للشركاتلتيسير توفير تكنولوجيا منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي 

 نان؛لبنية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوفي إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة 

أن حكومة لبنان ملتزمة التزاما تاما بفرض حظر على واردات و (2)

 ؛ 2020 ولانون األك /رديسمب 31ب اعتبارا من  141 -نالهيدروكلوروفلوروكربو

مساعدة حكومة لبنان في تأمين اإلمداد بتكنولوجيا بديلة  اليوئنديبي أن يستمر في وأن تطلب من )ب( 

، االجتماع الخامس والثمانين، في اتقرير وأن يقدممنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي 

كل اجتماع بعد ذلك حتى يتم في نفسه و في االجتماع -و، الرغاوىقطاع  عن نتائج اختبار بديلين في

أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار  تكنولوجياأصالً أو  المختارة التكنولوجيا استعمال

و  SPEC))المستفيدة في قطاع تصنيع الرغوة  باقي الشركاتحالة تحويل عن  - العالمي
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Prometal  وفي قطاع صناعة تكييف الهواء ) الصغيرة(والشركاتCGI Halawany   و

ICR.) 

 (84/29 مقرر)ال

تقرير عن  -ترينيداد وتوباغو: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 
 االستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة القدرة على إحداث االحترار العالمي( )اليوئنديبي(

من الوثيقة  217إلى  212ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات  استرعى .139

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 . 

العديد من األعضاء االنتباه إلى تشابه الحالة الحالية مع الحالة في المرحلة  لفتالمناقشة التي تلت ذلك، في و .140

قد شعبت  شركتينالا، حيث أن إحدى األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسي

القائمة على فورمات الميثيل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي  الصيغعن طريق تسويق  تصنيعال

إن الوكالة  اليوئنديبيوقال ممثل  الهيدروفلوروكربون.القائمة على  الصيغالسوق على  طلب مع االستمرار في تلبية

 .2020الشركة المصنعة في بداية عام ستستعرض الوضع مع 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .141

عن حالة استخدام التكنولوجيات المختلفة والتحديات  اليوئنديبيالتقرير المقدم من أن تشير إلى  )أ(

االحترار العالمي من  إحداث عند اعتماد عوامل نفخ الرغاوي ذات القدرة المنخفضة على ناشئةال

دمت لها المساعدة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الشركات التي قُ  قِبل

لترينيداد وتوباغو، الوارد في الوثيقة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و 

نخفضة على توافر واستخدام عوامل نفخ الرغاوي ذات القدرة الم الرقابة على اليوئنديبي الطلب إلى )ب(

من  توتقديم تحديث عن اعتماد التكنولوجيا ،إحداث االحترار العالمي في ترينيداد وتوباغو

االجتماع  في، Seal and Ice Fabفي قطاع الرغاوي، بما في ذلك  التي تتلقى المساعدة الشركات

المواد مع طلب الشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  السادس والثمانين

 الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو.

 (84/30)المقرر 

 

  التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تحديث التقرير النهائي  –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى  جزر البهاما:
عن نتائج الدراسة الستكشاف أفضل الخيارات المتاحة للمشروع التجريبي لتقييم ورصد وتحديث تعديلي 

 لنظامين من نظم تكييف الهواء )اليونيب( 

 .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22من الوثيقة  35إلى  30إلى الفقرات  نتباهممثل األمانة اال استرعى .142

اء بإعداد دراسة نظرية حول خيارات التكنولوجيا إلجراء تعديل تحديثي على أنظمة ورّحب أحد األعض .143

والقرار بإعادة تخصيص األموال التي كان ليتم استخدامها  22-تكييف الهواء المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون
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التعديل التحديثي لم  لمكونصة المخص للتعديل التحديثي إلى تدريب فنيي التبريد. وأوضح ممثل األمانة أن األموال

 ة.يمكن إعادة تخصيصها ألنشطة بناء القدرات في قطاع الخدمأنه تستخدم بالفعل، وبالتالي 

 :اللجنة التنفيذية قررتو .144

 تشير إلى:أن  (أ)

عن حكومة جزر البهاما،  بالنيابة اليونيب،من  المقدم، النظريةالدراسة ب المتعلق التقرير (1)

على  المعتمدةأنظمة تكييف الهواء  إلجراء تعديل تحديثي على تخيارات التكنولوجيا حول

 المواد إزالةالمرحلة األولى من خطة إدارة  في إطار 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 وارد في الوثيقةالجزر البهاما، ية لالهيدروكلوروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ 

تكييف الهواء  من أنظمة نظامينل تحديثي تعديلإجراء أن حكومة جزر البهاما قررت عدم  (2)

تعتمد على الهيدروكربون؛  تتكنولوجيا إلى 22-على الهيدروكلوروفلوروكربون معتمدين

 و

تقديم خطة عمل منقحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  اليونيب الطلب إلى )ب(

الذي تمت الموافقة عليه أصالً  التحديثي مكون التعديل مع التنويه بأنالهيدروكلوروفلوروكربونية، 

المرحلة لن يتم تنفيذه مع طلب شريحة التمويل الرابعة لخطة إدارة إزالة المواد تلك كجزء من 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 (84/31)المقرر 

 

تقرير عن االستخدام  –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى  البرازيل:
وتقرير مرحلي  U-Techفي بيت النظم  على إحداث االحترار العالمي القدرة منخفضةالمؤقت لتكنولوجيات 

  ( )اليوئنديبي وحكومة ألمانيا(2019-2028عن الفترة 

 .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22من الوثيقة  58إلى  36إلى الفقرات  نتباهاألمانة اإلممثل  استرعى .145

خالل القائمة على الهيدروفلوروأوليفان  الصيغختبر يالنظم س بيتإن  اليوئنديبي على األسئلة، قال ممثلرداً و .146

للحصول على ومع المورد.  للهيدروفلوروأوليفان تمكن من التفاوض على سعر مناسبيفترة ستة أشهر، على أمل أن 

 .اليوئنديبيفني من مع ذلك إلى استشارة خبير أ، سيحتاج  134- الهيدروفلوروكربونتفاصيل حول سبب اختيار 

، في البلدان النامية على وجه الخصوص، كثيراً ما يعوقه المشروعاتعرب عن القلق من أن تنفيذ وأُ  .147

التكنولوجيا  يتم إثباتكلفتها. وشدد أحد األعضاء على أنه إلى أن تمحدودية توافر التكنولوجيا المطلوبة وارتفاع 

طاق واسع، ينبغي أن تختار البلدان الفردية التكنولوجيا المحددة لالستخدام. وقال عضو آخر إن متاحة على نتصبح و

التي ال يكون تأثيرها مستداًما على و، الشركاتللغاية للتكنولوجيا ال يمكن أن تتحملها العديد من  المرتفعةالتكلفة 

 التكنولوجياتمواصلة التفاوض مع الموردين واستخدام إلى  الشركاتبدالً من دعوة و. 5البلدان العاملة بموجب المادة 

 ، التي كان لها بعد سياسي.للمسألةاللجنة التنفيذية إلى اتباع نهج أكثر شمولية تجاه  تحتاجالتي لم يتم إثباتها بعد، ربما 

مرحلة  الرئيس استئناف المناقشة حول كيفية تناول اللجنة لمسألة تكلفة التكنولوجيا وتوافرها في اقترحو .148

 .الحقة
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 :اللجنة التنفيذية قررتو .149

 تشير إلى:أن  )أ(

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من حول تنفيذ  2018التقرير المرحلي لعام  (1)

الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل، المقدم من اليوئنديبي، والوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ 

لن تشارك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  Panisolأن شركة  (2)

 ادوالر 301,695الهيدروكلوروفلوروكربونية، وستتم إعادة رصيد األموال البالغ 

، إلى اأمريكي ادوالر 22,627، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغ قدرها اأمريكي

األولى من خطة إدارة إزالة المواد الصندوق المتعدد األطراف في نهاية المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

قررت االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  Polisystemأن شركة النظم  (3)

إلى  Polisystemالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وسيُعاد التمويل المخصص لشركة 

األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الصندوق المتعدد األطراف في نهاية المرحلة

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

تبين أن اثنتي عشرة شركة من شركات إنتاج رغوة البوليوريثان النهائي كانت غير مؤهلة  (4)

للتمويل أثناء تنفيذ المشروع، وأن األموال المخصصة لتلك الشركات سوف تعاد إلى 

حلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الصندوق المتعدد األطراف في نهاية المر

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 ، بالتعاون مع حكومة البرازيل:بما يلي يقومابأن  وحكومة ألمانيا طلب إلى اليوئنديبيأن ت )ب(

حول تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  تقديم تقرير نهائي (1)

وروفلوروكربونية حتى االنتهاء من المشروع، وتقديم تقرير إنجاز المواد الهيدروكل

 االجتماع الخامس والثمانين؛ فيالمشروع 

، قائمة تتألف أعاله (1أن تدرج في التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة الفرعية )ب() (2)

 من:

األطراف في كافة شركات إنتاج الرغوة النهائية التي يساندها الصندوق المتعدد  أ.

ً من  إطار المرحلة األولى، مرفقةً باستهالكها المخفض تدريجيا

ا الفرعي، والمعدات األساسية ب، وقطاعه141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 والتكنولوجيا المعتمدة؛

ً من الهيدروكلوروفلوروكربون ب. ب 141-شركات الرغاوي التي تخلصت تدريجيا

 ف أو انسحبت من المرحلة األولى إلىدون مساعدة الصندوق المتعدد األطرا

 جانب استهالكها ذي الصلة؛

شركات الرغاوي التي تبين أنها غير مؤهلة للتمويل من الصندوق المتعدد  ج.

 ب ذي الصلة؛ 141-األطراف واستهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون
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قبل  شركات الرغاوي اإلضافية التي تم تحديدها على أنها مؤهلة للتمويل من د.

و ولى أالصندوق المتعدد األطراف ولكن لم يتم التطرق لها في إطار المرحلة األ

 و ؛المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

األرصدة المرتبطة بالتمويل الذي تمت الموافقة عليه لتحويل الشركات التي  هـ.

خطة إدارة إزالة المواد قررت االنسحاب من المرحلة األولى من 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية، أو تبين أنها غير مؤهلة لتلقي المساعدة من

 الصندوق المتعدد األطراف؛

إعادة األرصدة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (3)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في موعد أقصاه االجتماع السادس والثمانين؛

االستمرار في مساعدة حكومة البرازيل في تأمين التقنيات البديلة منخفضة اليوئنديبي الطلب من  )ج(

، على أساس تفهم أنه لن يتم دفع أي تكاليف U-Techالقدرة على إحداث االحترار العالمي إلى شركة النظم 

ة القدرة على تشغيل إضافية إلى أن يتم إدخال التكنولوجيات المحددة أصالً أو تكنولوجيات أخرى منخفض

كل اجتماع إلى حين إدخال التكنولوجيات المحددة أصالً أو في إحداث االحترار العالمي بشكل كامل، وتقديم 

تحويل العن حالة تقرير إدخال تكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي بالكامل، 

ً بتحديث من الموردين حول التقدم المحرز لضمان  توفر التكنولوجيات المحددة، بما في ذلك مشفوعا

 المكونات المرتبطة بها، على أساس تجاري في البلد.

 (84/32)المقرر 

 

ي لمشروعات فاحالة تنفيذ  –البرازيل: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 
في قطاع  Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltdaقطاع تصنيع تكييف هواء الغرف وفي شركة 

وئنديبي ، والي)اليونيدوتصنيع التبريد التجاري وتغيير ثالث شركات صغيرة ومتوسطة في المساعدة التقنية 
 )إيطالياحكومة ألمانيا و ةوموحك

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الوثيقة من  68إلى  59استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات  .150

في قطاع  R-290وطلب أحد األعضاء مزيدا من المعلومات من الوكالة المنفذة بشأن حالة التحول إلى  .151

تصنيع تكييف هواء الغرف والتوقعات المستقبلية لذلك التحول. وقال ممثل اليونيدو إن حكومة البرازيل وافقت على 

لمساعدة الشركات  2020المى منخفضة في عام االضطالع بدراسة السوق بما في ذلك البدائل ذات احتمالية احترار ع

على اختيار التكنولوجيا من أجل التحول. وعقدت حلقتا عمل بشأن المسألة. وستقوم ثالث شركات متضمنة في 

باتخاذ القرار النهائي بشأن استعدادها للتحول  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةخطالمرحلة الثانية من 

 عن هذه المسألة.  االجتماع الخامس والثمانين. وسوف يبلغ اليونيدو R-290إلى 

 اللجنة التنفيذية : قررتو .152

 أن تشير إلى: )أ(

التقرير، المقدم من اليونيدو، حول حالة تنفيذ المشاريع في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء  (1)

في قطاع تصنيع  Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltdaالغرف، وفي شركة 

)ج((، الوارد في الوثيقة 82/62التبريد التجاري )المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ 
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لم تعد تُصنع معدات التبريد التجارية وانسحبت من  Freeart Seral Brasilشركة  أن (2)

 كهاستهالا؛ وأن الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الموالد 

طن من قدرات استنفاد األوزون( من  0.93طن متري ) 17.00ذي الصلة البالغ 

خلص منه دون مساعدة من الصندوق المتعدد قد تم الت 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

دت وأن األموال المرتبطة بالمشروع ستُعاد إلى الصندوق، إال في حال حد األطراف؛

مرحلة تمويل، لم تتم مساعدتها في إطار الاليونيدو شركات إضافية مؤهلة للحصول على 

والتي  ونية،األولى أو المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب

 موالاأليمكن إعادة تخصيص هذه األموال لها؛ وأنه يتعين اإلبالغ عن أي إعادة تخصيص 

 إلى اللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والثمانين؛

طن  2.06، التي تستهلك Polifrioو Fermaraو CMR Refrigerationأن شركات  (3)

، قد 22-الهيدروكلوروفلوروكربونطن من قدرات استنفاد األوزون( من  0.11متري )

وأنه  ونية،انسحبت من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب

، التي بلغ إجمالي استهالكها Ingecoldو Audenو Refriacقد تم إدراج الشركات 

-نطن من قدرات استنفاد األوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربو 0.23طن متري ) 4.16

 راف؛، في المرحلة الثانية، دون تكبد أي تكلفة إضافية من الصندوق المتعدد األط22

 CMRدوالرا أمريكيا من الشركات  198,000الموافقة على إعادة تخصيص مبلغ  )ب(

Refrigeration وFermara وPolifrio  إلى الشركاتRefriac وAuden وIngecold على ،

 ( أعاله؛ 3النحو المبين في الفقرة الفرعية )أ()

الطلب إلى اليونيدو تقديم تقرير في االجتماع الخامس والثمانين عن حالة تنفيذ المشاريع في قطاع  )ج(

 أجهزة تكييف هواء الغرف.تصنيع 

 (84/33)المقرر 

 

نشئات متحديث عن تقييم  –)المرحلة الثانية  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالهند: 
 رغاوي تصنيع ألواح الرغاوي المتصلة فيما يتعلق بالتزام الحظر وقائمة المنشئات في قطاع تصنيع

 البوليوريثان )اليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22من الوثيقة  97إلى  85استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات  .153

ألواح الرغاوي أهلية تمويل شركات  وطلب أحد األعضاء مزيدا من المعلومات من الوكالة المنفذة بشأن .154

وبشأن  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةة في القطاع الفرعى بموجب المرحلة الثانية من المتصل

ب في تصنيع 141-الهيدروكلوروفلوروكربونالشركات تمتثل لحظر استخدام  التقدم الراهن في تقييم ما إذا كانت

. وقال ممثل اليونديبي إن التقييم مطلوب للدخول في العمليات 2015يناير/كانون الثانى  1األلواح المتصلة اعتبارا من 

اهن. وسوف تقدم إلى اللجنة القانونية والحكومية في الهند ولم يكن من الممكن أن يتم تحديد االنتهاء في الوقت الر

 التنفيذية في اجتماعها الخامس والثمانين مزيدا من المعلومات.

 :اللجنة التنفيذية قررتو .155

أن تشير إلى التقرير المقدم من اليوئنديبي والذي يتضمن قائمة بالشركات العاملة في قطاع تصنيع  )أ(

رة إزالة المواد رغاوي البوليوريثان في إطار المرحلة الثانية من خطة إدا
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ب، بما 141-مشفوعاً باستهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند،

في ذلك الشركات التي وجد أنها مؤهلة، وتلك التي وجد أنها غير مؤهلة، وكذلك التي تم توقيع 

 مذكرات اتفاق معها؛

 أن تطلب: )ب(

صول على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إلى اليوئنديبي تُرفق مع طلب الح (1)

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قائمةً محدّثة بشركات رغاوي 

مرفقةً بمعلومات حول االستخدام  البوليوريثان التي تتم مساعدتها، والُمقرر مساعدتها،

المؤقت للبدائل عالية القدرة على إحداث االحترار العالمي من قِبل أي شركة تُقدم لها 

 المساعدة، بما في ذلك مستوى االستهالك؛ 

إلى حكومة الهند، من خالل اليوئنديبي، بحلول االجتماع الخامس والثمانين تقديَم تقييم  (2)

نت شركات تصنيع األلواح الرغوية الممتدة قد التزمت بحظر حكومي بشأن ما إذا كا

 ،2015 كانون الثاني/يناير 1اعتباراً من  ب141-استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون

 )ب( و)ج(.82/74وفقاً للمقرر 

 (84/34)المقرر 

 

تقرير مرحلي وتقرير عن  –إندونيسيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 
حالة تحويل شركات التبريد وتكييف الهواء وتحويل رغاوي البوليوريثان( )اليوئنديبي، واليونيدو، والبنك 

 الدولي وحكومة أستراليا( 

من الوثيقة  241إلى  218إلى الفقرات  نتباهممثل األمانة اإل استرعى .156

UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22. 

لت ذلك، كان هناك اعتراف عام بتعقيد المشروع قيد الدراسة وتأثيره األوسع على المناقشة التي تخالل و .157

منخفضة القدرة على إحداث قائمة على غازات تبريد التحديات التي تواجهها الشركات التي تحاول تصنيع معدات 

االلتزام الكامل بتصنيع  ، كانت الشركات حذرة بشأنالحالة الراهنةفي واالحترار العالمي، بالنظر إلى ضغوط السوق. 

قال أحد األعضاء إن اللجنة والقدرة على إحداث االحترار العالمي.  منخفضةالقائمة على غازات تبريد المعدات 

قبل حثها على قبول التقنيات البديلة ويجب  على الشركاتالتنفيذية يجب أن تكون أكثر حذراً بشأن العواقب المحتملة 

 ة عندما تواجه الصعوبات بسبب التدخالت المبكرة.أن تتبنى نهًجا أكثر مرون

عالية ومنخفضة القدرة على القائمة على غازات تبريد العديد من األعضاء في تأثير تصنيع المعدات  نظرو .158

ومستويات التمويل التي الهيدروفلوروكربون  بدايةعلى نقطة  الشركاتإحداث االحترار العالمي من جانب بعض 

تعديل نقطة البداية للتخفيضات ليس ثمة حاجة لمتعدد األطراف. ورأى بعض األعضاء أنه الها من الصندوق تتلق

للتوجيه.  XXVIII/2، حيث أشار أحد األعضاء إلى المقرر الهيدروفلوروكربوناإلجمالية المستدامة في استهالك 

في السوق اإلندونيسية كان  32- دروفلوروكربونالهي قال أحد األعضاء إن التقدم نحو إدخال المعدات القائمة علىو

عالية القدرة على القائمة على غازات تبريد واعداً، على الرغم من أن قرار بعض الشركات بمواصلة تصنيع المعدات 

، 32- الهيدروفلوروكربونبالكامل إلى  اإحداث االحترار العالمي لبعض قطاعات السوق، بعد تلقي التمويل لتحويله

التمويل في ظروف مماثلة. وكان لهذه المسألة أيًضا آثار على  تعديلديا للجنة التنفيذية فيما يتعلق بكيفية تح شكل

 ، والتي ينبغي تعديلها وفقًا لذلك.الهيدروفلوروكربونبداية  حساب نقطة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 

 

 

40 

 اللجنة التنفيذية: قررتوعقب المناقشات غير الرسمية بين األعضاء المهتمين،  .159

تنفيذ المرحلة  عنوالتقرير المرحلي  التكنولوجي الشركةتحويل بالتحديث الخاص أن تشير إلى  )أ(

 اليوئنديبي،األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا، المقدم من 

وحكومة أستراليا، الوارد في الوثيقة  ،والبنك الدولي ،واليونيدو

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ 

ً  )ب(  أيضا بما يلي: اإلحاطة علما

أن الشركات التالية قررت االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (1)

االجتماع  فيالهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا، وسيعاد التمويل المرتبط بالشركات 

 الخامس والثمانين:

 Polysari، وMentari Metal Pratamaفي قطاع التبريد التجاري،  أ.

Citratamaو ،Inti Tunggal ،اأمريكي ادوالر 375,930 مبلغ باستعادة ،

 ؛ ولليوئنديبي اأمريكي ادوالر 28,195تكاليف دعم الوكالة البالغة  باإلضافة إلى

 Sabindo Refrigerationفي القطاع الفرعي لتجميع التبريد التجاري،  ب.

 Aneka Frozeو AVIS Alpin Servis Trو Global Technicو

Triutama وGraha Cool Technic وUnited Refrigeration وGaya 

Technic Supply وIlthabi Mandiri Tech، 388,912 مبلغ باستعادة 

 ادوالر 29,168تكاليف دعم الوكالة البالغة  باإلضافة إلى، اأمريكي ادوالر

 ؛ليوئنديبيل اأمريكي

قررت االستعانة بمصادر خارجية لتصنيع رغاوي  Aneka Coolأن شركة  (2)

 في بالشركة ذات الصلة اأمريكي ادوالر 60,500 مبلغ البوليوريثان، وبالتالي، ستتم إعادة

 ؛والثمانيناالجتماع الخامس 

 Sumo Elco، وFata Sarana Makmur، وGita Mandrin Teknik شركات أن (3)

Mandiri تلتكنولوجيا اخاصة بهخطوط اإلنتاج ال تحويل تقد قرر 

 32-على الهيدروفلوروكربون المعتمدة المعداتستقوم بتصنيع و 32-الهيدروفلوروكربون

القائمة على غازات  اتمعدلوستقوم بتصنيع مؤقتا لوبموجب العالمات التجارية لشركاتها 

 طلبات من مصنعي المعداتبناًء على  عالية القدرة على إحداث االحترار العالميتبريد 

 ؛األصليين

، الشركة المصنعة للثالجات Rotaryana Primaفي  تالموافقة على تغيير التكنولوجيا (ج)

الهيدروكربون دون أي تكلفة إضافية  إلى مركبات 32-والمجمدات، من الهيدروفلوروكربون

 متعدد األطراف؛الللصندوق 

خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على تمديد تاريخ االنتهاء من المرحلة األولى من  (د)

 أن: تفهم ، على أساس2020 كانون األول/ديسمبر 31الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا حتى 

 ؛ ووالثمانيناالجتماع الخامس  فيالبوليوريثان ستُعادُ  أرصدة متبقية من قطاع رغاويأي  (1)
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حدثة لتحويل الشركات اليوئنديبي سيقدم في االجتماع الخامس والثمانين، خطة عمل م (2)

( أعاله، وطلبا آخر ممكن لتمديد تاريخ االنتهاء من 3المحددة في الفقرة الفرعية ب)

 المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

أن اللجنة ستنطر في االجتماع الخامس والثمانين في األثر المحتمل على نقطة البداية  (3)

اإلجمالية المستدامة الستهالك الهيدروفلوروكربون، وفقا للمقرر للتخفيضات 

 (؛2)ز()82/30

لن يصرف تكاليف التشغيل اإلضافية إلى الشركات المذكورة في الفقرة  اليوئنديبيأن  (4)

  ( أعاله إلى حين اتخاذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن المسألة.3الفرعية ب)

 (84/35)المقرر 

 (مرحلي نهائي تقرير –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى قطر: 
 )اليونيدو واليونيب(

من الوثيقة  140إلى  137إلى الفقرات  نتباهممثل األمانة اإل استرعى .160

UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22. 

 التمديداتستغرقها المشروع وعدد يأحد األعضاء، معربًا عن قلقه بشأن طول الفترة الزمنية التي طلب و .161

للمشروع، مزيدًا من التوضيح من الوكالة المنفذة. وقال ممثل اليونيدو إن التغييرات في وحدة األوزون الوطنية قد 

افية. ومع ذلك، تم حل المشكالت وكان من تحديات في صرف تكاليف التشغيل اإلض ه تمت مواجهةأخرت التقدم وأن

 .المتوقع أن يتم االنتهاء من المشروع ضمن التمديد المطلوب

 :اللجنة التنفيذية قررتمناقشة غير رسمية حول المسألة،  عقبو .162

الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد إزالةطلب تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة أن تشير إلى  )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22في الوثيقة لقطر الوارد 

الموافقة على تمديد تاريخ االنتهاء من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  )ب(

مع على أساس استثنائي،  ،2020 حزيران /يونيه 30 الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر حتى

 ؛ وأنه لن يُطلب أي تمديد إضافي لتنفيذ المشروع إلى اإلشارة

 فيتقديم تقرير مرحلي نهائي وتقرير إنجاز المشروع  واليونيب ،واليونيدو ،حكومة قطر الطلب إلى )ج(

المالي وإعادة األرصدة المتبقية بحلول االجتماع  اإلكمالوالثمانين، وضمان  السادساالجتماع 

 السابع والثمانين.

 (84/36)المقرر 

 

دم المحرز عن التقتقرير  – ثانيةلوروفلوروكربونية )المرحلة الخطة إدارة إزالة المواد الهيدروك أوروغواي:
 )( )اليوئنديبيفي تنفيذ تحول شركات الرغاوي

من الوثيقة  147إلى  141استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات  .163

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22. 
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لة الراهنة للمشروع. وقال ممثل الحا  وطلب أحد األعضاء مزيدا من المعلومات من الوكالة المنفذة بشأن .164

في المنطقة.  الهيدروفلوروأوليفين اليونديبي إن تحديات عديدة قد تم مواجهتها بما في ذلك الوصول إلى نظم قائمة على

ومع ذلك، التزمت الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بتقديم استثمارات اضافية لتحول إنتاجها إلى السيكلوبنتان، 

،التى سيجرى توفيرها على أساس الهيدروفلوروأوليفينمناقشات مع مكتب تكنولوجيا يوفر نظم قائمة على واستمرت ال

 .2020تجريبي في عام 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .165

أن تشير إلى التقرير المقدم من اليوئنديبي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ تحول شركات الرغويات  )أ(

وتوافر أنظمة البوليوريثان المعتمدة على الهيدروفلوروأوليفين والمكونات المرتبطة بها الممولة في 

وروغواي، الوارد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألإطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22في الوثيقة 

الطلب إلى اليوئنديبي مواصلة مساعدة حكومة أوروغواي في تأمين إمدادات أنظمة  )ب(

البوليوريثان/المعتمدة على الهيدروفلوروأوليفين والمكونات المرتبطة بها، أو بدائل أخرى منخفضة 

االجتماع الخامس والثمانين، وفي كل  فيوتقديم تقرير  القدرة على إحداث االحترار العالمي،

شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الرغاوي حتى يتم إدخال  21اجتماع الحق، عن حالة تحويل 

التكنولوجيات المحددة أصالً أو تكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي 

 بشكل كامل.

 (84/37)المقرر 

 

اإليضاحية للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي للمواد المشروعات 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق

اوي اع رغمصر: إيضاح الخيارات منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قط
 قرير النهائي( )اليوئنديبي(البوليوريثان عند صغار المستخدمين )الت

الوثيقة من  160إلى  148استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات  .166

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 

لبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار قال أحد األعضاء أن المشروعات اإليضاحية بشأن او .167

. وتم السعى للحصول على للغاية صلت إليها األمانة كانت مفيدةوصحائف الحقائق التى توجز النتائج التى توالعالمي 

ايضاحات تتعلق بفهم وحدات اإلرغاء الصغيرة ذات تكلفة منخفضة واختبارها خالل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة 

اللجنة التنفيذية نديبي أن يقدم تحديثات منتظمة إلى ئمن اليووطلب  ،الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد 

 بشأن المسألة.

 :التنفيذية اللجنة قررتو .168

أن تنوه، مع التقدير، بالتقرير النهائي للمشروع اإليضاحي المتعلق بالخيارات منخفضة التكلفة  )أ(

للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي البوليوريثان لدى صغار 

ليوئنديبي والوارد في الوثيقة المستخدمين في مصر، المقدم من ا

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 ؛ 
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الفرعية )أ( أعاله لدى  دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعاة التقرير المشار إليه في الفقرة )ب(

في إعداد مشاريع رغاوي البوليوريثان لصغار المستخدمين الذين يستخدمون  5بلدان المادة مساعدة 

 منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي؛ بدائل

أن تطلب من اليونديبي أن يضمن معلومات عن حالة المشروع اإليضاحى المشار إليه في الفقرة  )ج(

 )أ( أعاله والتركيز بشكل خاص على فهم وحدات اإلرغاء الصغيرة ذات تكلفةالفرعية 

 ثانيةنفيذ الشريحة من المرحلة المتوسطة في كل تقرير عن تالمنخفضة للشركات الصغيرة و

 الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر.من خطة إدارة إزالة المواد 

 (84/38)المقرر 

، التي تتضمن UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1وانتقلت اللجنة التنفيذية بعد ذلك الى الوثيقة  .169

والوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2الوثيقة وثالثة أجزاء، 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3 تقارير عن المشروعات التي تتطلب  الثالث ضافاتوتتضمن اإل

 إبالغا محددا تتعلق بالصين.

)اليوئنديبي واليونيب واليونيدو  83/41الجزء األول: تقرير عن التقدم في تنفيذ األنشطة المدرجة في المقرر 
 (والبنك الدولي

(، تقوم الصين بتقديم تقرير أولي وسوف ه)83/41اللجنة التنفيذية بأنه إعماال للمقرر قدم الرئيس البند مذكرا  .170

 االجتماع السادس والثمانين. فيتقدم التقرير النهائي 

وأبرز ممثل حكومة الصين عددا من األنشطة التنظيمية والمتعلقة باإلنفاذ قامت بها الحكومة منذ االجتماع  .171

المثال يجري تنقيح قواعد إدارة المواد المستنفدة لألوزون لتوسيع نطاق الرقابة على هذه  الثالث والثمانين. فعلى سبيل

المواد بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية، وتعزيز متطلبات الحصص، وإنفاذ المسؤوليات القانونية، وزيادة 

ثالثة مواقع لإلنتاج غير القانوني ودمرت أدوات الردع القانونية. وفيما يتعلق بجانب اإلنفاذ، هاجمت حكومة الصين 

التي عثر عليها. واتخذ إجراءات إنفاذ خاصة في  11-خطوط اإلنتاج غير القانونية وجميع كميات الكلوروفلوروكربون

يكولوجيا والبيئة وهيئة إنفاذ القانون أنحاء البلد تضطلع بها أفرقة تفتيش مشتركة تتألف من مفتشين من وزارة اإل

اطعة وبلديات رئيسية. وتعتزم الوزارة أن  تضطلع في المستقبل بعملية إنفاذ مق 11 وللتفتيش على المرافق فيللتحقق 

المتعلقة بالمواد المستنفدة  ةغير القانوني األنشطة ةمشتركة واحدة على األقل مع هيئة إنفاذ القانون سنويا لمهاجم

يكولوجيا والبيئة إدراج عمليات التفتيش في خطط تب اإلا. وعلى المستوى المحلي، طلبت الوزارة من مكلألوزون

جهاز رصد فورية متنقلة لضمان أن يكون لدى كل مقاطعة أو بلدية جهاز رصد من  50تب بعدد اعملها، وزودت المك

تب على استخدام هذه األجهزة. كما بدأت الوزارة في وضع دليل تقني لهيئة إنفاذ اهذا النوع، ودربت موظفي المك

نون المواد المستنفدة لألوزون لتوجيه موظفي اإلنفاذ وترشيد عملهم. وفيما يتعلق ببناء القدرات لتنفيذ بروتوكول قا

ع نطاق هيئة التفتيش في الصين وعملية اعتماد الموافقة يمونتريال، أنشأت ثمانية مختبرات لالختبار وتقوم بتوس

ون ونتائج التحقق في المختبرات. بارات المواد المستنفدة لألوزاإللزامية في المختبرات لمنح األثر القانوني الخت

بدأت الوزارة في إيفاد أفرقة اإلنتاج الفرعي لرباعي أكسيد الكربون، وسعيا الى االضطالع باإلشراف في المواقع في 

في البلد، لكربون للكلوروميثان التي لديها إنتاج فرعي لرباعي أكسيد اتة عشرة عمل إشرافية الى جميع المنشئات الس

وطالبت هذه المنشئات بتركيب نظام رصد اإلنتاج اإللكتروني لرباعي أكسيد الكربون قادرا على التحقق والتحديد 

جوي لتحسين لوأطلقت حكومة الصين أيضا خطة النتشار شبكة لرصد المواد المستنفدة لألوزون في الغالف ا .الكمي

 ،وقدرات التقييم، ويجري تشكيل فريق من الخبراء لوضع تكنولوجيا ونهج. وأخيرانظام اإلنذار المبكر الفعال لديها 

لتحديد الظروف التنظيمية والخاصة باإلنفاذ  بدراسةمنظمة غير حكومية  واضطلعتاستكملت عملية طرح العطاءات 

 في الصين. 12والكلوروفلوروكربون 11-الكلوروفلوروكربونزالة إلق سياسة أو ظروف السوو
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أشار عدد من األعضاء مع التقدير إلى إجراءات الرصد  ،د العرض المقدم من ممثل حكومة الصينوبع .172

، وخاصة االنبعاثات غير 83/41واإلنفاذ الكثيرة مع تأكيد الطابع الخطير لألوضاع التي دفعت الى إصدار المقرر 

لتي حدد بها التقرير المرحلي األولى . وأعرب أحد األعضاء عن تقديره للطريقة ا11-المتوقعة للكلوروفلوروكربون

كال من اإلجراءات الحالية والخطوات التالية التي اتخذتها حكومة الصين. وكان هذا األمر يكتسي أهمية بالغة ألن 

ومضى األعضاء الى طرح  األمر كان يتطلب ليس فقط إبراز وتسوية المشكلة القائمة بل ولتالفي حدوثها مرة أخرى.

 ذات النوعية المحددة. عدد من األسئلة

نه منذ إصدار إوردا على أسئلة بشأن رصد الغالف الجوي باإلجراء السريع، قال ممثل حكومة الصين  .173

التقرير المرحلي، تدرس الحكومة الطريقة التي تمضي بها قدما بعد أن الحظت محدودية البيانات المرتبطة بأخذ 

باإلجراء السريع يعد وسيلة مفيدة للعثور على معوقات لألنشطة  العينات العشوائية. ورأت حكومة الصين أن الرصد

 .2020 عام غير القانونية من خالل بيان الطابع غير العادي وسوف تستخدمه كعنصر مكمل إلجراءات اإلنفاذ في

وردا على استفسار عما إذا كان إنشاء هيئة تفتيش للصين ونظام العتماد الموافقات اإللزامية للمختبرات  .174

ذكر ممثل حكومة الصين أن مختبرين على قدم وساق بحسب ما هو مقرر،  غراض اختبار المختبرات يمضىأل

المختبرات جميع . وسيتمثل اعتماد 83/41إضافيين تم إنشاءهما مقابل المختبرات الستة األصلية المقترحة في المقرر 

 .2020 عام الثمانية الخطوة التالية لتفعيلها في

كعوامل نفخ الرغاوي لتحديد حجم السوق لقطاع الرغاوي، أشار أحد توازن الحجم ليل وفيما يتعلق بتح .175

وتساءل عن الوقت الذي أجرى فيه هذا التحليل ، 2017الى  2011األعضاء الى أن البيانات المقدمة تغطي الفترة من 

مفيدة للجنة التنفيذية. وتساءل عضو آخر عما إذا كانت ستكون المعلومات إذ أن دراسة، تم في صورة وما إذا كان قد 

المشار إليها في التقرير المقدم التحديات التي تنطوي عليها عملية تحليل توازن الحجم لقطاع التبريد وتكييف الهواء 

قد حالت دون إجراء هذا التحليل. وقال ممثل حكومة الصين إنه سيجري تحديث تحليل قطاع من حكومة الصين 

. ويجري بعد تحليل توازن الحجم  لقطاع 2020العمل الذي سينفذ في استنادا إلى و 2018لرغاوي ببيانات من عام ا

التبريد وتكييف الهواء لتحديد حجم السوق والتحقق من االستهالك المبلغ للهيدروفلوروكربون حيث قامت الحكومة 

 قة للمضي قدما في التحليل.ية وطريبالتنسيق مع روابط الصناعة والخبراء إليجاد منهج

، أثيرت 83/41وفيما يتعلق بمسألة األموال التي استخدمتها حكومة الصين لتنفيذ األنشطة الواردة في المقرر  .176

مسألة تتعلق بأنه في حين أنه يمكن أن تستخدم األرصدة المتبقية من مشروعات المواد المستنفدة لألوزون المنتهية في 

بالغ والتحقق واإلنفاذ، كان من المتوقع أن تستخدم حكومة الصين مواردها الخاصة لتمويل تمويل أنشطة الرصد واإل

أوضح ممثل و .11-الجهود المقبلة والمستدامة لضمان حل دائم لمشكلة االنبعاثات غير المتوقعة للكلوروفلوروكربون

جموع األموال التي استخدمت، حكومة الصين أن األموال من الصندوق المتعدد األطراف تشكل نسبة ضئيلة من م

وأنه يمكن اإلبالغ عن هذه األموال للجنة التنفيذية وفقا لإلجراءات المعمول بها. وفي نفس الوقت، خصصت حكومة 

 .83/41دوالر أمريكي من أموالها الخاصة لألنشطة التي تجري إعماال للمقرر  10,000,000الصين بالفعل مبلغ 

الغالف الجوي، قال ممثل حكومة الصين إنه كان من المقرر أن تبدأ  وردا على االستفسارات عن رصد .177

وأن يجري تقاسم البيانات مع المجتمع الدولي. وشدد أحد األعضاء على  2022 عام عملية رصد الغالف الجوي في

وأن  ،11-أن عملية رصد الغالف الجوي قد رصدت في أول األمر االنبعاثات غير المتوقعة من الكلوروفلوروكربون

من األمور البالغة األهمية الحصول على النتائج من رصدات الغالف الجوي في المستقبل التي تبين عدم وجود 

 انبعاثات غير متوقعة.

وطلب أحد األعضاء الحصول على إيضاحات بشأن الدليل التقني لإلنفاذ القانوني للمواد المستنفدة لألوزون  .178

ممثل حكومة الصين أنه قد جرى استشارة مكاتب االيكولوجية والبيئة . وأكد 2019الذي سيصدر في نهاية عام 

 .2019ول األوالخبراء، وأن نتائج هذه االستشارات أدرجت في الدليل الذي سيصدر في نهاية ديسمبر/ كانون 
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وطلب عضو آخر إيضاحا عن النطاق الزمني للدراسة المستقلة لتحديد الظروف التنظيمية والسياساتية  .179

 11-ذية أو ظروف السوق التي قد تؤدي الى اإلنتاج غير القانوني واستخدام الكلوروفلوروكربونواالنفا

وتساءل عن الطريقة التي يمكن بها استخدام نتائج الدراسة. ورد ممثل حكومة الصين بأنه  ،12-والكلوروفلوروكربون

وسوف تقدم للجنة  2020أغسطس/أب  20سيجري استكمال الدراسة بواسطة خبير استشاري غير حكومي قبل 

 االجتماع السادس والثمانين. فيالتنفيذية 

دم من ممثل حكومة الصين كان تقريرا مؤقتا، وأن وفي حين جرى االعتراف بأن التقرير المرحلي المق .180

سوف تستغرق بعض الوقت للتطوير، طلب األعضاء معلومات إضافية  83/41بعض اإلجراءات المدرجة في المقرر 

عن االستعراض التنظيمي، ونظام الرصد اإللكتروني في مرافق إنتاج الكلوروميثان، واختبار المنتج العشوائي، 

ألنشطة اإلنفاذ، والجهود التي تبذل لوقف أي انحراف محتمل من رباعي كلوريد الكربون الى  ووضع مؤشرات أداء

وإنتاجه غير  11-والجهود التي تبذل لعدم تشجيع الطلب على الكلوروفلوروكربون 11-الكلوروفلوروكربونإنتاج 

 القانوني.

أخرى يطرحها األعضاء بصورة وأبدى ممثل حكومة الصين استعداده للرد على تلك األسئلة وأي أسئلة  .181

ثنائية وكرر أن حكومة الصين تتمتع بموقف خال من التسامح إزاء االنتاج واالستهالك غير القانوني للمواد المستنفدة 

دع جانبا مايصيب اقتصاد  ،ض جهود الحكومة لإلزالة خالل فترة العشرين عاما الماضيةلألوزون بالنظر الى أنها تقوّ 

 البلد.

، أوضح أن األسئلة 83/41شار الرئيس الى أن أنه لم يمض سوى خمسة أشهر منذ اعتماد المقرر وبعد أن أ .182

التي طرحها األعضاء كانت تهدف الى تحديد األنشطة التي يمكن أن تنطوى على أولوية أكبر لحكومة الصين وأن 

في الغالف الجوي في الصين. كما  11-تكون األكثر فعالية في معالجة الزيادة غير المتوقعة في الكلوروفلوروكربون

 .كانت األسئلة تستهدف الحصول على مزيد من التفاصيل

بالمعلومات المقدمة من ممثل حكومة الصين بخصوص تنفيذ  علمااللجنة التنفيذية  أحاطتوعقب المناقشة،  .183

 .83/41األنشطة المدرجة في المقرر 

إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات ورغاوي البوليوريثان الجزء الثاني تقارير المراجعة المالية لقطاعات 
( )اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك 83/42وعملية العامل الثاني وخدمة التبريد والمذيبات )المقرر 

 الدولي(

من الوثيقة  105الى  6الى المعلومات الواردة في الفقرات  نتباهاسترعى ممثل األمانة اإل .184

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1. 

وبعد ذلك، وردا على أسئلة، قدم معلومات إضافية عن المبالغ التي مازال يتعين صرفها في قطاعات إنتاج  .185

في الوثيقة  مشار إليهاالكلوروفلوروكربون ورغاوي البوليوريثان وخدمة التبريد والمذيبات، وأشار الى أن المبالغ ال

مقابل المبالغ غير المراجعة التي أبلغت عنها الوكاالت  2019يونيه/ حزيران  30حتى خفضت لمراجعة األرقام 

ومن المتوقع أن تستكمل عمليات صرف خالل المستقبل  .2019المنفذة في التقارير المرحلية حتى أغسطس/ آب 

 القريب.

كما سبقت اإلشارة، في تنفيذ  وفيما يتعلق بقطاع الهالونات، أشار ممثل األمانة الى الجزء األكبر من التأخير .186

 مخزون الهالونات نشأ عن تصنيف الهالونات على أنها من النفايات الخطرة مما كان يشكل عائقا أمام نقل الهالونات

. وبالنسبة لنشاط تخزين الهالونات اآلخر تضمن تحسين 2018. ولم يتم تغيير القواعد إالّ في عبر المقاطعات في البلد

من خالل شراء سلندرات جديدة. وأضاف ممثل البنك الدولي قائال إنه وفقا للهدف األول من  1211-تخزين الهالونات

األنشطة المقررة سيتم استخدام تمويل قطاع الهالونات في إدارة المركز الوطني إلدارة الهالونات بما في ذلك إنشاء 
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ى مراكز إعادة تدوير إلونقلها  1211-وناتوالهال 1301-محطات إعادة تدوير إضافية للهالونات لجمع الهالونات

 مناسبة. 

وفيما يتعلق بعنصر الرصد والتقييم الخاص بخطة قطاع عملية العامل الثاني، أبلغ ممثل األمانة أنه قد  .187

لتصميم نظام لإلبالغ والمعلومات عن البيانات االلكترونية للمواد  اأمريكي ادوالر 250,000خصص له مبلغ 

الذي أنشئ خالل الهيدروكلوروفلوروكربونية ن الستكمال نظام معلومات اإلدارة اإللكترونية للمواد المستنفدة لألوزو

 ادوالر 750,000المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وخصص مبلغ آخر قدره 

لسلطات الجمارك، وتخصيص المبلغ المتبقي  للتدريب على إدارة المواد المستنفدة لألوزون وبناء القدرات اأمريكي

 من الوثيقة. 31دوالر أمريكي لألنشطة األخرى المشار إليها في الفقرة  1,240,000وقدره 

وكان هناك أحد األعضاء لديه تحفظات على التمويل الجاري لقطاعي عملية العامل الثاني والهالونات وطلب  .188

 إجراء مناقشات ثنائية على جانب االجتماع.

 :اللجنة التنفيذية قررتوعقب المناقشات الثنائية،  .189

 أن تحاط علما بمايلي: (أ)

تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالونات ورغاوي  (1)

البوليوريثان وعملية العامل الثاني، والمذيبات وخدمة التبريد في الصين الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1؛ 

 30أن أرصدة التمويل المتعلقة بكل قطاع من هذه القطاعات لم تصرف بالكامل حتى  (2)

 ؛2019يونيه/ حزيران 

أن حكومة الصين أكدت أن خطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغاوي  (3)

قية سوف تصرف البوليوريثان والمذيبات وخدمة التبريد سوف تستكمل وأن األرصدة المتب

 ؛2019ديسمبر/ كانون األول  31قبل 

 أن تمدد: (ب)

مع إعادة أي أرصدة  2020ديسمبر/ كانون األول  31خطة عملية العامل الثاني حتى  (1)

 االجتماع السابع والثمانين؛ فيمتبقية 

الستكمال األنشطة المقررة  2020ديسمبر/ كانون األول  31خطة قطاع الهالونات حتى  (2)

االجتماع  إلى 2020ديسمبر/ كانون األول  31حتى بالفعل مع إعادة أي أرصدة متبقية 

 السابع والثمانين.

 :المعنية حكومة الصين، من خالل الوكالة المنفذة أن تطلب من (ج)

 كانون األول /ديسمبر 31 حتى ةالمالي المراجعةتقرير مانين والثجتماع الخامس لال أن تقدم (1)

والهالونات وعملية العامل الثاني إنتاج الكلوروفلوروكربون  اتقطاعبالنسبة لخطط  2019

 بالنسبة المشروع انتهاءتقارير وأن تقدم  البوليوريثان والمذيبات وخدمة التبريد ورغاوي

وخدمة المذيبات والبوليوريثان  ورغاويإنتاج الكلوروفلوروكربون خطط قطاعات ل

 ؛التبريد
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االجتماع الخامس والثمانين أرصدة التمويل  فيأن تعيد للصندوق المتعدد األطراف  (2)

إنتاج والمرتبطة بخطط قطاعات  2019ديسمبر/ كانون األول  31المتوافرة حتى 

 ؛الكلوروفلوروكربون ورغاوي البوليوريثان والمذيبات وخدمة التبريد

، بما في ذلك ةوالبيئة المحلي االيكولوجياتب اها مكتعن نتائج جهود الرصد التي بذلتبلغ أن  (3)

في  ةالمالي المراجعة، في تقارير 11-الكلوروفلوروكربون رصدت فيهاالحاالت التي 

بموجب المشروعات جميع األرصدة المتبقية صرف  بمجرد االنتهاء من، المستقبل

التقارير المرحلية السنوية  وأن تواصل اإلبالغ في ،الماليةالمدرجة في تقارير المراجعة 

إزالة المواد خطة إدارة من للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البوليوريثان 

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

في جميع القطاعات،  التقنية التي تمت اتوالمساعد للبحوث المتبقية تقاريرال أن تقدم (4)

 األخرى؛ 5المادة  بلدان على انشره الحتمال

معلومات إضافية عن األنشطة  أن تقدم –من خالل البنك الدولي  - حكومة الصينأن تطلب من  (د)

مرحلي عن التقرير العامل الثاني وميزانيتها وال عمليةقطاع في إطار خطة  القيام بهاالمقترح 

 .والثمانينالجتماع الخامس في اتنفيذها، 

 (84/39)المقرر 

 خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل )يونيدو(الجزء الثالث: 

 106التى يرد في الفقرات من  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1ممثل األمانة الوثيقة عرض  .190

خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل في الصين. وقدم أيضا تحديثا عن مذكرة التفاهم المعلقة بين وزارة  118إلى 

يئة وسلطة الجمارك في الصين على أساس المعلومات التى قدمتها اليونيدو إلى األمانة. واجتمع ممثلو اإليكولوجيا والب

لمناقشة نطاق وطرائق رصد واإلشراف على البرنامج  2019نوفمبر/تشرين الثانى  29في  الوزارة وسلطة الجمارك

التفاق على أن تعتبر محاضر ذلك االجتماع طريقة الذي ستنفذه األخيرة. ونتيجة لتغييرات في المتطلبات اإلدارية، تم ا

للتعاون. واستجابة لطلب ايضاح بشأن هذه النقطة، أكد ممثل األمانة، وأيده ممثل اليونيدو، على أن محاضر االجتماع 

بين الوزارة وسلطة الجمارك كافية لمواصلة برنامج رصد بروميد الميثيل واالشراف عليه. ومواصلة العمل بهذه 

 يقة، اعتبر طريقة كافية للقضاء على التأخيرات.الطر

وردا على طلب توضيح حول حالة وضع البطاقات ونظام التتبع، قدم ممثل األمانة شرحا بأن على الرغم من  .191

، أن النظام مازال في مرحلة مفاهيمية والمشاورات مع منتجى بروميد الميثيل واألطراف الفاعلة األخرى لم تكتمل

 قدم إلى األمام.فإن المشروع يت

 اللجنة التنفيذية: قررتو .192

وتحديث  لصين،ااإلحاطة علما بالتقرير عن حالة تنفيذ خطة القطاع إزالة إنتاج بروميد الميثيل في  (أ)
نظام علق بالعقد المتعلق ببرنامج الرصد واإلشراف الذي ستنفذه مصلحة الجمارك، والتحديث المت

توصيف وتتبع بروميد الميثيل المقدم من اليونيدو، الوارد في الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1؛ 

بإدراج معلومات محدثة عن نظام توصيف وتتبع  -من خالل اليونيدو  -مطالبة حكومة الصين  (ب)

الميثيل في التقرير السنوي عن حالة تنفيذ خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل في بروميد 
 االجتماع السادس والثمانين، فيالصين لكي تقدمها 
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ير مات عن حالة إنتاج بروميد الميثيل غلتقديم معلو -ن خالل اليونيدو م -دعوة حكومة الصين  (ج)
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1المشار إليه في الوثيقة  2014عام  المشروع في

 بعد إتاحة هذه المعلومات للجمهور فورا.

 (84/40مقرر )ال

 الصين دراسة بشأن إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمادة أولية في

دراسة بشأن إنتاج التى تقدم  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2عرض ممثل األمانة الوثيقة   .193

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3واستخداماته كمادة أولية في الصين والوثيقة  الكربونرابع كلوريد 

 التى تحتوى على معلومات قدمت من خالل البنك الدولى عقب إصدار هذه الوثيقة.

للتقرير التقنى الذي أعدته حكومة الصين والمعلومات  تقديرهموخالل المناقشات التالية، أعرب أعضاء عن  .194

ضافية التى قدمت من خالل البنك الدولى. وتم مالحظة أنه بالرغم من الدعوة األصلية في االجتماع الخامس اإل

رابع كلوريد مزيد من التحقق من إنتاج  والسبعين في سياق استخدام األرصدة من المشروعات القديمة من أجل

الكربون واستخداماته كمادة أولية في الصين، قدم التقرير في الوقت المناسب على ضوء المناقشات بشأن إنتاج 

عن كيف يمكن لحكومة الصين مواصلة أنشطة  ومقترحات. وقدم معلومات تقنية مفيدة 11-الكلوروفلوروكربون

كمادة أولية. وأكد عضو بشكل  رابع كلوريد الكربوناول بلدان أخرى اإلفراط في تنالرصد ومؤشرات عن كيفية 

كمنتج وسيط، األمر الذي  كلوريد الكربون المنتجين لرابع البركلوروإيثيلين خاص على مقترح يطلب تسجيل منتجو

 واستخدامه. رابع كلوريد الكربونيساعد في اكتمال صورة إنتاج 

كمادة أولية واستخدامه  رابع كلوريد الكربونومع ذلك، أثيرت شواغل متعلقة باكتمال المعلومات عن إنتاج  .195

في الورقتين العلميتين المشار إليهما في الوثائق.  ابع كلوريد الكربونفي الصين، نظرا لالنبعاثات المهمة المرتفعة لر

الفرق مع النتائج التى سيجرى تضمينها في التقرير المحدث وتم االقتراح باالضطالع بمزيد من التحقق لشرح ذلك 

أن يتضمن التقرير المحدث مزيدا من المعلومات عن مصانع  أيضاالذي ستقدمه حكومة الصين. وأقترح 

، إذا كان ممكنا. وحذر عضو، مالحظا العدد الكبير من 2021وأن تقدم قبل التاريخ المقترح في عام  البركلوروإيثيلين

بأن التقرير المحدث ينبغى أن يتجنب التداخل مع تقرير حكومة الصين بشأن أنشطتها  ،التى تعد للجنة قاألورا

 .83/41المنتظمة للمواد المستنفدة لألوزون وتنفيذها الذى سيقدم إلى االجتماع السادس والثمانين عمال بالمقرر 

غير رسمية لتنقيح صيغة المقرر النهائي، خاصة في ما يتعلق بمحتويات  مناقشاتاللجنة على عقد  وافقتو .196

 التقرير المحدث الذي ستقدمه حكومة الصين.

 اللجنة التنفيذية: قررت بناء على ذلك،و .197

أن تأخذ علما بالتقرير الخاص بإنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمادة أولية في الصين  )أ(

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2 تينالوارد في الوثيق(( 3)ب()75/18)المقرر 

 ؛Add.3و

إنتاج رابع كلوريد  عنتقديم تقرير محدث ، إلى من خالل البنك الدولي ،أن تدعو حكومة الصين )ب(

تبار ذ في االعمع األخ ،الثامن والثمانينجتماع اال في البلدالكربون واستخداماته كمادة أولية في 

، وبما Add.3و UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2 نالوثيقتيالمعلومات الواردة في 

 :في ذلك

تحديث للتقدم المحرز في رصد مصانع البركلوروإيثيلين التي تستخدم عملية المعالجة  (1)

 بالكلور األلكاني؛
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ت الوارد وصفها في التقرير المحدد أي معلومات إضافية ذات صلة باالختالف في االنبعاثا (2)

مدرجة ين الفي الفقرة الفرعية )أ( أعاله وانبعاثات رابع كلوريد الكربون المقدرة من الص

 ؛2018األوزون:  الستنفادالعلمي  من التقييم 3-2-1في القسم 

فقرة أن حكومة الصين تدرس رصد مصانع البركلوروإيثيلين المشار إليها في الب تأخذ علماأن  (ج)

فقرة ليه في الأعاله، وأن تدعو الحكومة إلى أن تدرج في التقرير المحدث المشار إ (1)الفرعية )ب(

 .هذه المسألة شأنبعن أي إجراءات اتخذت  معلوماتالفرعية )ب( أعاله 

 (84/41مقرر )ال

، ومع األخذ في الحسبان عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينةوبعد النظر في جميع التقارير  .198

التعليقات من أحد األعضاء ومفادها أنه سيكون من المفيد الحصول بانتظام على معلومات محدثة عن أسباب 

التغييرات في المشروعات وإلغائها، نظرت اللجنة التنفيذية في مقترح لمقرر من شأنه أن يطلب إلى األمانة أن تقوم 

بشأن حاالت الشركات التي يتم تمويلها بموجب خطط إدارة إزالة المواد  بتجميع المعلومات، على أساس سنوي،

 في خطة التنفيذ. تتأخيرات و/أو تتعرض لتغييرامن الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي كانت تعاني 

وتم اإلعراب عن شواغل إزاء صلة بعض بنود المعلومات المدرجة في القائمة، والعبء الذي قد يضعه  .199

ثل هذه المعلومات على الوكاالت المنفذة واحتمال التداخل مع المعلومات المقدمة في التقارير المرحلية اإلبالغ عن م

 السنوية.

اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة إعداد جدول بسيط، لالجتماع الخامس والثمانين،  قررتولذلك،  .200

خطط إدارة  بعن حاالت الشركات الممولة بموج باستخدام المعلومات المشتقة من التقارير المرحلية ذات الصلة،

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كانت تعاني من تأخيرات و/أو تتعرض لتغييرات في خطة التنفيذ.

 (84/42مقرر )ال

 2019التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام  )ج(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/23الوثيقة  الرصد والتقييم موظفى ةكبير تعرض .201

 التنفيذية: اللجنة قررتو .202

ً بالتقرير المجمع عن إنجاز المشروعات لعام  (أ) الوارد في الوثيقة  2019اإلحاطة علما

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/23؛ 

ز تقارير إنجا -الخامس والثمانين  في االجتماع -وأن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم  (ب)
سباب دم األ، وأن تقالالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية الواجب تقديمهالمشروعات 

 ؛افي حالة عدم تقديمه

 ها منوأن تحث الوكاالت الرئيسة والمتعاونة على تنسيق عملها عن كثب في االنتهاء من حصت (ج)
عات مشرواز التقارير إنجاز المشروعات لكي يتسنى للوكالة المنفذة الرئيسة تقديم تقارير إنج

 المكتملين وفقاً للجدول الزمني؛

قاريرها ديم توأن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم دروس واضحة ومكتوبة وشاملة عند تق (د)
 عن إنجاز المشروعات؛ 
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دية إلى الفر وأن تدعو جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات (ه)
تنفيذ عند إعداد و - عند الضرورة -وس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات مراعاة الدر

 المشروعات المستقبلية.

 (84/43)المقرر 

 

 

 تخطيط االعمال من جدول األعمال: 8البند 

 2021-2019تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  )أ(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24 الوثيقةممثل األمانة عرض  .203

 اللجنة التنفيذية أن تحيط علما بما يلي: قررتو .204

للصندوق المتعدد األطراف  2021 - 2019التحديث عن حالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للفترة  )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24على النحو الوارد في الوثيقة 

دوالر أمريكي إلى  2,539,511للمواد الهيدروفلوروكربونية بقيمة تقديم أنشطة للخفض التدريجي  )ب(

خطط في دوالر أمريكي لم تضّمن  1,101,777االجتماع الرابع والثمانين، بما فيها أنشطة بقيمة 

 .2021 – 2019فترة الثالث سنوات األعمال ل

 (84/44)المقرر 

 التأخيرات في تقديم الشرائح )ب(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25 الوثيقة عرض ممثل األمانة  .205

اء بمقترح وضع سياسة إللغاء مكونات االتفاقات متعددة السنوات التى تعكس اإلجراء القائم حب األعضر .206

وأشار عضو إلى أن ينبغى أن يكون اإلجراء معروفا لجميع األطراف  26/2عمال بالمقرر  بذاتهاللمشروعات القائمة 

لغاء مكونات االتفاقات متعددة السنوات قد يكون له تأثير على االمتثال لبروتوكول الفاعلة. وتمت مالحظة أن إ

 مونتريال، ولم يكن واضحا ما هى اآلثار المترتبة في حالة اعتماد تدابير وعمليات اضافية.

 :التنفيذية اللجنة قررتو .207

 أن تحاط علما بما يلي: (أ)

التقرير المتعلق بالتأخير في تقديم الشرائح والوارد في الوثيقة  (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom /84/25؛ 

المعلومات عن التأخير في تقديم الشرائح المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد  (2)

قدمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم يالهيدروكلوروفلوروكربونية التي 

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛المتحدة للبيئة و
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نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  57نشاطا من أصل  43أن  (3)

جتماع بلدا( المستحق تقديمه إلى اال 30بلدا من أصل  21الهيدروكلوروفلوروكربونية )

 الرابع والثمانين قد قدم في موعده؛

إدارة  ئح خططأن الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخير في تقديم شرا (4)

ام ي من عإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمها في االجتماع الثان

ال أو لن يؤثر على امتثال الدول لاللتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتري 2019

 لمعنية البلدان اأن يؤثر عليه؛ وأنّه ما من أمر يشير إلى أّن أّي بلد من المن غير المحتمل 

 يمتثل لتدابير الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال؛ 

يم ير في تقدالتأخأن تطلب إلى األمانة أن ترسل خطابات إلى الدول المعنية بشأن القرارات المتعلقة ب (ب)

 ؛الحالي ريرالتقالتاسع بالشرائح المذكورة في المرفق 

 وضع السياسة التالية إللغاء مكونات االتفاقات المتعددة السنوات: (ج)

ة لة المنفذالوكاوة المعنية حكومإلغاء مكّونات اتفاق متعدد السنوات باالتفاق المتبادل بين ال (1)

لرئيسية نفذة االرئيسية لالتفاق المتعدد السنوات، حسب االقتضاء، على أن تقوم الوكالة الم

و التقارير عن و/أ لغاء إلى اللجنة التنفيذية في تقريرها المرحلي السنويقتراح اإلبتقديم ا

 ؛ أوالتي لديها متطلبات إبالغ معينةالمشاريع 

عاني من نّها تإلغاء مكّونات اتفاق متعدد السنوات وردت في التقارير المرحلية إشارة إلى أ (2)

 تأخير في التنفيذ مع اعتماد اإلجراءات التالية:

صنيفه بعد ت غياب اإلبالغ عن أّي تقدم في تنفيذ مكّون االتفاق المتعدد السنواتفي  .أ

نة اللج في فئة المكّونات المتأخر تنفيذها، يجوز لألمانة أن تقوم بالنيابة عن

يسية الرئ التنفيذية، وذلك في االجتماع التالي للتصنيف، بإبالغ الوكالة المنفذة

ما في بوات، ال إلغاء مكّون االتفاق المتعدد السنالمعنية والدولة المستفيدة باحتم

ى لة علوعند الحاجة وبعد دراسة كّل حا ،ذلك المبالغ التي أقرت من حيث المبدأ

 حدة، باحتمال إلغاء االتفاق المتعدد السنوات بأسره؛

د ات بعوفي غياب اإلبالغ عن أّي تقدّم في تنفيذ مكّون االتفاق المتعدد السنو .ب

ة للجن المكّونات المتأخر تنفيذها إلى ثالثة اجتماعات متعاقبة تصنيفه في فئة

ذية، بعد لتنفياالتنفيذية بعد تصنيفه في فئة المكّونات المتأخر تنفيذها، يجوز للجنة 

 ن االتفاقمكوّ  األخذ في االعتبار الردّ على اإلبالغ باحتمال اإللغاء، أن تقرر إلغاء

تفاق دراسة كّل حالة على حدة، إلغاء االالمتعدد السنوات، وعند الحاجة وبعد 

  المتعدد السنوات بأسره.

  (84/45)المقرر 

 2022-2020خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  )ج(

االنتباه إلى مسألة اإلفراط  واسترعت، UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26األمانة الوثيقة  ةممثل تقدم .208

 43.74تجاوزت الميزانية اإلرشادية اإلجمالية بمبلغ األعمال قيمة األنشطة في خطة وأشارت إلى أن في البرمجة. 

السابقة  مقرراتشى مع الاحتى بعد التعديالت التي تتمو. 2022-2020الثالث سنوات  لفترةمليون دوالر أمريكي 

مليون دوالر أمريكي.  14.15اإلشارية بمبلغ  للجنة التنفيذية، فإن قيمة األنشطة في خطة األعمال تجاوزت الميزانية



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 

 

 

52 

من تكاليف أمين الخزانة  اأمريكي ادوالر 500,000 بإزالةاألمانة األرقام الخاصة بتكاليف األمانة،  ةممثل كما صححت

 2021لعام  دوالر أمريكي 6,508,606قيم لتصبح التم إدراج هذه التكاليف بالفعل، نظرا ألنه  2022و 2021لعامي 

بصيغتها المعدلة وفقا  المجمعةخطة األعمال وستنعكس التغيرات في . 2022لعام  دوالر أمريكي 6,659,169و

تطلبت بعض توصيات األمانة لتعديل خطة األعمال واالجتماع. هذا اللجنة التنفيذية في  للمقررات التي ستتخذها

يتعلق بما يلي: إزالة األنشطة المتعلقة بالمرحلة األولى من خطة  فيماال سيما وإرشادات من اللجنة التنفيذية،  المجمعة

إزالة األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة وإدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند؛ 

مرحلة الثانية بعد عام لموافق عليها لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي لديها أهداف تخفيض 

لمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتوقيت إدراج أنشطة للتخفيض التدريجي لالتحضير بإعادة األنشطة المرتبطة و؛ 2020

 لمواد الهيدروفلوروكربونية في خطط األعمال المستقبلية.التخفيض التدريجي ل

اج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استجابة لطلب توضيح بشأن سبب إزالة أنشطة خطة إدارة إزالة إنتو .209

بالطلب المقدم في االجتماع السبعين للجنة التنفيذية إلجراء  تتعلقاألصلية  المسألةلهند، أوضح ممثل لألمانة أن ل

، بما في ذلك التقنيةتوافق في اآلراء بشأن المراجعة يتم التوصل إلى لم وفي الهند. اإلنتاج مراجعة تقنية لقطاع 

المعنية قد أنتجت  نظرا لعدم تقديم شهادة تفيد بأن الشركة، من المصانع المتحولةالتي لم تكن ، الشركة

، ظل عدم تقديم الشهادةفي و. االنتهاءلالستخدامات الخاضعة للرقابة قبل تاريخ  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

قدم ممثل البنك الدولي وعمال. من خطة األ ةالمذكور الشركةأوصت األمانة بإزالة األنشطة التي تنطوي على 

قبل  22-الهيدروكلوروفلوروكربون المعنية أنتجت  الشركةمعلومات جديدة تشير إلى أن حكومة الهند ذكرت أن 

رغب والبنك الدولي بالحصول على األرقام المطلوبة. وتعهد ، ولكن لم يتم الحصول على الشهادة. تاريخ االنتهاء

ألن دعمهم إلزالة األنشطة من خطة األعمال كان قائما على نظرا مناقشة هذه المسألة، مواصلة بعض األعضاء في 

األمانة والبنك لقاء أعضاء طلب الرئيس من األعضاء المهتمين و. من المصانع المتحولةكانت  الشركةافتراض أن 

 الدولي على هامش االجتماع إليجاد واقتراح طريق للمضي قدما.

نشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد مسألة األيخص فيما و .210

، أشار 2020لتخفيض بعد عام ل اهدفموافق عليها وتشمل مرحلة ثانية التي لديها الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان 

هدف ب مالأحد األعضاء إلى أنه من المهم السماح للبلدان بتقديم أنشطة المرحلة الثالثة إلدراجها في خطة األع

األنشطة في إطار المرحلة الثانية من  تكونعندما  2025في المائة في عام  67.5 البالغالتخفيض هدف  الوصول إلى

افق عضو آخر وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ذلك البلد غير كافية للوصول إلى الهدف. و

األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إال إدراج عدم من على ذلك، مشيرا إلى أنه من الضروري التأكد 

 .2025مطلوبة لتحقيق هدف عام الإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 إعادة أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلىمناقشة ما إذا كان ينبغي وقد تم تأجيل  .211

أن الحكومة تبذل أفضل وضح رسالة تالتي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت  خطة األعمال بالنسبة للبلدان

نشطة المتعلقة بخطط إدارة األالجهود للتصديق على تعديل كيغالي، والنظر في موعد إدراج في خطة األعمال 

ة هذه المسائل في إطار للجنة التنفيذية فرصة لمناقش تتاح، إلى ما بعد أن الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيض

 .اتأثناء استعراض المشروع تبينها)أ( من جدول األعمال، نظرة عامة على القضايا التي تم 9البند 

كان هناك اتفاق عام على تعديل خطة األعمال المجمعة التى اقترحتها األمانة. وكان أحد المشروعات التى و .212

للترويج لسوائل تبريد ذات  هيدروكلوروفلوروكربونتقنية للأزيلت كجزء من التعديل، مشروع إقليمى للمساعدة ال

احتمالية احترار عالمى منخفضة لقطاع تكييف الهواء في البلدان ذات بيئات مرتفعة الحرارة، ذا اهتمام خاص 

لعضوين. واقترح أن يتكلم العضوان وأى أعضاء آخرين مهتمين مع الوكاالت التنفيذية المعنية العادة تقديم المشروع 

 إلدراجه في خطة األعمال.

فيما يتعلق بمسألة أنشطة إعداد خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وبناء على ذلك، .213

للهند، أبلغ ممثل األمانة اللجنة التنفيذية باستالم رسالة إلكترونية من حكومة الهند، من خالل البنك الدولي، تؤكد أن 
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من  ذلك الجزء، مصحوبة بتقرير سنوي يشير إلى أن 2007 في عام 22-الشركة أنتجت الهيدروكلوروفلوروكربون

 في ذلك الوقت كان لغرض االستخدامات الخاضعة للرقابة. 22-إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

 اللجنة التنفيذية: وقررت .214

الواردة في  2022-2020متعدد األطراف للفترة الللصندوق  المجمعةاإلحاطة علما بخطة العمل  )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26الوثيقة 

تعديل خطة العمل على النحو الذي اقترحته األمانة في الوثيقة  )ب(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26، 

والثمانين خالل المناقشات الرابع ل على النحو المقترح في االجتماع معخطة الإضافي لتعديل إجراء  (ج)

 تقديم الوكاالت الثنائية والمنفذة خطط العمل: و/أو أثناء

 2019 العمل لعاممن خطة  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  طبإضافة خط (1)

 ؛2020لعام  العملإلى خطة الرابع والثمانين التي تم تأجيلها في االجتماع 

 لموادمراعاة القيم المعتمدة من حيث المبدأ لخطط إدارة إزالة اب (2)

 ؛الرابع والثمانينالهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة في االجتماع 

وإعداد  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج إزالة المرحلة األولى من خطة إدارة تشغيل إعادة  (د)

 المشروع للهند؛

إدارة إزالة المواد  طاألنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خط تقديمالسماح ب )هـ(

اد زالة الموإمعتمدة من خطط إدارة ثانية مرحلة  ملديه الذينللبلدان الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛2025المتثال لعام اأهداف  عن تقلف تخفيض اهدأ لهاالهيدروكلوروفلوروكربونية 

لم  الذينلبلدان بونية لللمواد الهيدروفلوروكرللتخفيض التدريجي  يةنشطة التحضيرتشغيل األإعادة  (و)

رى على بذل قصا متهاوضح عزم حكومتنوايا  رسائل واقدم معلى تعديل كيغالي ولكنه واصدقي

 للتصديق على تعديل كيغالي؛ مدهوجه

المتعلقة بخطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد  2022في خطة العمل لعام  نشطةتشغيل األإعادة  (ز)

 الهيدروفلوروكربونية المقدمة من البلدان الذين صدقوا على تعديل كيغالي؛

، بصيغتها 2022-2020متعدد األطراف للفترة الللصندوق  المجمعةخطة العمل  وأن تصادق على (ح)

بع الراتماع االج رات ذات الصلة المتخذة فيقرممع مراعاة ال ،ذيةالمعدلة من األمانة واللجنة التنفي

 أو افيه المحددة اتعودل على الموافقة على المشرت ال هذه المصادقةأن ب العلم، مع والثمانين

 .بالطن الحمولة مستويات أو هممستويات تمويل

 (84/46)المقرر 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 

 

 

54 

 2022-2020للفترة  للوكاالت الثنائية والمنفذةخطة األعمال  د()

 الوكاالت الثنائية (1)

مؤكدا على قيمة األنشطة في خطة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27عرض ممثل األمانة الوثيقة  .215

-2018في المائة من المساهمات التى تعهد بها البلد لفترة الثالث سنوات  20أعمال حكومة ألمانيا على أنها تجاوزت 

تخصيص الشرائح الموافق عليها لالتفاقات متعددة السنوات لتظل في حدود . واقترحت حكومة ألمانيا إعادة 2020

في المائة، ولكن كان من الممكن أن التأخيرات في الموافقة على المشروعات أن يعرض قدرتها على  20نسبة 

 ، مما يسبب عدم تقديم الشرائح األخرى.2020في المائة لعام  20االلتزام الكامل لخطر تخصيص 

ض األعضاء عن الرغبة في مناقشة خطة محددة لضمان أن تظل حكومة ألمانيا في إطار أعرب بعو .216

في المائة من المساهمات المتعهد بها، للمشروعات الثنائية. وشجع الرئيس هؤالء األعضاء على عقد  20تخصيصها، 

 مناقشات مع حكومة ألمانيا واألمانة وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية.

 اللجنة التنفيذية أن تحيط علما بما يلي: قررتوبناء على ذلك،  .217

المقدمتين من حكومتي أستراليا وألمانيا،  2022-2020بخطتي عمل الوكاالت الثنائية للفترة  )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27الواردتين في الوثيقة 

والثمانين  خامسفي االجتماع ال 2022-2020بأنه ينبغي إعادة النظر في خطة عمل ألمانيا للفترة  )ب(

يكون من المفهوم  على أن 2020 -2018على ضوء تخصيص النشاط الثنائي لفترة الثالث سنوات 

 ثر.ن تتأأن التمويل وأنشطة البلدان المستهلكة ألحجام منخفضة التى تدعمها حكومة ألمانيا ل

 (84/47)المقرر 

 األمم المتحدة اإلنمائي برنامج  (2)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28الوثيقة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قدم ممثل .218

 جنة التنفيذية:الل وقررت .219

حو الوارد على الن 2022-2020أن تأخذ علما بخطة أعمال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28الوثيقة  في

 اشرالعلمرفق ان في أن تقّر مؤشرات األداء المحددة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على النحو المبيّ  (ب)

 .الحالي بالتقرير

 (84/48)المقرر 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة (3)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29للبيئة الوثيقة برنامج األمم المتحدة  ممثلقدم  .220

 اللجنة التنفيذية: رتوقر .221



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 

 

 

55 

 

حو الوارد في على الن 2022-2020أن تأخذ علما بخطة أعمال برنامج األمم المتحدة البيئة للفترة  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29الوثيقة 

ي الحادرفق ي المفأن تقّر مؤشرات األداء المحددة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على النحو المبيّن  (ب)

 .الحالي بالتقرير عشر

 (84/49)المقرر 

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (4)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30الوثيقة  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية قدم ممثل .222

 اللجنة التنفيذية: ررتوق .223

على النحو  2022-2020للفترة  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةأعمال أن تأخذ علما بخطة  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30الوارد في الوثيقة 

المرفق المبيّن في على النحو  لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةالمحددة األداء أن تقّر مؤشرات  (ب)

 .الحالي التقريرب الثاني عشر

 (84/50)المقرر 

 البنك الدولي (5)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31البنك الدولي الوثيقة  ممثلقدم  .224

 اللجنة التنفيذية: ررتوق .225

حو الوارد في الوثيقة على الن 2022-2020أن تأخذ علما بخطة أعمال البنك الدولي للفترة  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31؛ 

 بالتقرير الثالث عشرأن تقّر مؤشرات األداء المحددة للبنك الدولي على النحو المبيّن في المرفق  )ب(

 .الحالي

 (84/51)المقرر 

 

 جدول األعمال: مقترحات المشروعات من 9البند 

 نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات )أ(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/32استرعى الرئيس االنتباه إلى الوثيقة  .226

 ((2)ج()81/30مهلة تقديم المشروعات )المقرر 

 من الوثيقة. 11إلى  9عرض ممثل األمانة المسألة، على النحو الوارد في الفقرات  .227
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في اجتماعها السادس  81/30التقديم المتفق عليها بموجب المقرر اللجنة التنفيذية أن تستعرض مهل  وقررت .228

الرابع الثمانين، باالستناد إلى تحليل ألسلوب تطبيق مهل التقديم المنقحة وما إذا كانت  اجتماعهاوالثمانين عوضا عن 

 .دّه األمانة بعد استشارة الوكاالت الثنائية والمنفذةقد أثرت على تقديم المشاريع، تع

 (84/52)المقرر 

 الرابع والثمانينبعد االجتماع  للهيدروفلوروكربوناستثمارية إضافية  اتعوتقديم مشر

 من الوثيقة. 14إلى  12، على النحو الوارد في الفقرات المسألةاألمانة ممثل  عرض .229

، الرابع والثمانينإلى ما بعد االجتماع  اتعواألعضاء تمديد الموعد النهائي لتقديم المشر قبل ،عموًماو .230

المقدمة حتى اآلن والمعلومات القيمة التي يمكن الحصول عليها من هذه  اتعومشيرين إلى قلة عدد المشر

، مع للمواد الهيدروفلوروكربونيةللتخفيض التدريجي لتكلفة ل المبادئ التوجيهيةالستخدامها في إعداد  اتعوالمشر

المستفيدة. ومع ذلك، أوصى  الشركاتفي  المواد الهيدروفلوروكربونيةأن هذه المشروعات ستقلل من استهالك ب العلم

أحد األعضاء بتحديد مدة التمديد واقترح عضو آخر الحد من عدد المشروعات. واقتُرح أيضاً وتم االتفاق عموماً على 

المناطق والقطاعات الممثلة تمثيال ناقصا، على الرغم من أن أحد األعضاء شدد  اتعوولوية لمشرضرورة إعطاء األ

بلدان. وأخيراً، شدد األعضاء على أهمية المشروعات  عدة النظر أيضا فيما إذا كان القطاع موجودا فيضرورة على 

، التي من شأنها أن تسهم في كربونيةفي المواد الهيدروفلوروتي تؤدي إلى تخفيضات مستدامة الاالستثمارية ال

 في البلد وتقليل احتياجات التمويل في المستقبل. للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي التخفيض 

بالمواد المستقلة المتعلقة  يةاالستثمار اتعولمشرااللجنة التنفيذية أن تنظر في مقترحات  قررتو .231

ً للمعايير الهيدروفلوروكربونية )ز( 78/3المنصوص عليها في المقررات  حتى االجتماع السابع والثمانين، وفقا

، وتحديد أولويات المشروعات في قطاعات تكييف الهواء الثابت والتبريد التجاري وتكييف الهواء 81/53و  79/45 و

 المتنقل.

 (84/53)المقرر 

إيضاحية روعات مشوض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية يخفتتحضير خطط ال تمويلطلبات 

 عمل وكالة منفذة برنامجالتعديالت على في تجريبية، مدرجة 

 من الوثيقة. 20إلى  16الوارد في الفقرات  النحوعرض ممثل األمانة القضية، على  .232

لخفض التدريجي للمواد ااألعضاء إيجاد طريقة لتمويل إعداد خطط  أيدالمناقشة التي تلت ذلك، خالل و .233

الخفض التدريجي للمواد  في انتظار االنتهاء من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتكاليف الهيدروفلوروكربونية

ولوحظ أنه قد تم  بشأن تمويل إعداد الخطط.المبادئ التوجيهية  لمسودة، وأيدوا إعداد األمانة الهيدروفلوروكربونية

طلبًا في خطة عمل  50أكثر من  إدراجإلى االجتماع الحالي وتم  اتبالفعل تقديم العديد من طلبات إعداد المشروع

المبادئ التوجيهية إلى اللجنة للنظر  مسودة. وكان اإلجماع العام على أنه ينبغي تقديم 2022-2020 للفترة الصندوق

، ال سيما وأن التأخير في المضي قدماً في الطلبات قد يتسبب في فقدان البلدان التي نينوالثمافي اجتماعها الخامس  افيه

 .الهيدروفلوروكربونيةبالمواد  الزخم في تنفيذ أنشطتها المتعلقة سابقصدقت على تعديل كيغالي في وقت 

بشأن توجيهية لامبادئ الإعداد على لعمل بدء ا محتملة لمشروع مقرر يسمح مكوناتاقترح أحد األعضاء و .234

. واقترح أن تنطبق هذه المبادئ التوجيهية في الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية تمويل إعداد خطط

في  10تخفيض بنسبة الو 2024لمعالجة تجميد عام  5المادة مقتضى البداية على بلدان المجموعة األولى العاملة ب

التدريجي هذه إلى تخفيض  ضيخفتالتوضح بوضوح توقع أن تؤدي خطط . ومن المهم للغاية أن 2029المائة في عام 

بشأن نوع االلتزام الحكومي  اتوتقديم التوجيه لمواد الهيدروفلوروكربونيةاوالحد من النمو في استهالك  لــ، مستدام
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ً الذي تم خفضه  المواد الهيدروفلوروكربونيةالالزم لمنح اللجنة التنفيذية الثقة في أن استهالك  سوف يستمر.  تدريجيا

المبادئ التوجيهية، اقترح أن يُطلب من األمانة إعداد وثيقة توفر التحليالت والخيارات  مسودةوبالتالي، باإلضافة إلى 

التدريجي لضمان أنها  ضيخفتالإلدراجها في خطط  اتوتدابير السياس اتلالستراتيجيات المحتملة وأنشطة المشروع

االستهالك. وقد اقترح فيما بعد أن تعكس الوثيقة أيًضا تحليل األمانة لآلثار  تحد منأو  مستدامة تؤدي إلى تخفيضات

ض يخفتال وأنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمترتبة على التنفيذ المتوازي أو المتكامل ألنشطة 

 جدول األعمال.من  12، والتي ستناقش في إطار البند التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

ورحب أعضاء آخرون بالمسار المقترح للمضي قدماً، حيث أكد العديد منهم على أهمية ضمان تخفيضات  .235

، أن المبادئ التوجيهية يجب أن مؤيدالهيدروفلوروكربونية. ورأى أحدهم، رغم أنه لمواد امستدامة في استهالك 

 الثانية.ان المجموعة وبلد 5المادة  البلدان العاملة بمقتضى تنطبق على كل من

 أحالتبعد مناقشة وجيزة، و ،بشأن هذه المسألة وبناء على ذلك، نظرت اللجنة التنفيذية في مشروع مقرر .236

 المسألة إلى فريق اتصال.

 اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة إعداد ما يلي لالجتماع الخامس والثمانين: وقررت .237

خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان  عدادإلالمبادئ التوجيهية  مسودة )أ(

التجميد في االستهالك لوفاء باستراتيجية شاملة ومرحلة أولى ل نضمتالتي يمكن أن ت 5المادة 

المبادئ التوجيهية  تحضيرفي المائة، مع مراعاة الدروس المستفادة خالل  10والخفض بنسبة 

لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك القطاعات لخطط إدارة إزا تإلعداد المشروعا

 ، على أن يكون من المفهوم أن:56/16المحددة في المقرر 

التزامات من جانب أطراف المادة تتناول الحاجة إلى سياسات والمبادئ التوجيهية س مسودة (1)

بونية التي كانت ات في استهالك المواد الهيدروفلوروكرضيفالحد من نمو أو تخلضمان  5

 الزمن؛ مرمستدامة على 

من  ألولىالمقترحة إلعداد المرحلة ا التمويل المبادئ التوجيهية ستتضمن مستويات ةمسود (2)

 خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛

األولى من خطط التخفيض التدريجي للمواد  ةطلبات التمويل إلعداد المرحل (3)

الهيدروفلوروكربونية سيتم النظر فيها بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على مسودة المبادئ 

 التوجيهية المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( أعاله؛

وعات وااللتزامات، وكذلك المشر ات، وتدابير السياسةوثيقة تناقش االستراتيجيات المحتمل )ب(

من خطط التخفيض التدريجي للمواد  ىالمرحلة األول ضمنواألنشطة التي يمكن إدراجها 

لضمان الحد من النمو والتخفيضات في استهالك المواد  5الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة 

 الزمن، مع مراعاة التنفيذ الموازي أو المتكامل رالهيدروفلوروكربونية التي كانت مستدامة على م

ألنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد 

 .الهيدروفلوروكربونية، حسب االقتضاء

 (84/54)المقرر 
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 المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية

على أن ترفع من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية طلبات الشريحة الثالثة  التنفيذيةاللجنة  وافقت .238

من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا والشريحة السادسة من المرحلة 

ريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغانا والش

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألردن، والشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا، والشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

كلوروفلوروكربونية لتونس، والشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو

من جدول األعمال، المشروعات )و(9في إطار البند فيها نظرها الت نام ويالهيدروكلوروفلوروكربونية لفي

 االستثمارية.

 التنفيذية: اللجنة وقررت .239

أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل المشار إليها في  (أ)

مع الشروط المرتبطة بالمشروعات المدرجة في وثائق تقييم الحالي، التقرير ب الرابع عشرالمرفق 

رة الى المشروعات والشروط التي ترتبط بالمشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية مشي

 االتفاقات التالية التي جرى تحديثها:

واللجنة التنفيذية استنادا الى خط األساس المحدد  ااالتفاق بين حكومة دومينيك (1)

، على النحو الوارد في المرفق للهيدروكلوروفلوروكربون المحدد ألغراض االمتثال

 ؛الخامس عشر بالتقرير الحالي

فيذية استنادا الى خط األساس المحدد االتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التن (2)

، على المنقحة للهيدروكلوروفلوروكربون المحدد ألغراض االمتثال وتكاليف دعم الوكالة

 ؛النحو الوارد في المرفق السادس عشر بالتقرير الحالي

الشمولية الموافقة ضمن الموافقة تأنه بالنسبة للمشروعات ذات الصلة بتجديد التعزيز المؤسسي، ت (ب)

 بالتقرير السابع عشرفي المرفق  على النحو الوارد المالحظات التي ستبلغ للحكومات المستفيدةعلى 

 .الحالي

 (84/55)المقرر 

 التعاون الثنائي ب()

طلبات من أربع  اتضمن اللتين، Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/33قدم الرئيس الوثيقتين  .240

 لخمسة بلدان. الهيدروكلوروفلوروكربونية بالموادمتعلقة  لمشروعاتوكاالت ثنائية 

الثنائية المتعمدة في  المشروعاتإلى أمين الخزانة تعويض تكاليف أن تطلب اللجنة التنفيذية  ررتقو .241

 االجتماع الرابع والثمانين على النحو التالي:

مساهمة حكومة فرنسا في ذلك تكاليف دعم الوكالة( مقابل رصيد )بما  اأمريكي ادوالر 21,470 (أ)

 ؛2019الثنائية لعام 

دوالر أمريكي )بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة( مقابل رصيد مساهمة حكومة ألمانيا  1,400,376 (ب)

 ؛2020-2018الثنائية للفترة 
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دوالرا أمريكيا )بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة( مقابل رصيد مساهمة حكومة إيطاليا  565,000 (ج)

 ؛2019الثنائية لعام 

مقابل رصيد مساهمة حكومة اليابان ( بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) دوالرا أمريكيا 185,297 (د)

 .2019الثنائية لعام 

 (84/56)المقرر 

 2019تعديالت على برامج العمل لعام  )ج(

 عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج  (1)

التي تحتوي على تعديالت برنامج عمل  UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/34قدّم الرئيس الوثيقة  .242

 الثةثو؛ لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي تطلباستة  بما فيهم، نشاًطا 15 . وحددت الوثيقة 2019اليوئنديبي لعام 

إزالة المواد  خطة إدارةلمرحلة الثانية لمشروع لتقارير التحقق؛ وثالثة طلبات إلعداد عداد للمساعدة التقنية إل

التمكينية عمال للمقرر نشطة للمساعدة التقنية لألمشروع وطلب للمرحلة الثالثة؛ و ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

. وقد تم إدراج جميع الطلبات، المواد الهيدروفلوروكربونيةب واحد لمشروع استثماري يتعلق؛ وإعداد مشروع 79/46

، والموافقة عليها في إطار المواد الهيدروفلوروكربونيةب استثماري يتعلقواحد لمشروع مشروع باستثناء طلب إعداد 

نظرة عامة على القضايا التي تّم  )أ( من جدول األعمال،9قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية بموجب البند 

 .تبيّنها أثناء استعراض المشروعات

المواد الهيدروفلوروكربونية ب الذي يتعلق االستثماريمشروع لالطلب إلعداد المشروع ل ذلكمانة وقدّمت األ .243

 قطاع تجميع معدات مكافحة الحرائق في مصر.في 

رداً على استفسار، أكد ممثل و. وتكرارهالمشروع  توسيع أثيرت أسئلة، وأُعرب عن شكوك، بشأن قابليةو .244

المواد الهيدروفلوروكربونية. ورداً على استفسارات أخرى، باألمانة أن مصر لم تتلق بعد تمويالً ألي مشاريع متعلقة 

على الصعيد العالمي، قدر وفي مصر يبدو أنه يتزايد.  227ea -الهيدروفلوروكربون إن استهالك اليوئنديبيقال ممثل 

ياً في طن متري سنو 10,500أن االستهالك سيصل إلى حوالي  لليونيبفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التابع 

بدائل المواد المستنفدة لألوزون، في البلدان غير المستهلكة لحجم منخفض، للدراسة االستقصائية لوفقاً و. 2019عام 

 .المواد الهيدروفلوروكربونية في المائة من إجمالي استهالك 1.5يمثل قطاع مكافحة الحرائق 

إلعداد مشروع لمشروع استثماري يتعلق  اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في الطلب قررتوعقب المناقشة،  .245

بالهيدروفلوروكربون في قطاع تجميع معدات مكافحة الحرائق في مصر إلى اجتماع مقبل، على أن يكون من المفهوم 

طلبتها اللجنة التي معلومات الوأنه ينبغي أن يتحتوي على  84/54أن الطلب سيعاد تقديمه بطريقة تتسق مع المقرر 

وبشأن استهالك الهيدروفلوروكربون في ذلك القطاع بالمقارنة إلى  وتكرارهالمشروع  توسيع قابليةن بشأالتنفيذية 

 التطبيقات األخرى في البلد.

 (84/57)المقرر 

 برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة (2)

تعديالت برنامج عمل اليونيب  لىالتي تحتوي ع UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/35لوثيقة قدّم الرئيس ا .246

 مشروعا 11و؛ لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسيطلبا  22 ، بما فيهمنشاًطا 51 . وحددت الوثيقة2019لعام 

خطة إدارة إزالة المواد لمرحلة الثانية لمشروع لطلبا إلعداد  16تقارير التحقق؛ وعداد للمساعدة التقنية إل

. وسيجري النظر في طلب إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من وطلبين للمرحلة الثالثة ،الهيدروكلوروفلوروكربونية
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خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروركبونية للبحرين في سياق المناقشة التي دارت حول طلب الشريحة 

 )و(، المشروعات االستثمارية. 9للبحرين في إطار البند 

للمرحلة الثانية من خطة  اتعداد المشروعاليونيب إل لموافقة على طلبلتنفيذية االلجنة ا قررتونتيجة لذلك،  .247

 بقيمةتكاليف دعم الوكالة  زائد، اأمريكي ادوالر 42,000 بقيمةلبحرين لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ا.أمريكي ادوالر 5,460

 (84/58)المقرر 

 للتنمية الصناعية برنامج عمل منظمة األمم المتحدة (3)

برنامج عمل اليونيدو تعديالت التي تحتوي على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/36الوثيقة قدّم الرئيس  .248

طلبات  الثةثو؛ لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي تطلباأربعة  بما فيهم ،انشاطً  23. وحددت الوثيقة 2019لعام 

خطة إدارة إزالة المواد لمرحلة الثانية لمشروع لطلبا إلعداد  14تقارير التحقق؛ وعداد للمساعدة التقنية إل

، تشمل طلبات لتمويل إعداد المشروعات لألنشطة االستثمارية في قطاعي التبريد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ا؛ وطلبفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروللمرحلة الثالثة ل اوطلب وتكييف الهواء والرغاوي،

لنظر في طلب إعداد المشروعات للمرحلة الثانية . وسيجري ا79/46التمكينية عمال للمقرر نشطة للمساعدة التقنية لأل

في سياق المناقشة التي دارت حول طلب الشريحة للبحرين الهيدروكلوروفلوروركبونية من خطة إدارة إزالة المواد 

 المشروعات االستثمارية. )و(، 9للبحرين في إطار البند 

للمرحلة الثانية من خطة  اتعداد المشروعاليونيدو إل لموافقة على طلباللجنة التنفيذية ا قررتونتيجة لذلك،  .249

 بقيمةتكاليف دعم الوكالة  زائد، اأمريكي ادوالر 18,000 بقيمةلبحرين لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

، وإعداد المشروعات للمشروعات االستثمارية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في اأمريكي ادوالر 1,260

 دوالرا أمريكيا. 5,600زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  ،دوالرا امريكيا 80,000قطاع الرغاوي بقيمة 

 (84/59)المقرر 

 لليونيبالتابع  2020ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  د()

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37األمانة الوثيقة  ممثلعرض  .250

بموجب برنامج المساعدة على االمتثال، مع تشديد  5وأعرب عن التقدير للخدمات المقدمة إلى بلدان المادة  .251

تمر لتلك العديد من األعضاء على أن ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال ينبغي أن تكون كافية لضمان التقديم المس

الخدمات. غير أن أحد األعضاء، مشيرا إلى أن اليونيب أعاد بانتظام أرصدة كبيرة إلى الصندوق المتعدد األطراف، 

وذلك أساسا بسبب الوظائف الشاغرة للموظفين، وأن لديه في الوقت الراهن عددا من الوظائف الشاغرة التي ال يمكن 

ترح أن ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال ينبغي اعتمادها على ، اق2020ملئها في أقرب وقت ممكن حتى عام 

في ضوء الجهود التي تبذلها  2020، على أساس الفهم بأن الحالة سيتم استعراضها في عام 2019مستوى عام 

امج اليونيب في التعيين. واقترح عضو آخر أنه ينبغي إجراء تقييم للتأكد من أن الموارد المتوافرة ألنشطة برن

المساعدة على االمتثال كانت كافية لتغطية تشغيل الشبكات اإلقليمية، مما يضمن متابعة المشروعات، وبذلك تجنب 

، قال أحد األعضاء إنه 2020التأخيرات في تنفيذها. وفيما يتعلق ببرنامج عمل برنامج المساعدة على االمتثال لعام 

اعدة على االمتثال وتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد من المهم ضمان التمييز بين أنشطة برنامج المس

الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعات التعزيز المؤسسي، التي يتم تمويلها على نحو مستقل بموجب الصندوق 

 المتعدد األطراف، وعلى نحو أعم، أن تكون هناك دقة أكبر عند وصف تلك األنشطة في برامج العمل المستقبلية.

 التنفيذية: اللجنة وقررت .252
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والميزانية المقترحة  2020لعام لليونيب االمتثال  علىلمساعدة برنامج ااإلحاطة علما بخطة عمل  )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37في الوثيقة الواردة 

بمبلغ  2020عام لميزانية الولليونيب االمتثال  علىلمساعدة برنامج االموافقة على أنشطة  )ب(

 الغةوالبفي المائة  8 بنسبةدوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  9,974,000

 ؛بالتقرير الحالي الثامن عشرا، على النحو الوارد في المرفق أمريكي ادوالر 797,920

برنامج المساعدة على بشأن ميزانية المقبلة  طلباته أيضا أن يواصل ما يلي عند تقديم اليونيب مطالبة )ج(

 ال:االمتث

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

تمديد عملية ترتيب األولويات الخاصة بالتمويل فيما بين بنود ميزانية برنامج المساعدة  (2)

 47/24ين على االمتثال الستيعاب األولويات المتغيرة ولتوفير تفاصيل، إعماال بالمقرر

 ليات إعادة التخصيص التي أجريت؛، بشأن عم50/26و

اإلبالغ عن مستويات الوظائف الحالية للموظفين وإبالغ اللجنة التنفيذية بأي تغييرات تطرأ  (3)

 مخصصات الميزانية؛في زيادة أي فيما يتعلق ب وخاصةعليها، 

، نة األخيرةللسميزانية للسنة المعنية، وتقرير عن التكاليف المتكبدة في السنة السابقة  تقديم (4)

 ( أعاله.3( و)ج()2مع اإلشارة إلى الفقرتين الفرعيتين )ج()

 (84/60)المقرر 

 2020تكاليف الوحدات األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام  هـ()

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .253

 اللجنة التنفيذية: توقرر .254

 يلي:أن تأخذ علما بما  )أ(

لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي  2020التقرير المتعلق بتكاليف الوحدات األساسية لعام  (1)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38على النحو الوارد في الوثيقة 

 ياتأن عمليات الوحدات األساسية لليونيدو والبنك الدولي تقل عن المستو ،مع التقدير (2)

في ميزانيتها، وأن اليونيدو والبنك الدولي سوف يعيدان األرصدة غير المستخدمة  ةالوارد

دوالرا أمريكيا، على التوالي، الى الصندوق  6,940دوالرا أمريكيا و 7,931البالغة 

 المتعدد األطراف في االجتماع الرابع والثمانين؛

 وبة لكل من:المطل 2020أن توافق على ميزانيات الوحدات األساسية لعام  )ب(

 دوالر أمريكي؛ 2,098,458 اليوئنديبي بمبلغ (1)

 دوالر أمريكي؛ 2,098,458اليونيدو بمبلغ  (2)
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 ؛دوالر أمريكي 1,735,000البنك الدولي بمبلغ  (3)

نتائج تحليل نظام التكاليف اإلدارية  السادس والثمانينالجتماع ا فياألمانة أن تقدم  إلىطلب تأن  )ج(

اللجنة التنفيذية، بما في  الصادرة عنذات الصلة  المقرراتمع مراعاة األساسية،  اتوتمويل الوحد

تقرر على سالتي و، الرابع والثمانين والخامس والثمانين في اجتماعيها المقررات الصادرةذلك 

متعدد األطراف لفترة الاللجنة ما إذا كان يمكن الحفاظ على نظام التكاليف اإلدارية للصندوق  هاأساس

 .2023-2021لفترة الثالث سنوات  2020-2018سنوات  الثالث

 (84/61)المقرر 

 المشروعات االستثمارية و()

 المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 لى(والشريحة األ -وستاريكا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية ك

 )اليوئنديبي(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/45الوثيقة  األمانةقدم ممثل  .255

 :التنفيذية اللجنة وقررت .256

المرحلااااااة الثانيااااااة ماااااان خطااااااة إدارة إزالااااااة المااااااواد توافااااااق، ماااااان حيااااااث المباااااادأ، علااااااى أن  (أ)

 لتخفاايض اسااتهالك المااواد 2030إلااى  2019الهيدروكلوروفلوروكربونيااة لكوسااتاريكا للفتاارة ماان 

والر د 1,099,177في المائة من خاط أسااس البلاد، بمبلاغ  97.5بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

مان المتفاق  لليوئناديبي، علاى أناه اأمريكيا ادوالر 76,942أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

الماااواد علياااه أناااه لااان ياااتم تاااوفير المزياااد مااان التمويااال مااان الصاااندوق المتعااادد األطاااراف إلزالاااة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 تأخذ علماً بالتزام حكومة كوستاريكا بما يلي:أن  (ب)

 في المئة مان خاط أسااس 97.5المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  تخفيض استهالك (1)

 وفق جدول اإلزالة في بروتوكول مونتريال؛ ،2030البلد بحلول عام 

فاااااي  ب المتضااااامن141-وروكربونعلاااااى واردات الهيااااادروكلوروفل اتصااااادر حظااااارأن  (2)

 Refrigeracion Omegaالبولياوالت الساابقة الخلاط ماا أن تكتمال عملياة تحويال شاركة 

ب 141-طاان ماان قاادرات اسااتنفاد األوزون ماان الهياادروكلوروفلوروكربون 0.69إلزالااة 

 المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط؛

الهيدروكلوروفلوروكربونياااة مااان د طااان مااان قااادرات اساااتنفاد األوزون مااان الماااوا 9.46تخصااام أن  (ج)

 الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛استهالك 

توافاااق علاااى االتفااااق باااين حكوماااة كوساااتاريكا واللجناااة التنفيذياااة لتخفااايض اساااتهالك الماااواد أن  (د)

الهيدروكلوروفلوروكربونيااااااااة وفقاااااااااً للمرحلااااااااة الثانيااااااااة ماااااااان خطااااااااة إدارة إزالااااااااة المااااااااواد 

 ؛ والتاسع عشر بالتقرير الحاليكربونية، الواردة في المرفق الهيدروكلوروفلورو
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توافاااااق علاااااى الشاااااريحة األولاااااى مااااان المرحلاااااة الثانياااااة مااااان خطاااااة إدارة إزالاااااة الماااااواد أن  )هـ(

دوالر  187,777الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا، وخطة تنفيذ الشاريحة المقابلاة لهاا بمبلاغ 

 دوالر أمريكي لليوئنديبي. 13,144 لبالغةأمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة ا

 (84/62)المقرر 

 

 )اليونيدو الشريحة األولى( –تونس: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 اليونيب(و

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60الوثيقة   األمانةقدم ممثل  .257

، والذي تضمن إشارة إلى الحالي في إطار المشروع اللوائحو اتالسياسوضع حالة  عنعلى استفسار  رداو .258

، أوضح ممثل األمانة أن المكون التنظيمي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد المواد الهيدروفلوروكربونية

ائح اللو بالمواد الهيدروفلوروكربونية إلى جانبيشمل وضع سياسات ولوائح متعلقة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، من أجل تحقيق التكامل بين األنشطة الجاري تنفيذها بالمواد الحالية المتعلقة 

 .والمواد الهيدروفلوروكربونيةالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .259

المواد وافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة أن ت (أ)
اد لتخفي  استهالك المو  2025إلى   2020تونس للفترة من في  الهيدروكلوروفلوروكربونية

في المائة من خط األساس، بمبلغ إجمالي قدره   67.5بنسبة الهيدروكلوروفلوروكربونية

عم ددوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف  1,364,946من يتألف دوالر أمريكي،  1,686,492

ة إلى ، باإلضافاأمريكي ادوالر 200,000دوالرا أمريكيا لليونيدو، و  95,546البالغة الوكالة

 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛ اأمريكي ادوالر 26,000تكاليف دعم الوكالة البالغة 

نقي الب 141-التزام حكومة تونس بحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربونب أن تحيط علما )ب( 

 عد ال، وفي موالشركاتضمن في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة، بعد اكتمال تحويل توالم

 ؛2023 كانون الثاني/يناير 1يتجاوز 

اد من قدرات استنف اطن  22.22قدرهامن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كمية  خصمأن ت (ج)

 ؤهل للتمويل؛المتبقي الم األوزون من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

وافق على االتفاق بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد أن ت )د(

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 ؛ الحالي التقريرب العشرينالهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 
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الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد وافق على أن ت )هـ(

 والرد  1,004,267ط تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغالهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس، وخط

 60,081الغة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البةدوالرات أمريكي 858,306تألف من ي ،أمريكي

كالة البالغة باإلضافة إلى تكاليف دعم الو ،اأمريكي ادوالر 76,000و لليونيدو، أمريكيا دوالرا 

  .لليونيب اأمريكي ادوالر 9,880

 (84/63)المقرر )

 

 ربونيةفلوروكإدارة إزالة المواد الهيدروكلورو ططلبات شرائح المرحلة األولى/ المرحلة الثانية من خط

  نية(االشريحة الث -الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانيةاألرجنتين: خطة إدارة إزالة المواد 

 )اليونيدو وحكومة إيطاليا(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39قدم ممثل األمانة الوثيقة  .260

 :اللجنة التنفيذية وقررت .261

ة دارة إزالخطة إ تأخذ علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية منأن  (أ)

 31 طة إلىألرجنتين وطلب تمديد المرحلة األولى من الخفي االمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛2020 كانون األول /ديسمبر

ربونية فلوروكتوافق على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروأن  (ب)

 في؛على أساس أنه لن تتم الموافقة على أي تمديد إضا 2020ديسمبر/ كانون األول  31إلى 

مج ذ برناتطلب إلى يونيدو وحكومة األرجنتين تقديم تقرير مرحلي على أساس سنوي بشأن تنفيأن  (ج)

 ة حتىعمل الخاص بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيال

 ؛السابع والثمانينجتماع االاستكمال المشروع، وتقرير انتهاء المشروع إلى 

 تطلب إلى يونيدو:أن  (د)

ساعدها لتي يأن تقدم طلب الشريحة الثالثة والقائمة المحدثة لمؤسسات الرغاوي الالحقة وا (1)

كها بما في ذلك إزالة استهال ،صندوق المتعدد األطراف في إطار المرحلة الثانيةال

الفرعي ومعدات خط األساس والتكنولوجيا  ب والقطاع141-للهيدروكلوروفلوروكربون

 المعتمدة؛

 Celpackاالجتماع الخامس والثمانين تحديثا عن القدرة المالية لمؤسسة  فيأن تقدم  (2)

د كانت المؤسسة ستتم مساعدتها من جانب الصندوق المتعدوالقرار الخاص بإذا ما 

ستتم إعادتها للصندوق  Celpackاألطراف، على أساس أن أموال التحويل لمؤسسة 

 المتعدد األطراف في حالة استبعاد المؤسسة من المشروع؛

ة مختلف لوجياأن تبلغ األمانة مسبقا بالحاالت التي تقرر فيها المؤسسة أن تتحول إلى تكنو (3)

ة ة المترتبالكلفعن تلك الموافق عليها في اللجنة التنفيذية، نظرا لآلثار البيئية والخاصة ب

 و ستها؛على ذلك بحيث يمكن عرض تلك التكنولوجيا الجديدة على اللجنة التنفيذية لدرا
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توافق على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد أن  )هـ(

بمبلغ  2020-2022وروفلوروكربونية لألرجنتين، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة الهيدروكل

 ليونيدو. اأمريكي ادوالر 229,656زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالر أمريكي 3,280,793

 (84/64)المقرر 

 

 الثالثة الشريحتان –)المرحلة األولى خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البحرين: 

 يونيدو(و ( )يونيبوالرابعة

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40ممثل األمانة الوثيقة  عرض  .262

واالعتماد المحتمل  أوال الخليج للتصنيع أعرب بعض األعضاء عن األسف إللغاء مشروع التحول لشركةو .263

عالمى. وتساءل عضو عن حالة خطة التحول في الشركة. وقال ممثل اليونيدو الحترار الا إمكانية مرتفعة علىلبديل له 

طالما هناك طلب عليه في السوق، ولكن في النهاية  22-الهيدروكلوروفلوروكربونإن الشركة ستواصل إنتاج 

خطة إدارة في  ويتطلب التغيير المهمإذا طلب السوق ذلك. االحترار العالمى  إمكانية مرتفعة علىله سيتحول إلى بديل 

بعض التعديل في االلتزام باإلزالة وتاريخ االنتهاء من الخطة ومستوى  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 التمويل.

 :التنفيذيةاللجنة  قررتو .264

 أن تحاط علماً:  (أ)

لة الماواد بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزا (1)

 لبحرين؛لالهيدروكلوروفلوروكربونية 

واء فاي شاركة أوال تصنيع واحد ألجهازة تكيياف الهاالمخصص لتحويل خط  مكونبإلغاء ال (2)

يف دعم دوالر أمريكي زائدا تكال 1,789,530، والتمويل المرتبط به البالغ الخليج للتصنيع

ساتهالك وباأن الشاركة التزمات بإزالاة الليونيادو،  اأمريكي ادوالر 125,267الوكالة البالغة 

اساااااتهالك طااااان مااااان قااااادرات اساااااتنفاد األوزون( مااااان  14.02طااااان متاااااري ) 254.90

 مرتبط بالتحويل، بتمويلها الخاص؛ال 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ام حكوماة ( أعااله، تام تعاديل التاز2))أ(ون الوارد في الفقارة الفرعياة بأن نتيجة إللغاء المك (3)

نياة خطاة إدارة إزالاة الماواد الهيدروكلوروفلوروكربوالبحرين بموجب المرحلة األولى من 

 39مان نسابة  2020الهيدروكلوروفلوروكربون بحلاول عاام بالنسبة لخفض استهالكها من 

رة خطاة إداخفاض فتارة تنفياذ المرحلاة األولاى مان فاي المائاة؛ وتام  35في المائة إلى نسبة 

؛ وأن 2020-2012إلااااى  2023-2012ماااان  إزالااااة المااااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااااة

ن قاد تام تعديلاه ما 2020إلاى  2012المبادأ للفتارة  حياثمجموع التمويل الموافق علياه مان 

 ادوالر 470,000دوالر أمريكي يتالف من  1,119,017دوالر أمريكي إلى  3,033,814

غ لليونياااب و مبلااا اأمريكيااا ادوالر 61,100زائااادا تكااااليف دعااام الوكالاااة البالغاااة  اأمريكيااا

 اأمريكيااا ادوالر 38,462زائااادا تكااااليف دعااام الوكالاااة البالغاااة  اأمريكيااا ادوالر 549,455

 لليونيدو؛

بأّن أمانة الصندوق قامت بتنقيح االتفاق بين حكومة البحرين واللجنة التنفيذياة، علاى النحاو  (4)

 1، وعلااى وجااه الخصااوص الفقاارة الحااادي والعشاارين بااالتقرير الحاااليالااوارد فااي المرفااق 
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إلزالاااااااة الماااااااواد  2020ألاااااااف، اساااااااتناداً إلاااااااى الهااااااادف المااااااانقح لعاااااااام -2والتاااااااذييل 

والتوزيااع الموافااق عليااه ماان حيااث المباادأ توى التموياال ومسااالهيدروكلوروفلوروكربونيااة، 

المكااون المااذكور فااي الفقاارة الفرعيااة وماادة التنفيااذ، بساابب إلغاااء المعاادل لتموياال الشاارائح 

لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحّل محّل ذلك الذي تم التوصال  16والفقرة ( أعاله؛ 2)أ()

 االجتماع الثمانين؛  فيإليه 

ن من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالاة الماواد يعتن الثالثة والرابعة المجميالشريحت الموافقة على )ب(

المقابلااة لهااا  2020 -2019ن للفتاارة يوخطااة تنفيااذ الشااريحتالهيدروكلوروفلوروكربونيااة للبحاارين، 

 لليونيب. اأمريكي ادوالر 23,400زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي ادوالر 180,000بمبلغ 

 (84/65)المقرر 

 

 السنوية( لمرحليةالتقارير ا –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 

 )اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42الوثيقة  األمانةقدم ممثل  .265

الفوائد على أساس ويالت في المستقبل حأمين الخزانة أن يخصم من الت إلىاللجنة التنفيذية أن تطلب  قررتو .266

عن األموال التي سبق تحويلها لتنفيذ ، 2018 كانون األول/ديسمبر 31، حتى المتحصلة من جانب حكومة الصين

 69/24الخطط القطاعية بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين بحسب المقررين 

 ، على النحو التالي:(3)ب()77/49و

 بموجب خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغطدوالرا أمريكيا لليونيدو ل 5,293مبلغ  )أ(

 المرحلتين األولى والثانية؛

بموجب للبنك الدولي لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان للصين  دوالرات أمريكية 8,004مبلغ  )ب(

 المرحلة األولى؛

الصناعي والتجاري وتكييف الهواء خطة قطاع التبريد دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ل 99,480مبلغ  )ج(

 ؛للصين بموجب المرحلتين األولى والثانية

بموجب المرحلتين األولى الغرف  هواءتكييف  خطة قطاعدوالرا أمريكيا لليونيدو ل 53,142مبلغ  )د(

 ؛والثانية

خطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني بموجب دوالرا أمريكيا لليونيب ل 5,674مبلغ  )هـ(

 ؛المرحلتين األولى والثانية

 .للصين بموجب المرحلة الثانيةالمذيبات  قطاعخطة ل دوالرا أمريكيا لليوئنديبي 2,373مبلغ  )و(

 (84/66)المقرر 
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  السنوية( لمرحليةالتقارير ا –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 

 ( )البنك الدولي(قطاع رغاوي البوليوريثان)

 التنفيذية اإلحاطة علما بما يلي: اللجنة قررت .267

عن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان  2019التقرير المرحلي لعام  (أ)

الجاسئة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42المقدم من البنك الدولي ويرد في الوثيقة 

باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 2,560,576ي إلى هذا االجتماع إعادة البنك الدول )ب(

خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة أمريكيا والمتعلقة بأرصدة من  ادوالر 179,240البالغة 

 في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.

 (84/67)المقرر 

 

  السنوية( لمرحليةالتقارير ا –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 

 )اليوئنديبي( (قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري)

 عن تنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء 2019المرحلي لعام بالتقرير  علمااللجنة التنفيذية  أحاطت .268

 الصناعي والتجاري بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين المقدم

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42في الوثيقة  من اليوئنديبي والوارد

  السنوية( لمرحليةالتقارير ا –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 

 )اليونيدو( (قطاع تكييف هواء الغرف)

 المنفصلة ألجهزة تكييف الهواءالسوق  تقبّلواجه تحديات كبيرة في يالغرف  تكييف هواءبأن قطاع  أقر .269

 .لها السوقتقبّل وأن حكومة الصين قد بذلت جهودا كبيرة لتشجيع  R-290 العاملة بالغاز

تغييرات على نظام حوافز واقترحوا طلب بعض األعضاء توضيحات بشأن تكاليف التشغيل اإلضافية و .270

توزيع  ولن يتم إالأكد ممثل األمانة أن مبلغ تكاليف التشغيل اإلضافية المقدم لن يتغير؛ وتكاليف التشغيل اإلضافية. 

 التكاليف بشكل مختلف.

وتكاليف التشغيل اإلضافية  R-290لخطوط المحولة إلى ردا على سؤال حول طاقة اإلنتاج السنوية لو .271

بنفس  R-290 العاملة بالغاز المنفصلة أجهزة تكييف الهواءالموزعة لكل وحدة، قال ممثل األمانة إنه إذا استمر بيع 

ليون الوتيرة باستخدام نفس المزيج من المنتجات، سيتم استخدام جميع تكاليف التشغيل اإلضافية بعد تصنيع حوالي م

القائمة على  لوحداتلكان التصنيع المحدود و. R-290المحولة إلى  الطاقةفي المائة من  14وحدة، أي ما يقرب من 

أن معدل توزيع  وأشير إلىيمكن أن يكون له عواقب على استدامة التحويل.  نظرا ألنهقلق، لل امصدر R-290 الغاز

 الوحدات المحولة.تكاليف التشغيل اإلضافية سيعتمد على معدل تصنيع 

لكنه قال إنه يرغب في فهم وأن خطة حوافز تكاليف التشغيل اإلضافية تبدو فعالة، إلى عضو آخر  وأشار .272

العالقة بين األرصدة المتبقية في المشروع وتكاليف التشغيل اإلضافية. وأوضح ممثل األمانة أنه وفقا لخطة الحوافز، 

سينخفض مستوى والطاقة في الوحدات المباعة. استخدام كفاءة أساس  علىسيتم توفير تكاليف التشغيل اإلضافية 

أرصدة  وترتبطتكاليف التشغيل اإلضافية ببطء مع مرور الوقت من أجل تعزيز استيعاب التكنولوجيا بشكل مستدام. 

، وترتبط جزئيا نحتى اآلاإلضافية لخط إنتاج واحد لم يتم تحويله  يةرأسمالالتكاليف الالتمويل المتبقية جزئيا بدفع 
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قد تلقت  5كان هناك سؤال حول ما إذا كانت الوحدات المحولة المصدرة إلى بلدان المادة وبتكاليف التشغيل اإلضافية. 

 الحافز أم ال.

، على حد علم كانت وافز تكاليف التشغيل اإلضافية بشكل أفضل، والتيحكانت هناك رغبة في فهم خطة و .273

كفاءة استخدام الطاقة. من حيث درجات أعلى معدات ذات إنتاج بلزيادات في الحوافز ربط اخطة تأحد األعضاء، أول 

اقترح الرئيس أن يلتقي ومراعاتها.  ينبغيية اتعلى الرغم من أن هذا النهج قد يكون إيجابيا، فقد يكون له آثار سياسو

 تقريرا إلى اللجنة التنفيذية. وأن يقدموا بعد ذلكبممثل األمانة  باألمر األعضاء المهتمون

وعقب المناقشات مع األمانة، أعرب أحد األعضاء عن رغبته في إبراز نظام حوافر تكلفة التشغيل اإلضافية  .274

لمعدات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة في التوصية المقترحة، إذ أنه يمكن أن يشكل مرجعا مفيدا التقبّل لالذي يعزز 

ية واجتماع األطراف. وقال عضو آخر إنه يتطلع إلى رؤية كيف يمكن لنظام الحوافز أن يزيد لكل من اللجنة التنفيذ

من مبيعات وحدات المعدات ذات الكفاءة األعلى في استخدام الطاقة وبالتالي طلب أن يدرج المشروع تحديدا في 

 التقارير المرحلية المستقبلية.

 اللجنة التنفيذية: وقررت .275

لتقرير المرحلي المنقح بشأن تنفيذ خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف أن تحاط علما با )أ(

من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين المقدمة من 

 اليونيدو؛

أن تحاط علما بنظام حوافز تكاليف التشغيل اإلضافية لخطة قطاع تكييف هواء الغرف كمرجع  )ب(

 ؛في المستقبلممكن لنظم الحوافز 

أن توافق على تمديد تنفيذ قطاع تكييف هواء الغرف في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  )ج(

على أساس الفهم بأنه لن  2020ديسمبر/ كانون األول  31المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى 

 يطلب أي تمديد آخر بعد ذلك؛

 :مة الصين واليونيدوأن تطلب من حكو )ج(

لخطة قطاع قدما تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية يأن  (1)

االنتهاء من المشروع، وتقديم تقرير انتهاء  إلى حينعلى أساس سنوي تكييف هواء الغرف 

االجتماع الثامن  بحلولاألرصدة المتبقية إعادة و ،المشروع الى االجتماع السابع والثمانين

 ؛والثمانين

ألجهزة السوق  تقبّلفي اإلبالغ عن انعاكاسات نظام حوافز تكاليف التشغيل اإلضافية  (2)

 .، كجزء من تقاريرها المرحليةR-290 العاملة بالغاز المنفصلة تكييف الهواء

 (84/68)المقرر 

 

يبي اليوئند) )الشاملة(رحلة الثانية( )المالصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومة ألمانيا وحكومة اليابان(

الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة 

 ألمانيا(( )اليونيدو وحكومة الشريحة الثالثة –بالضغط )المرحلة الثانية 
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رحلة ن )المالصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع رغاوي البوليوريثا

 (البنك الدولي( )الشريحة الثانية –الثانية 

لصناعي هواء االصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع التبريد وتكييف ال

 ()اليوئنديبي الشريحة الثالثة( –الثانية  والتجاري )المرحلة

مكين امج التخدمة التبريد وبرنالصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع 

 (وحكومة ألمانيا وحكومة اليابان اليوئنديبي) الشريحة الثالثة( –)المرحلة الثانية 

 -ية الثان فلوروكربونية لخطة قطاع المذيبات )المرحلةالصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو

 ( )اليوئنديبي(الشريحة الثالثة

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42قدم ممثل األمانة الوثيقة  .276

فيما يتعلق بتغيير التكنولوجيا المقترح في خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، أبدى أحد و .277

بأنه باإلضافة الى المنشئات التي أصبحت مؤهلة للتمويل في المستقبل، سوف تخصم كميات األعضاء تعليقا مفاده 

  .ةالمستدام جماليةاإل اتضيخفتالمواد المستنفدة لألوزون المرتبطة بها من نقطة البداية لل

 اللجنة التنفيذية: قررتوبناء على ذلك،  .278

واد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين الموافق فيما يتعلق بالمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة الم )أ(

 عليها في االجتماع السابع والسبعين:

نيابة عن حكومة الصين، أن تقدم في بال، المعنية أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة (1)

لخطط قطاعات رغاوي  2020االجتماع الخامس والثمانين، طلبات تمويل شرائح عام 

وي البوليسترين المسحوبة بالضغط، والتبريد الصناعي والتجاري، البوليوريثان، ورغا

وخطة قطاع المذيبات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

ألف المنقح، "األهداف والتمويل"، في االتفاق بين حكومة الصين -2أن توافق على التذييل  (2)

واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الموافق عليها في االجتماع التاسع والسبعين، على النحو الوارد في المرفق الثاني 

لإلشارة إلى تحديث الحد األقصى لالستهالك اإلجمالي تقرير الحالي، والعشرين بال

وتحديث مجموع  2-1المسموح به من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصف 

 وتمويل القطاع وتكاليف الدعم؛ 3-3و 2-3و 1-3األموال في الصفوف 

خطة  ة المعنية، أن تقدمأن تطلب من حكومة الصين، من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذ (3)

عمل منقحة، في موعد أقصاه ثمانية أسابيع قبل االجتماع السادس والثمانين، تتضمن 

عن التكنولوجيا المختارة، وشرائح التمويل المرتبطة بها  ذات الصلةوالمعلومات األنشطة 

لتمديد المرحلة الثانية من قطاعات خدمة تكييف هواء الغرف، والتبريد الصناعي 

، وبالنسبة لخطط 2026لتجاري، والتبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين لغاية عام وا

التبريد وتكييف الهواء والتبريد الصناعي والتجاري، أقصى مستويات استهالك  يقطاع

القطاع المسموح بها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد وصفه في 

 ؛4-3-1و 1-3-1الصفين 
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تطلب أيضا من حكومة الصين، من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية، أن تقدم  أن (4)

 ألف لما يلي:-2في االجتماع السادس والثمانين، أرقام للمراجعات المحتملة للتذييل 

الستهالك المسموح به من المواد جمالي االحد األقصى إللتحديد  2-1الصف  أ.

لإلشارة إلى المعلومات في  2026-2021لفترة الهيدروكلوروفلوروكربونية في ا

 ( أعاله؛3إطار الفقرة الفرعية )أ()

شرائح تمويل قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، ورغاوي  ب.

، 4-2-2إلى  1-2-2في الصفوف  2026-2021البوليوريثان والمذيبات للفترة 

 ، على التوالي؛2-6-2إلى  1-6-2و 2-3-2إلى  1-3-2و

لإلشارة إلى المعلومات في  3-6-4إلى  1-1-4 صفوفالمرتبطة بال الكميات ج.

 ( أعاله؛3الفرعية )أ( ) الفقرة

ومة الصين تحديث المعلومات عن المراجعات الضرورية لإلشارة كأن تطلب كذلك إلى ح (5)

لخطط القطاعات الموافق عليها لرغاوي البولسيترين المسحوبة إلى المقرر الحالي 

 ورغاوي البوليوريثان والمذيبات؛ بالضغط

 120,000دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  1,000,000الموافقة على مبلغ  (6)

دوالرا أمريكيا لليونيب، من أجل قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين، بما 

 ( أعاله؛2ية )أ()ألف المنقح المشار إليه في القثرة الفرع-2يتسق مع التذييل 

أن تطلب إلى اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة الثانية الشاملة لخطة  (7)

قدم في يإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بالنيابة عن حكومة الصين، أن 

تنفيذية االجتماع السادس والثمانين، مشروع اتفاق منقح بين حكومة الصين واللجنة ال

لإلشارة فقط إلى النتائج ذات الصلة الموافق عليها في االجتماع الرابع والثمانين أو تلك 

(، أعاله، وخطة العمل المنقحة 4( و)أ()3النتائج المتعلقة بالفقرتين الفرعيتين )أ()

والتبريد الصناعي والتجاري، والتبريد وتكييف تكييف هواء الغرف، لقطاعات خدمة 

 امج التمكين الواجب تقديمها أيضا في االجتماع السادس والثمانين؛الهواء وبرن

أن تطلب إلى البنك الدولي، بالنيابة عن حكومة الصين، تقديم مقترح منقح في االجتماع السادس  )ب(

 .إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد إدارةوالثمانين للمرحلة الثانية من خطة 

 (84/69)المقرر 

ديبي نئيو( )ثةة الثالالهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحكولومبيا: خطة إدارة إزالة المواد 

 ويونيب وحكومة ألمانيا(

مشيرا إلى أن طلب الشريحة الثالثة من  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43الوثيقة   عرض الرئيس .279

لكولومبيا حظيت بالنظر فيها على نحو انفرادى عقب  الهيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة المرحلة  الثانية من 

نها أثناء )أ(، نظرة عامة على القضايا التى تم تبيّ  9المشروعات المقدمة للموافقة الشاملة بموجب البند  قائمةإزالتها من 

 استعراض المشروعات.

ضافية ردا على األسئلة المتعلقة باألنشطة المقترحة. وبالنسبة إنة معلومات اقدم ممثل اليونديبي وممثل األمو .280

للسبب المنطقى لدراسة الجدوى لتطوير آلة استرداد ذات تكلفة منخفضة، شرح ممثل اليونديبي أن في كولومبيا تعتبر 
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لدراسة هو وحدات االسترداد غالية الثمن وتتاح فقط لعدد صغير من التقنيين في القطاع الرسمى. ولذا فإن هدف ا

التعاون مع المنتج المحلى لتطوير نموذج آللة ذات تكلفة منخفضة يمكن إنتاجها في البلد. وسؤل عن معلومات اضافية 

بشأن مشروع تجريبي لم يختار بعد، قال إن هدف المشروع لم يكن وضع مخطط لحوافز المستعمل النهائي، ولكن 

احتمالية ات عن تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وتوفير المساعدة التقنية، التى تتألف من معلوم

صفر، للمستعملين النهائيين في قطاع التبريد وتكييف الهواء، من المحتمل في سلسلة المتاجر الكبيرة  احترار عالمى

 وتيسير االنتقال إلى هذه التكنولوجيات في المستقبل.

لومات لتقدير تكاليف التشغيل االضافية لقطاع الرغاوى. مالحظا تناول ممثل األمانة مسألة عدم كفاية المعو .281

في البلد من أجل  الهيدروفلوروأوليفين، قال بينما يتاح الهيدروفلوروأوليفين أن المسألة تنطبق على التحوالت إلى

تكاليف إجراء تجارب في مكاتب التكنولوجيا، فهو محدود تجاريا ولم تحدث عمليات  تحول حتى اآلن. وبما أن 

سعار المحلية، اقترحت األمانة أن تقدم المعلومات عن التكاليف الفعلية مع طلب التشغيل االضافية ستعتمد على األ

 (.4)ب()75/44الشريحة التالية، وذلك تمشيا مع المقرر 

تقرير عن نظم ، من جدول األعمال 10الحظ عضو أنها تنوى إثارة أسئلة خالل المناقشة تحت البند و .282

، الحوافز للمستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها

اللجنة على استئناف النظر في الطلب بمجرد  وافقتوالتى يمكن أن يكون لها آثار على طلب الشريحة لكولومبيا، 

 من جدول األعمال. 10حدوث النقاش تحت البند 

 اللجنة التنفيذية: قررتلى ذلك، ع وبناء .283

خطة إدارة إزالة أن تحاط علما بتنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من  (أ)

 ية لكولومبيا؛الهيدروكلوروفلوروكربون

ربونية فلوروكالهيدروكلورومن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة أن توافق على الشريحة الثالثة  (ب)

 اأمريكي ادوالر 736,751عند مبلغ  2021-2019وخطة تنفيذ الشريحة في الفقرة  لكولومبيا

 اوالرد 44,502 زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي ادوالر 635,749يتالف من مبلغ 

 500,6لغة ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البااأمريكي ادوالر 000,50نديبي ومبلغ ئلليو اأمريكي
تشغيل يف النديبي سوف يبلغ عن تكالئلليونيب، على أن يكون من المفهوم أن اليو اأمريكي ادوالر
ند عغاوى في قطاع الر الهيدروفلوروأوليفينضافية الفعلية المتكبدة خالل التحول لخف  صيغ اإل

من خطة إدارة إزالة  الثانيةمن المرحلة طلب الشريحة الرابعة واألخيرة 

 دوالر 12.13إذا كانت تكاليف التشغيل االضافية أقل من ، والهيدروكلوروفلوروكربونية

مشيا راف تكيلوجرام، ستقوم حكومة كولومبيا بإعادة األموال إلى الصندوق المتعدد األط/أمريكي
 )أ(.81/34(  و4)ب()75/44مع المقررين 

 (84/70)المقرر 

 

 لثة(حة الثاالشري –كوت ديفوار: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 

 اليونيدو(و)اليونيب 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46قدم ممثل األمانة الوثيقة  .284

 :اللجنة التنفيذية وقررت .285
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دارة إزالاة خطاة إ األولاى مان الثانية مان المرحلاةالمرحلي عن تنفيذ الشريحة أن تأخذ علماً بالتقرير  (أ)

 ؛كلوروفلوروكربونية في كوت ديفوارالهيدرو المواد

كربونياة الهيدروكلوروفلورو إدارة إزالاة الماوادأن توافق على تمديد مدة المرحلاة األولاى مان خطاة  (ب)

 ؛2021 ديسمبر/كانون األول 31إلى 2020 ديسمبر/كانون األول 31 من

اللجنااة قاماات بتنقاايح االتفاااق المحاادث بااين حكومااة كااوت ديفااوار وأن تأخااذ علماااً أّن أمانااة الصااندوق  (ج)

لاف أ-2ذييل ، وعلاى وجاه التحدياد التاالثالث والعشارين باالتقرير الحااليالتنفيذية، الوارد في المرفق 

( 2016إلظهااار تمديااد ماادة المرحلااة األولااى وجاادول التموياال الماانقح الااذي جمااع الشااريحة الثالثااة )

قارة ، وأنه تمت إضافة ف2021وغيّر جدول الشريحة الخامسة حتى عام  (2018والشريحة الرابعة )

اع االجتماا فااي الااذي تاام التوصاال إليااه ذلااكيحااّل محااّل لإلشااارة إلااى أن االتفاااق المحاادث  16جدياادة 

 ؛امس والسبعينالخ

إزالاة  ن الثالثاة والرابعاة المجموعتاان مان المرحلاة األولاى مان خطاة إدارةيأن توافق علاى الشاريحت (د)

ة لهااا المقابلاا 2020اد الهيدروكلوروفلوروكربونيااة لكااوت ديفااوار، وخطااة تنفيااذ الشااريحة لعااام المااو

كالااة زائااد تكاااليف دعاام الو اأمريكياا ادوالر 280,000، يتااألف ماان اأمريكياا ادوالر 806,091بمبلااغ 

وكالااة زائااد تكاااليف دعاام ال اأمريكياا ادوالر 460,000لليونيااب و دوالرا أمريكيااا  33,891البالغااة 

 لليونيدو؛ و اأمريكي ادوالر 32,200البالغة 

أن تطلب من حكومة كوت ديفوار واليونيب تنفيذ التدابير الموصى بها في تقرير التحقاق، وأن تفياد،  )هـ(

نظاايم لتبواسااطة اليونيااب، االجتماااع السااادس والثمااانين، باعتماااد المرسااوم المشااترك بااين الااوزارات 

ن ، وغيرهاا ماالماواد المساتنفدة لاألوزون وتجاارةعمليات استيراد وتصدير وعباور وإعاادة تصادير 

المتعلقاااااااة باساااااااتيراد وتصااااااادير الماااااااواد ةاإلباااااااالغ التااااااادابير بشاااااااأن تعزياااااااز نظااااااام الرصاااااااد 

 .يةالهيدوروكلوروفلوروكربون

 (84/71)المقرر 

لمشروع الشريحة الثانية( ا - )المرحلة الثانية مصر: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 )اليونيدو واليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا( االستثماري في قطاع تكييف هواء الغرف

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49قدم ممثل األمانة الوثيقة  .286

المشاركة في مشروع  شركات الخمسفي التوصية أن ال ينعكسوأشار أحد األعضاء الى الحاجة الى أن  .287

تحويل التصنيع لن تكون مؤهلة للحصول على تمويل في المستقبل من الصندوق المتعدد األطراف. وأعرب نفس 

للسوق المحلية  R-410Aاألجهزة المعتمدة على تصنيع العضو عن رغبته في تحديد إطار زمني محدد إلزالة 

 منخفضة القدرة على االحترار العالمي. لمعدات المعتمدة على تكنولوجياالسوق ل تقبّللضمان 

 اللجنة التنفيذية: قررتوعقب مناقشات غير رسمية بين األعضاء المهتمين،  .288

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة  )أ(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛

المشروع لتحويل شركات العربي وفريش وميراكو وباور ويونيون إير من الموافقة على  )ب(

ات ذلك بمجرد شرك، وإذا قررت ال32-إلى الهيدروفلوروكربون 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
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، المستخدم في تصنيع وحدات تكييف الهواء المنزلي بقيمة R-454Bتوافر التكنولوجيا، 

 دوالرا أمريكيا لليونيدو؛ 764,864البالغة الوكالة دعم  دوالر أمريكي زائد تكاليف 10,926,623

من  22-طنا من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 65.44خصم كمية قدرها  )ج(

 االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

في المائة في خط أساس  70بخفض بنسبة اإلحاطة علما بتعهد حكومة مصر  )د(

م يبلغ مستوى مستدا، يمثل  2025يناير/كانون الثاني  1الهيدروكلوروفلوروكربون فيها بحلول 

 ؛طنا من قدرات استنفاد األوزون 115.54

 اإلحاطة علما بما يلي: (ه)

 تعهد حكومة مصر بما يلي: (1)

الهواء المنزلي القائمة على  وتصنيع معدات تكييفعلى استيراد حظر استيراد  أ.

 ؛2023يناير/كانون الثاني  1بحلول  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 R-410Aكفالة الرقابة الكاملة على معدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على  ب.

 ، المستوردة أو الموجودة في السوق المحلي؛R-407C و

ات ذلك بمجرد شركرت ال، وإذا قر32-ضمان استعمال الهيدروفلوروكربون ج.

 ؛بواسطة السوق المحلي R-454Bتوافر التكنولوجيا، تكنولوجيا 

تقديم تحديث عن التدابير التنظيمية المزمع إدخالها أو المدخلة وجدول زمني  د.

-م الهيدروفلوروكربونباستخدالتصنيع حصريا للسوق المحلي لشركات لمخطط ل

ة ، كجزء من تقديم الشريحالعالميمنخفض القدرة على االحترار أو بديل  32

 ؛2021الثالثة في عام 

وميراكو، وباور، ويونيون إير بالمشاركة بنشاط في الجهود وفريش ات العربي، شركتعهد  (2)

ا المتفق نولوجيالمبذولة لتعزيز قبول السوق لمعدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على التك

محلي ينخفض لغرض السوق ال R-410Aة على عليها، وضمان تصنيعها للمعدات القائم

فق ا المتات فقط بتصنيع المعدات للسوق المحلي بالتكنولوجيشركتدريجيا إلى أن تقوم ال

م أن ، على أن يكون من المفهوعليها، أو تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي أقل

 ؛R-410Aالشركات ستستمر في تصدير المعدات القائمة على 

 في المستقبلإير مؤهلة لتمويل  نر ويونيوشركات العربي وفريش وميراكو وباولن تكون  (3)

ي فمن الصندوق المتعدد األطراف للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 

 تكييف الهواء المنزلي بموجب تعديل كيغالي؛

صر واللجنة التنفيذية، ألف في االتفاق بين حكومة م-2أن األمانة قامت بتحديث التذييل  (4)

استنادا إلى الموافقة على على النحو الوارد في المرفق الرابع والعشرين بالتقرير الحالي، 

مقترح المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية )ب( أعاله، وخفض كمية أطنان المواد 

وتحديث الهدف الهيدروكلوروفلوروكربونية المشار إليه في الفقرة الفرعية )ج( أعاله، 

طن من قدرات استنفاد األوزون، وإضافة  115.54إلى  1لالستعمال المراقب في الفقرة 
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يه في لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي توصل إل 17فقرة جديدة 

 ؛االجتماع التاسع والسبعين

رة إزالة المواد من خطة إدا ثانيةالموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة ال (و)

، بقيمة 2022-2019الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

الة دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوك 4,668,214دوالر أمريكي، تتألف من  7,507,455

ً  326,775بقيمة  عم الوكالة د دوالر أمريكي، زائد تكاليف 1,836,750يونيدو؛ ول دوالراً أمريكيا

ً ل 128,573بقيمة  ليف دعم الوكالة دوالراً أمريكياً، زائد تكا 279,500يوئنديبي؛ ودوالراً أمريكيا

عم الوكالة بقيمة ددوالراً أمريكياً، زائد تكاليف  207,300ليونيب؛ ودوالراً أمريكياً  33,394قيمة ب

 دوالراً أمريكياً لحكومة ألمانيا. 26,949

 (84/72)المقرر 

 نديبيئو)ي (لشريحة السادسةا –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى : غانا

 حكومة إيطاليا(و

، مشيرا إلى أن الطلب للشريحة السادسة من UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40قدم الرئيس الوثيقة  .289

على نحو إفرادي بعد أن  فلوروكربونية لغانا تم النظر فيهالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو

نظرة عامة على القضايا من جدول األعمال،  9أزيلت من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية في إطار البند 

 التى تم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات.

من جدول  10وأشارت إحدى العضوات إلى أنها تنوي إثارة تساؤالت خالل المناقشة في إطار البند  .290

تقرير عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد األعمال، 

لغانا، ووافقت اللجنة  الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها، يمكن أن يكون لها انعكاسات على طلب الشريحة

 .10على استئناف نظرها في الطلب بمجرد أن تتم المناقشة في إطار البند 

وناقش العضو بعد ذلك مع حكومة غانا على هامش االجتماع. وقرروا أن مكون حوافز المستعمل النهائي  .291

 نية احترار عالمي منخفضة.ذات إمكا R-290المزمع سيعاد برمجته إلى المساعدة التقنية لدعم إدخال تكنولوجيا 

 التنفيذية: اللجنة قررتو .292

 أن تحاط علما: (أ)

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  (1)

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غانا؛

 تدريبل: بأن التمويل المخطط لبرنامج الحوافز للمستعملين النهائيين يمكن أن يستخدم (2)

توفير أدوات  ؛ R-290التقنيين على تركيب وخدمة وحدات تكييف الهواء القائمة على 

لقائمة الهواء الخدمة لتناول سوائل التبريد القابلة لالشتعال؛ رصد استخدام أجهزة تكييف ا

ات احتمالية لضمان السالمة؛ نشر المعلومات عن استخدام تكنولوجيا ذ R-290على 

 منخفضة؛احترار عالمى 

أن تطلب إلى غانا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وحكومة إيطاليا أن تقدم تقارير مرحلية سنوية  (ب)
عن تنفيذ برنامج العمل المتصل بالشريحة األخيرة إلى حين استكمال المشروع وتقارير التحقق إلى 

 والثمانين؛حين إقرار المرحلة الثانية وتقرير إنتهاء المشروع إلى االجتماع السابع 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 

 

 

75 

 

مواد خطة إدارة إزالة المرحلة األولى من الموافقة على الشريحة السادسة واألخيرة من ال (ج)
 121,311عند مبلغ  2021-2019لغانا وخطة تنفيذ الشريحة لفترة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

على أن يكون  ،ينديبئلليو اأمريكي ادوالر 9,098 تكاليف دعم الوكالة البالغة زائدا اأمريكي ادوالر

من المفهوم أن حكومة غانا تنفذ إعادة تهيئة وحدات تكييف الهواء القائمة على 

إلى الهيدروكربون، وتقوم بذلك طبقا للمعايير والبروتوكوالت ذات  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 خاطر المرتبطة بها.مالصلة وأنها ستضطلع بجميع المسؤوليات وال

 (84/73)المقرر 

 

الشريحة  -لثانية اإيران اإلسالمية: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة جمهورية 

 اليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو، وحكومة ألمانيا وحكومة إيطاليا() الثانية(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51 الوثيقةقدم ممثل األمانة  .293

الشركات التي لم تعد جزًءا من خطة إدارة إزالة بوال المرتبطة أحد األعضاء عن السبب في إعادة األم وسأل .294

ال تعاد متعدد األطراف، ولكن الإلى الصندوق على حسابها الخاص حّولت تالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألنها 

أغلقت. التي  ةالهيدروكلوروفلوروكربونيالشركات التي لم تعد جزًءا من خطة إدارة إزالة المواد باألموال المرتبطة 

لم تعد بحاجة إلى األموال، ولم تعد تمثل على حسابها الخاص حولت تأوضح ممثل األمانة أن الشركات التي 

في حالة الشركات التي أفلست، أعيد توزيع أنشطتها واالستهالك المؤهل ألنها تحولت بالفعل إلى السيكلوبنتان. 

المتقلب باإلضافة إلى صعوبة الوصول إلى المواد الخام بسبب الوضع  واستهالكها بين الشركات الباقية. وقد أدى هذا،

نما استهالك بعض الشركات الصغيرة ولشركات. لعديد من افي البلد، إلى حدوث اختالفات في الحصة السوقية لالسائد 

خطة إدارة إزالة المواد لتعني التغييرات المقترحة وسابقًا، بينما انخفض استهالك بعض الشركات الكبيرة سابقًا. 

تتحول من شركة  15الهيدروكلوروفلوروكربونية أنه يمكن إعادة تخصيص األموال لتوفير المساعدة الالزمة لـ 

إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا. وأشار ممثل األمانة إلى أن المبلغ المعاد تخصيصه وقدره  اإلرغاء بالمياهتكنولوجيا 

، ألن تكنولوجيا السيكلوبنتان تتطلب تدابير إضافية للسالمة بالكامل لن يغطي تكلفة التحويل اأمريكي ادوالر 348,006

 ستشترك الشركات في تمويلها.

فيما يتعلق بمسألة التغيير التكنولوجي المقترح، أعرب أحد األعضاء عن تقديره لإلنذار المسبق المقدم إلى و .295

اإلرغاء ومضى العضو ليشير إلى أن سبب التغيير هو أن تكنولوجيا  اللجنة التنفيذية، الذي كان في غاية األهمية.

ل ؤتساال وأدى ذلك إلىفي جمهورية إيران اإلسالمية. رغوة البولي يوريثان لم تكن بديالً مناسبًا ألحد تطبيقات بالمياه 

تيار قد تم ألسباب تتعلق ممثل اليونيدو أن االخفي المقام األول. أوضح  اإلرغاء بالمياه عن سبب اختيار تكنولوجيا

أيًضا مرتبطة بتوفر المواد  ووجدت مشكالتهي الخيار األقل تكلفة.  اإلرغاء بالمياه ، ألن تكنولوجياأساسا بالميزانية

التكنولوجيا إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا بعد هذه الخام والقائمة األولية للشركات المراد تحويلها. وقد تقرر تغيير 

للجهات المعنية برغوة البولي بدائل الحلقة عمل بشأن  اليونيدو نظمتيد من التحليل للتكنولوجيات المتاحة وإجراء مز

 .2018في عام  يوريثان

 من حيث الفعالية إجمالي بقىيلمشروع، سلالعضو التأكيد على أنه، مع كل التغييرات المقترحة  طلبكذلك و .296

دوالر أمريكي سيكون لهما تأثير   375,701 شركات وإعادةثالث حذف أوضح ممثل األمانة أن و. ولتكلفة كما ها

التكلفة؛ ومع ذلك، قد تتغير هذه القيمة، وستواصل األمانة الرصد في جميع أنحاء المشروع من حيث فعالية العلى 

نية من خطة لضمان استرداد أي انحراف في فعالية التكلفة عن المستوى المعتمد من األموال المخصصة للمرحلة الثا

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 

 

 

76 

السائدة كان هناك سؤال للمتابعة فيما يتعلق باحتمالية انخفاض االستهالك الكلي بسبب الظروف االقتصادية و .297

إدارة التي أفلست، بشكل مختلف داخل خطة بالشركات في البلد، وفي هذه الحالة، قد يتعين استخدام األموال المرتبطة 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إذا لم تكن الشركات العاملة حاليًا تناول االستهالك المؤهل. والحظ ممثل 

التي توقفت عن أنشطتها وأنه سيتم رصد الوضع الشركات استهالك استهلكت شركات أخرى اليونيدو أنه حتى اآلن، 

 .قرب عن

لظروف السائدة في البلد، وأن األمانة قد حاولت إيجاد أفضل طريقة ممكنة نظرا لوإذ يدرك أن االقتراح معقد  .298

المعني عضو اللضمان استمرار األنشطة في خطة قطاع رغوة البولي يوريثان، فقد تقرر إجراء مزيد من المناقشة بين 

 .اليونيدو وممثل األمانة وممثل

 اللجنة التنفيذية: وقررت .299

 تأخذ علما بما يلي: )أ(

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  (1)

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران اإلسالمية؛

 39.00باستهالك  Tara Sanat Barfinو  Hanzadأنه قد تم إغالق مؤسستين فرديتين  (2)

-ن( من الهيدروكلوروفلوروكربونطن من قدرات استنفاد األوزو 4.29طن متري )

 لثانية؛اواستبعدت من المرحلة  اأمريكي ادوالر 348,006ب والتمويل المقابل وقدره 141

 5.61طن متري ) 51.00أن يونيدو سوف تنقل مؤسستين من التحويل الفردي باستهالك  (3)

وع ب إلى مشر141-طن من قدرات استنفاد األوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربون

طن  97.7التحويل الجماعي، وثالث مؤسسات في مشروع التحويل الجماعي باستهالك 

ب 141-طن من قدرات استنفاد األوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربون 10.75متري )

 إلى التحويل الفردي؛

باستهالك قدره  Yoosh Electricو  Forouzanو  Aysan Sanatأن مؤسسات  (4)

طن من قدرات استنفاد األوزون( من  7.27طن متري ) 66.00

ها الخاصة قبل بداية المشروع واردب قامت بالتحول من م141-الهيدروكلورفلوروكربون

يكي زائد دوالر أمر 375,701وقد استبعدت من المرحلة الثانية، والتمويل المقابل وقدره 

ى دوالر أمريكي سيتم خصمه من الموافقة عل 26,299تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 الشريحة الثالثة ليونيدو؛

 14,393زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي ادوالر 126,545أنه سيتم خصم مبلغ  (5)

 ؛)ج( 80/21وفقا للمقرر  ،من الموافقة الخاصة بحكومة ألمانيا اأمريكي ادوالر

 توافق على ما يلي: )ب(

ة صغيرة مؤسس 15ـتغيير التكنولوجيا من قائمة على المياه إلى السيكلوبنتان سابق الخلط لل (1)

اليف التي تتم مساعدتها في المشروع الجماعي، دون أي تكفي قطاع الرغاوي متوسطة و

 إضافية يتكبدها الصندوق المتعدد األطراف؛

إعادة تخصيص الرصيد على أساس استثنائي ومع أخذ الحالة االقتصادية القائمة في البلد،  (2)

( 2دوالر أمريكي من المؤسستين المشار إليهما في الفقرة الفرعية )أ( ) 348,006البالغ 
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 تينالفرعي تينلتغطية التكاليف اإلضافية التي حدثت بسبب التغيرات في الفقرأعاله، 

 ؛أعاله (1( و )ب( )3) )أ(

 إيطاليا:حكومة ألمانيا و طلب إلى يونيدو ويوئنديبي وحكومةت )ج(

أن يقدموا مع كل طلب تمويل شريحة تقريرا تفصيليا بشأن حالة تحويل كل من مشروعات  (1)

تهالك وى اسشامل القدرة االستمرارية المالية ومست ،الرغاوي التي تغطيها المرحلة الثانية

ا البديلة المختارة وإجمالي التكلفة والتكنولوجي ب الحالي،141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 من الصندوق المتعدد األطراف ومستوى التمويل المشترك حسب الحالة؛

التي ثبت عدم أهليتها أن يستمروا في توفير معلومات فور إتاحتها بشأن مؤسسات الرغاوي  (2)

عدة من الصندوق ب دون مسا141-للتمويل أو التي قد أزالت الهيدروكلوروفلوروكربون

المتعدد األطراف، أو انسحبت من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 ه؛ق عليالهيدروكلوروفلوروكربونية باإلضافة إلى استهالكها المقابل أو التمويل المواف

عن أي تغيير في التكنولوجيا لكي تدرسه اللجنة التنفيذية وفقا للفقرة مقدما يقوموا باإلبالغ أن  (3)

 ( من االتفاق بين جمهورية إيران اإلسالمية واللجنة التنفيذية؛ 5) )أ( 7

أن تضمن أنه بالنسبة للمؤسسات التي حصلت على تمويل للتحويل خالل المرحلة الثانية  (4)

خرى أاستكمال التحويل يتم نقل المعدات المقابلة الستخدامها في مؤسسات وأغلقت قبل 

 مؤهلة للحصول على المساعدة، وأن أي رصيد لم يتم صرفه تتم إعادته إلى الصندوق

 المتعدد األطراف دون المساس بأي مؤسسة أخرى مؤهلة؛

خروج عن نجاعة  فأي ،ضمان أنه عندما يتم التحقق من كافة المؤسسات وتخصيص الموارد (5)

ر دوال 6.79التكاليف الموافق عليها لقطاع رغاوي البوليوريتان للمرحلة الثانية )

المرحلة  ية منأمريكي/كغم( ينبغي إبالغ اللجنة التنفيذية به وتتم تغطيته من األموال المتبق

 الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و 

أيضا على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد أن توافق  )د(

-2020رة للفت لجمهورية إيران اإلسالمية وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم 1,593,980دوالر أمريكي يشمل  4,275,180بمبلغ  2022

تكاليف  دوالر أمريكي زائد 1,047,035دوالر أمريكي ليوئنديبي، و  111,579الوكالة البالغة 

ي زائد دوالر أمريك 584,000دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا، و  119,092دعم الوكالة البالغة 

ي زائد دوالر أمريك 504,004دوالر أمريكي ليونيدو، و  40,880تكاليف دعم الوكالة البالغة 

مريكي أدوالر  190,000دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا و  60,996لبالغة تكاليف دعم الوكالة ا

 دوالر أمريكي ليونيب. 24,857زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 (84/74)المقرر 

 

 العراق: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة الثالثة(

 اليونيدو(و )اليونيب

  .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/52األمانة الوثيقة  ممثلقدّم  .300
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 :التنفيذية اللجنة قررتو .301

تأخذ علما بالتقرير المرحلي بشاأن تنفياذ الشاريحة الثانياة مان المرحلاة األولاى مان خطاة إدارة إزالاة  )أ(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للعراق؛

توافق على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الماواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة إلاى  )ب(

 ؛2020كانون األول ديسمبر/ 31

الاوارد فاي علاى النحاو  ،تأخذ علما بأن األمانة قد حدثت االتفاق باين حكوماة العاراق واللجناة التنفيذياة )ج(

ول التمويل المنقح ألف ليبين جد-2وبصفة خاصة التذييل  ،بالتقرير الحالي الخامس والعشرينالمرفق 

لااذي تاام الإلشااارة إلااى أن االتفاااق المعاادل يّجااب االتفاااق  16وتمديااد فتاارة المرحلااة األولااى، والفقاارة 

 التوصل إليه في االجتماع الرابع والسبعين؛

 تطلب إلى حكومة العراق ويونيب ويونيدو أن يقدموا ما يلي: )د(

 االجتماع السابع والثمانين؛ فيمال المشروع تقرير استك (1)

وذلك مع طلب المرحلة الثانية من خطاة إدارة إزالاة الماواد  2019تقرير تحقق مستقل لعام  (2)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

توافااااق علااااى الشااااريحة الثالثااااة واألخياااارة ماااان المرحلااااة األولااااى ماااان خطااااة إدارة إزالااااة المااااواد  )هـ(

 473,384بمبلااغ  2020كربونيااة للعااراق، وخطااة تنفيااذ الشااريحة المقابلااة لعااام الهيدروكلوروفلورو

كاي دوالر أمري 27,634دوالر أمريكي زائد تكاليف الادعم البالغاة  220,000دوالر أمريكي يشمل 

 ريكي ليونيدو.دوالر أم 15,750دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة  210,000 ليونيب، و

 (84/75)المقرر 

 )البنك ة(انيالشريحة الث -األردن: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 اليونيدو(و الدولي

، أن بيانات االستهالك UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/53 للوثيقة تقديمه عندممثل األمانة،  أوضح .302

من بروتوكول  7نات المبلغ عنها بموجب المادة عن البيا تختلف 2017و 2016في تقرير التحقق لعامي الواردة 

المنقحة  7، قدمت حكومة األردن بيانات المادة 2019 كانون األول /في أوائل ديسمبرو. لهاتين السنتينمونتريال 

 .2017و 2016نتائج تقرير التحقق لعامي  التي تتسق مع 2017و 2016لعامي 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .303

 ارة إزالةطة إدعلما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خ اإلحاطة (أ)
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في األردن؛

الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (ب)
 1,663,211 بقيمةالمقابلة،  2021-2020الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخطة تنفيذ شريحة 

دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  1,013,554دوالرا أمريكيا، وتتألف من 

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف  540,849، وللبنك الدولي را أمريكيادوال 70,949البالغة 

دوالرا أمريكيا لليونيدو، على أساس أن البنك الدولي سيقدم تحديثا في  37,859دعم الوكالة البالغة 
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حالة تنفيذ األنشطة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  عن السادس والثمانيناالجتماع 
 هيدروكلوروفلوروكربونية.ال

 (84/76 المقرر)

 

 ندييي()اليوئ ة(الثاني الشريحة –ماليزيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

، وأشار الى أن طلب الشريحة الثانية من المرحلة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/54الوثيقة  الرئيسقدم  .304

من  بعد حذفه ةفرديبصفة يجري النظر فيه من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا الثانية 

نها أثناء استعراض نظرة عامة على القضايا التى تم تبيّ )أ(،  9قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية تحت البند 

 .المشروعات

 اللجنة التنفيذية: توقرر .305

 :أن تحاط علما (أ)

لة ة إزابالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدار (1)

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا؛

ي ن التأن منشأة سقف آسيا قد غيرت على أساس استثنائي تكنولوجيتها الى السيكلوبنتا (2)

لى عأي تكاليف إضافية يشكل تكنولوجيا منخفضة القدرة على االحترار العالمي دون 

 الصندوق المتعدد األطراف؛

أن توافق على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (ب)

دره بمبلغ ق 2021-2019الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة للفترة 

كيا لليوئنديبي دوالرا أمري 173,266لوكالة البالغة دوالرا أمريكيا  زائدا تكاليف دعم ا 2,475,225

 على أساس الفهم بمايلي:

، Allied Foam ،Astino،Century ،Gai Hinفي حالة أن تقرير منشئات  (1)

Hewgant، Insulated Box or Roto  خالل التنفيذ تغيير التكنولوجيا من

لديها المرونة في عمل ذلك الهيدروفلوروأولفين الى السيكلوبنتان السابقة الخلط، سيكون 

على أساس الفهم بأن عمليات التحويل لن تتأخر، وأن تكاليف إضافية سوف تتحملها 

 المنشئات؛

أن تقدم اليوئنديبي تقريرا عن تنفيذ التكنولوجيات المختارة في المنشئات في الفقرة الفرعية  (2)

املة وتكييف الهواء العتبريد عن حالة الحظر على استيراد أجهزة الأعاله، ( 1)ب()

تكييف هيدروكلوروفلوروكربون وفي التصنيع والتركيبات الجديدة ألجهزة التبريد وبال

من  لثالثةالهواء العاملة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدى تقديم طلب الشريحة ا

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 (84/77)المقرر 
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ة ة إدارخطفي قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط ) الهيدروكلوروفلوروكربونالة باكستان: إز

 )يونيدو( (ثانية، المرحلة الإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/57  الوثيقةممثل األمانة قدم  .306

 :التنفيذية اللجنة قررتو .307

-موووون الهيوووودروكلوروفلوروكربون Symbol Industriesأن تعتموووود مشووووروع تحويوووول شووووركة  (أ)

نوائي ميثيول ثلهيدروفلوروأوليفان/ثاني أكسويد الكربون/ا إلى 22-ب/الهيدروكلوروفلوروكربون142

ر دوال 619,938اإليثر المستخدم في صناعة ألواح رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط بمبلوغ 

 ؛ ريكي لليونيدودوالر أم 43,396غة أمريكي زائد تكاليف الدعم البال

طوون موون قوودرات اسووتنفاد األوزون موون  1.69طوون موون قوودرات اسووتنفاد األوزون ) 4.68أن تحسووم  (ب)

موووووووووون قوووووووووودرات اسووووووووووتنفاد األوزون موووووووووون  طوووووووووون 2.99و  22-الهيوووووووووودروكلوروفلوروكربون

وكربونيوووة المتبقوووي اسوووتهالك الموووواد الهيدروكلوروفلورن موووب( 142-الهيووودروكلوروفلوروكربون

 ؛المؤهل للتمويل

 :تحاط علماً بما يلي أن (ج)

ب المؤهووول 142-نأنوووه لووون يكوووون هنووواك اسوووتهالك متبقوووي مووون الهيووودروكلوروفلوروكربو ( 1)

 ؛ للتمويل

ب 142-التووزام حكومووة باكسووتان بفوور  حظوور علووى اسووتيراد الهيوودروكلوروفلوروكربون ( 2)

وحظووور علوووى تصووونيع رغووواوي البوليسوووترين  2023كوووانون الثووواني ينووواير/  1ابتوووداًء مووون 

اء مون ن يوتم االنتهوالمسحوبة بالضغط القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موا أ
 ؛مشروع التحويل

أنه سيتم تنقيح االتفاق بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة  ( 3)

وع المشر شمل الموافقة على مقترحيإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحيث 

ربونية فلوروكالمشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله، وحسم أطنان المواد الهيدروكلورو

ً إلى جنب مع االمشار إليه مويل طلب ت في الفقرة الفرعية )ب( أعاله، وسيتم تقديمه جنبا

 االجتماع الخامس والثمانين. فيالشريحة الثالثة 

 (84/78)المقرر 

 

 ابعة(الشريحة الر -الة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى صربيا: خطة إدارة إز

 (اليونيب/ )اليونيدو

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/59األمانة الوثيقة قدم ممثل  .308

 اللجنة التنفيذية: قررتو .309

 ا يلي:ماإلحاطة علما ب (أ)
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خطة إدارة إزالة المواد التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من  (1)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا؛

وأن األمانة قد حدّثت االتفاق المبرم بين حكومة صربيا واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد  (2)

ألف،  -2 والتذييل 14، وتحديداً: الفقرة الحالي التقريرب س والعشرينسادالفي المرفق 

 2020ديسمبر/ كانون األول  31ستكتمل بحلول  لتوضيح أن تلك المرحلة األولى

 اق المنقح، لإلشارة إلى أن االتف16قرة ؛ والف2019والشريحة الرابعة المطلوبة في عام 

 محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الحادي والسبعين؛ يحل المحدث

رتبط  مل المتنفيذ برنامج العوتطلب من حكومة صربيا واليونيدو واليونيب تقديم تقرير مرحلي عن  (ب)

 بالشريحة النهائية وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع السابع والثمانين؛ 

 لموادوالموافقة على الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ا (ج)

 ، بمبلغ2020 -2019الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

عم دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف د 25,700دوالر أمريكي، يتألف من  36,159قدره 

كاليف دعم تدوالر أمريكي، باإلضافة إلى  7,550دوالر أمريكي لليونيدو و  1,928بقيمة  الوكالة

 .دوالر أمريكي لليونيب 981الوكالة بقيمة 

 (84/79)المقرر 

 

 (األخيرةو الشريحة الثالثة –تونس: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروکلوروفلوروکربونية )المرحلة األولى 

 فرنسا/اليونيب()اليونيدو/حكومة 

، مشيرا إلى أن الطلب للشريحة الثالثة واألخيرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60قدم الرئيس الوثيقة  .310

بعد  ةفرديبصفة يجري النظر فيه للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس 

نها أثناء نظرة عامة على القضايا التى تم تبيّ )أ(،  9تحت البند من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية  حذفه

 .استعراض المشروعات

وأشار أحد األعضاء إلى أنه، خالل المناقشات التي أجريت مع األمانة والوكالة المنفذة الرئيسية، تم توضيح  .311

شروعا للمساعدة التقنية وبموجبه لم )د( من الوثيقة كان م20أن برنامج الحوافز الستبدال المعدات المذكورة في الفقرة 

 يحصل المستخدمون النهائيون على أي أموال.

 اللجنة التنفيذية: وقررت .312

ً أن  (أ)  :بما يلي تحيط علما

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (1)

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس

ب 141-بوضع ضوابط صارمة على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربونوالتزام الحكومة  (2)

 للتطبيقات المتعلقة بالمذيبات؛

واليونيدو وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وحكومة فرنسا تقديم تقارير  ،أن تطلب إلى حكومة تونس (ب)

تهاء من ة إلى حين االنخيرمرحلية على أساس سنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة األ
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المشروع، وتقارير التحقق إلى حين الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 والثمانين؛ مناالثالهيدروكلوروفلوروكربونية، وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع 

الموافقة على الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (ج)

دوالرا  99,945بقيمة  المقابلة، 2020 عام لهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس وخطة تنفيذ شريحةا

دوالرا أمريكيا  4,025دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  57,500أمريكيا، تتألف من 

أمريكيا دوالرا  1,950دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  15,000، ودولليوني

دوالرا أمريكيا لحكومة  2,470دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  19,000، وبلليوني

فرنسا، على أساس الفهم بأنه لن يقدم أى أموال أخرى للمستخدمين النهائيين الستبدال المعدات 

 .بموجب المساعدة التقنية

 (84/80)المقرر 

 

 ثالثة(الشريحة ال –تركيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 

 )اليونيدو/اليونيب(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61قدم ممثل األمانة الوثيقة  .313

 اللجنة التنفيذية: وقررت .314

علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  حيطأن ت (أ)

 تركيا؛لالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

أن توافق على تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (ب)

، على 2025كانون الثاني  يناير/ 1كربونية بحلول لتحقيق اإلزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلورو

 شرط عدم الموافقة على أّي تمديد إضافي؛

من طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من  137.06أن تخصم  (ج)

 ؛استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل

على النحو  ،حدثت االتفاق المبرم بين حكومة تركيا واللجنة التنفيذية علما بأن األمانة حيطأن ت (د)

ألف، لإلشارة -2والتذييل  1، وال سيما الفقرة السابع والعشرين بالتقرير الحاليالوارد في المرفق 

إلى تمديد المرحلة األولى واإلزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فضال عن إضافة 

 لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحّل محّل ذاك الذي أبرم في االجتماع الثامن والستين؛ 16الفقرة 

أن توافق على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  )هـ( 

بقيمة المقابلة  2020-2019الهيدروكلوروفلوروكربونية لتركيا وخطة تنفيذ شريحة الفترة 

ا أمريكيا دوالر 111,920، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة ر أمريكيدوال 1,598,850

الهواء  تكييفلليونيدو، مع العلم أنّه إذا اختارت تركيا أن تقوم بإعادة تهيئة أجهزة التبريد و

ابلة والق المصممة أصال للتشغيل بمواد غير قابلة لالشتعال حتى تستهلك غازات التبريد السامة

المخاطر وليات عال وأن تقدّم الخدمة التالية إلعادة التهيئة هذه، فإنها تتحمل كافة المسؤولالشت

 لة.ذات الص المتصلة بخيارها هذا على أن تتّم هذه العملية وفقا للمعاير والبروتوكوالت

 (84/81)المقرر 
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ك ( )البنيةانالشريحة الث -الثانية فييت نام: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة 

 حكومة اليابان(والدولي 

أن طلب الحصول على الشريحة الثانية وذكر ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/62قدم الرئيس الوثيقة  .315

 ةفرديبصفة نام يجري النظر فيه  تيمن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفي

)أ( من جدول األعمال،  9في إطار البند الشمولية لموافقة لحصول على االمقدمة ل اتعومن قائمة المشربعد حذفه 

 .اتأثناء استعراض المشروعنها التي تم تبيّ نظرة عامة على القضايا 

التوصية المقدمة من األمانة بجعل تحويل التمويل وموازنة التكاليف تعديل إزاء شواغل تم اإلعراب عن و .316

 2018و  2017و  2016 في السنوات ستهالكاال، بأن 2020 كانون الثاني /يناير 15استالم التأكيد، بحلول  شريطة

االستهالك كي تبين من بروتوكول مونتريال ل 7على النحو الوارد في تقرير تنفيذ البرنامج القطري وبموجب المادة 

كن حالة عدم امتثال، وقال إنه ال يبدو أن هناك سابقة تلم  اأحد األعضاء أنه وذكرالذي تم التحقق منه لتلك السنوات. 

هذه التوصية، التي، إذا تمت الموافقة عليها، قد تعيق تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد لأو مبرر 

أنه سيتعاون مع البلد لضمان ذكر الهيدروكلوروفلوروكربونية. ورداً على ذلك، قال ممثل األمانة إن البنك الدولي 

تستلم لم والمبينة في تصاريح االستيراد. الكميات لواردات الفعلية، بدالً من لالبيانات المستقبلية المبلغ عنها توضيح 

. وأضاف كبير الموظفين أن األمانة 2018و  2017و  2016بيانات األعوام  ه قد تم تعديلاألمانة بعد تأكيدًا بأن

باينات بين مجموعات البيانات، وفي كثير من الحاالت، قدمت أخطرت على الفور الوكاالت المنفذة الرئيسية بأي ت

تفسيراً لسبب وجود تباين فيها. ونظراً لألهمية الكبيرة لوجود بيانات متسقة، فقد رأت أنه ينبغي اتخاذ إجراء فيما 

مانة بأن عدة يتعلق بالطلب قيد البحث. وردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاالت مماثلة في الماضي، أجاب ممثل األ

بلدان كان عليها في السابق تقديم بيانات منقحة. ورداً على سؤال آخر، قال ممثل البنك الدولي إن حكومة فييت نام 

 في المائة، وعليها أن تمر بعملية داخلية لتغيير البيانات. 1اعترفت بهذا التباين، الذي كان أقل من 

  عدم تحديد موعد نهائي الستالم تأكيد تعديل البيانات.اللجنة التنفيذية على  وافقت، المناقشةبعد و .317

 اللجنة التنفيذية: قررتو .318

 إزالةارة طة إدخأن تحيط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من  (أ)

 فييت نام؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل

مبرم بين حكومة فييت نام التفاق المن األف  -2التذييل حدثت أن األمانة قد بأيضاً  وأن تحيط علما (ب)

دة أساس إعا على ،، على النحو الوارد في المرفق الثامن والعشرين بالتقرير الحاليواللجنة التنفيذية

أن كي تبين جديدة لال 17وأنه تمت إضافة فقرة الثاني والثمانين في االجتماع المعتمدة األموال 

 ؛االجتماع السادس والسبعينفي  الذي تم التوصل إليه االتفاق المحدث حل محل

على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  وأن توافق (ج)

بقيمة ، 2020 -2019الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

، باإلضافة إلى تكاليف دعم أمريكي دوالر 2,179,193، تتألف من أمريكيدوالر  2,517,034

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى  163,980الدولي، و  للبنكدوالر أمريكي  152,544بقيمة الوكالة 

دوالر أمريكي لحكومة اليابان، على أساس أن أمين الخزانة  21,317بقيمة تكاليف دعم الوكالة 

الثنائي من جانب حكومة بالعنصر التكاليف المرتبطة ويوازن التمويل إلى البنك الدولي سيحول 

 2017و  2016 في السنوات ستهالكاال ه تم تعديلاليابان فقط بناًء على تأكيد من األمانة بأن
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من بروتوكول مونتريال  7ورد في تقرير تنفيذ البرنامج القطري وبموجب المادة حسبما  2018 و

 لتلك السنوات. االستهالك الذي تم التحقق منهلكي يبين 

 (84/82قرر م)ال

 المشروعات االستثمارية للهيدروفلوروكربون

( في  تصنيع معدات تبريد R-290أ الى البروبان )341-كوبا: التحويل من استخدام الهيدروفلوروكربون

 )اليوئنديبي( وكليمايالمباني في فر

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/47قدم ممثل األمانة الوثيقة  .319

وأعرب الكثير من األعضاء عن تأييدهم للمشروع مشيرين على وجه الخصوص الى الوفورات في الطاقة  .320

سفر عنها هذا التحويل. وأكد العديد من األعضاء االلتزام بتقديم تقرير يتضمن تحليال مقارنا مع يالتي يمكن أن 

أ 134-المباني المعتمد على الهيدروفلوروكربونوتبريد  R-290استهالك الكهرباء لتبريد المباني الجديد المعتمد على 

وتضمنت  .ن لم يمكن تحقيقه إالّ أن ذلك سوف يمثل مدخال مفيدا في نظر المشروعلكالذي كانت األمانة قد طلبته و

-ربونيجابية التي أبرزت التمويل المشترك المقدم من المنشأة وااللتزام بعدم العودة الى الهيدروفلوروكالجوانب اإل

الدعم التقني الذي سيقدمه االتحاد األوروبي وحقيقة أن التكنولوجيا كانت تستخدم على نطاق أ في المستقبل، و134

 الجيد. مستوى كفاءتها العالي وأدائهاوالمعروف ب 5واسع في البلدان غير العاملة بالمادة 

دية تكلفته إالّ أن وأعرب أحد األعضاء عن شواغله إزاء عدم القدرة على تكرار المشروع وضعف مردو .321

أعضاء آخرين أشاروا الى أن هناك معلومات مفيدة يمكن اكتسابها حيث أنه ال تتوافر حتى اآلن إالّ خبرات ضئيلة 

ن ضعف مردودية التكاليف نشأت عن صغر حجم المنشأة أوأضاف أحد األعضاء  .اإلقليم في بمثل هذه المشروعات

 همية كبيرة للبلدان المجاورة.أوقال إن المشروع ينطوي على  ،رومن هنا كان انخفاض اقتصاد الحجم الكبي

 اللجنة على إجراء مناقشات غير رسمية بشأن هذه المسألة. ووافقت .322

ة، لم يتم التوصل إلى توافق في ضيفنه على الرغم من المناقشات المستأوبناء على ذلك، أفاد ممثل األمانة  .323

 اآلراء.

أ 134-اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على مقترح المشروع للتحول من استخدام الهيدروفلوروكربون وقررت .324

 إلى البروبان في تصنيع معدات تبريد المباني في فريوكليما.

 (84/83قرر م)ال

 

إزالة تقرير عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة    :من جدول األعمال 10البند 

 (82/54المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها )المقرر 

، مسلطا الضوء على بعض النتائج المحققة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63عرض ممثل األمانة الوثيقة  .325

 في تقييم مرونة التوسع في تطبيق البدائل ذات إمكانية احترار عالمي الصعوبةأثناء تحضير التقرير، بما فيها: 

منخفضة التي تم الترويج لها في نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين؛ ومدى توافر المعدات أو البدائل في السوق؛ 

وإمكانية التدابير التنظيمية وغيرها من التدابير في زيادة أثر نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين؛ واألثر المحدود 

لحوافز على استخدام أوسع للتكنولوجيات البديلة؛ وتنفيذ التدريب للتمويل المشترك من جانب المنتفعين من نظم ا

للفنيين وأنشطة بناء القدرات لدعم تطبيق البدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة؛ والخفض الكبير في تسربات 
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ربات في المحققة من خالل نظام واحد معين للمستخدم النهائي يركز على خفض التس 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 السوبرماركت.

العرض، أدلى عدد من األعضاء بتعليقات على التقرير والنتائج، قائلين إنه على الرغم من أن المسألة  عقبو .326

الصحيح لنظم الحوافز للمستخدمين النهائيين يمكن أن ينتج عنه نتائج مفيدة على مدى تنفيذ  جكانت معقدة، فإن النه

لوروفلوروكربونية وتطبيق التكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة. كما خطط إدارة إزالة المواد الهيدروك

سلط األعضاء الضوء على أهمية إدراج نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين في السياسات الصحيحة واإلطار 

 التنظيمي الصحيح.

م الحوافز للمستخدمين ها عند تصميم نظوأثار األعضاء عددا من النقاط األخرى التي ينبغي النظر في .327

بلية. وسلط أحد األعضاء الضوء على مرونة التوسع المحدودة و جدوى تكلفة نظم الحوافز وشدد على المستق النهائيين

المجالين من أجل تحسين النتائج. فتقييم القيمة وجدوى التكلفة على األجل  ينالحاجة إلى تحديد البارامترات في هذ

نطوي على رصد التأخيرات وتحديد أسباب تلك التأخيرات. ولذلك، ينبغي تصميم منهجية الطويل لنظم الحوافز قد ي

لتقييم نظم الحوافز، وينبغي المطالبة بتقديم تقارير مرحلية. وهناك حاجة أيضا إلى مزيد من المناقشة حول كيفية 

يدروكلوروفلوروكربونية، فيما مالءمة كل عنصر من نظام حوافز معين في الخطة الشاملة إلدارة إزالة المواد اله

يتعلق بالعمل مع الفنيين، وبناء القدرات والجوانب المتعلقة بالسالمة في حالة البدائل القابلة لالشتعال. وتناول العضو 

مسألة كيفية تشكيل نظم الحوافز، قائال إنها كانت مشروعات لمرة واحدة، ومحددة زمنيا على نحو أكبر، مثل 

ية أو التجريبية التي تهدف إلى بدء تكنولوجيا أو ممارسة جديدة. ولذلك، اقترح تسمية نظم المشروعات اإليضاح

، وبالتالي سلط الضوء أيضا على موجهة إلى المستعملين النهائيين الحوافز بأنها مشروعات "إيضاحية" أو "تجريبية"

وف أو البلدان التي يمكن أن تكون أكثر ، والظرهذه المشروعاتمدتها المحدودة. ومن المهم فهم وتحديد كيفية عمل 

فائدة فيها، مثل بلدان االستهالك المنخفض حيث يمكن أال تكون أساسا للتصنيع. وخلص أحد األعضاء قائال إن 

التي نجحت نجاحا كبيرا مثل برنامج خفض التسربات الذي ذكره ممثل  المشروعات الموجهة إلى المستعملين النهائيين

 سته الستخالص العناصر التي يمكن أن تقدم مثاال تحتذي به البلدان األخرى.األمانة يمكن درا

وأقرّت عضوة أخرى بأن هناك تحديات تواجه ضمان النتائج الناجحة لنظم الحوافز، ولكن الخبرة واألسواق  .328

اعد والسياسات، حوافز، مثل القوالالمتغيرة يمكن أن تقود إلى نتائج إيجابية. ورحبت بفكرة وجود شروط مسبقة لنظم 

وزيادة التوعية، وبناء القدرات، وتنفيذ الممارسات الجيدة. ومن الضروري أيضا ضمان أن مثل هذه الظروف 

التمكينية موجودة مبكرا حتى يتم االستفادة من منافع نظم المستخدمين النهائيين. وعالوة على ذلك، من المهم ضمان 

 رار عالمي منعدمة أو منخفضة فقط تشكل أهدافا لنظم الحوافز.أن التكنولوجيات البديلة ذات إمكانية احت

تتمتع بنجاح مختلط ألن غرضها يمكن أن لمستخدمين النهائيين لحوافز الوأشار عضو آخر إلى أن نظم  .329

يتفاوت على نحو كبير من بلد إلى آخر. فقد استخدمت بعض البلدان نظم الحوافز للتشجيع على تطبيق تكنولوجيات 

بينما استخدمتها بلدان أخرى من أجل عدم التشجيع على التسربات أو للوفاء بتدابير االمتثال. ولذك من المهم جديدة، 

، 28/44و 26/38تجنب إنشاء نظم حوافز لغرض واحد يمكن أن تقيّد البلدان. واقترح العضو االستعانة بالمقررين 

المبادئ التوجيهية والشروط المسبقة الواردة فيهما، إذ على النحو الذي اقترحته األمانة، من أجل استعراض وتحديث 

أنهما يغطيان مسائل مثل الحاجة إلى ضوابط سليمة، والحاجة إلى التركيز على االستهالك في قطاع الخدمة، على 

 سبيل المثال.

رح وباإلشارة إلى أن عددا من األعضاء قد أعربوا عن رغبتهم في إضافة صياغة محددة إلى التوصية، اقت .330

أن يجتمع األعضاء المهتمين باألمر مع ممثل األمانة على هامش االجتماع. وأعرب عن القلق بأن الوقت قد ال يكون 

كافيا في االجتماع الحالي الستكمال عملية المشاورة والصياغة، وفي هذه الحالة يمكن تحديد عملية لجمع التقديمات 

عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين لعرضها في االجتماع وتجميعها من األعضاء حتى يمكن تحديث التقرير 

 الخامس والثمانين.
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 اللجنة التنفيذية: وقررت .331

أن تحاط علما بالتقرير عن نظم حوافز المستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة  )أ(

( الوارد في الوثيقة 82/54المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63؛ 

الموجهة في المشروعات المحددة زمنيا والمشروعات اإليضاحية والتجريبية لمرة واحدة أن تنظر  )ب(

و/أو خفض  إمكانية احترار عالمي منعدمة أو منخفضةالبدائل إلى المستخدمين النهائيين للتحول إلى 

استخدام المواد الخاضعة للرقابة بموجب المراحل القائمة أو المستقبلية لخطط إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع تحديد أولوية تلك األنشطة في بلدان االستهالك المنخفض، على 

تكون سائدة قبل أن أساس كل حالة على حدة، مع األخذ في الحسبان أن الظروف التالية ينبغي أن 

توجه المشروعات اإليضاحية والتجريبية إلى المستخدمين النهائيين، بما يتماشى مع المبادئ 

 :28/44التوجيهية لتحويل المستخدم النهائي في قطاع التبريد التجاري المعتمدة في المقرر 

وكربونية والمعدات إنتاج واستيراد المواد الهيدروكلوروفلورأن يكون لدى البلد رقابة على  (1)

على أن تكون هذه الرقابة قائمة ومطبقة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تعمل ب

 لهيدروكلوروفلوروكربون؛تحتوي على اجديدة ومقيدة النتشار مكونات ، فعال

قطاع خدمة معدات ل للبلد إنما هو استهالكالرئيسي ينبغي أن يكون االستهالك المتبقي  (2)

 تكييف الهواء؛و التبريد

 ينبغي تحديد بيانات شاملة عن جميع االستهالك المتبقي وإتاحة هذه البيانات للجنة التنفيذية؛ (3)

ينبغي أال تكون هناك أية أنشطة أخرى ممكنة تسمح للبلد بأن يفي بالتزاماته الخاصة  (4)

لمستهلكي المواد فلوروكربون، أو أن يكون السعر المقارن كلوروبالرقابة على الهيدرو

أشهر  9ة يا لمدالهيدروكلوروفلوروكربونية، بالقياس إلى مواد التبريد البديلة، سعرا عال

 ؛على األقل وأن يكون من المتوقع استمراره في االرتفاع

تصميم وتقديم المشروعات اإليضاحية والتجريبية أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة لدى  )ج(

 الفقرة الفرعية )ب( أعاله:ستخدمين النهائيين على النحو المشار إليه في الموجهة إلى الم

المحلية لدعم واستدامة إدخال  نفيذ البلد إلطار السياسةأن تقدم معلومات عن كيفية ت (1)

 التكنولوجيا الجديدة و/أو الممارسة الجديدة؛ استيعابو

ي يمكن أن تكون مهتمة في لتالبلد أو اإلقليم اذلك أن تقدم معلومات عن عدد الشركات في  (2)

، وعن إزالة المواد الخاضعة للرقابة وإدخال غازات الجاري تنفيذه لبرنامجلنتيجة التحول 

 التبريد البديلة؛

للتكنولوجيا البديلة أو الممارسة  ةالتوسع المتوقع مرونةأن توضح وتقدم المنهجية لتقدير  (3)

 المقترحة في ضوء ظروف السوق المحلي؛

إليصال نتائج المشروع إلى أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في  أن تدرج خطة (4)

 استيعابهم بدون استخدام موارد الصندوق المتعدد األطراف؛
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يع تسرد أولويات تطبيقات التبريد وتكييف الهواء حيث يمكن أن يسهم المشروع في أن تحد (5)

 ؛إزالة المواد الخاضعة للرقابة

من منافع  التنفيذ المبكر للظروف التمكينية التي يمكن أن تزيدأن تتبع نهجا متدرجا لضمان  (6)

 مثل هذه المشروعات؛

أن تفسر كيف يمكن تنفيذ المشروعات وربطها باألنشطة األخرى لخطط إدارة إزالة المواد  (7)

من أجل اعتماد الهيدروكلوروفلوروكربونية مثل التدريب، وبناء القدرات والمساعدة التقنية 

 بديلة المقترحة بطريقة فعالة من حيث التكلفة؛التكنولوجيا ال

للتمويل المشترك من جانب جميع المستخدمين التقديري أن تقدم معلومات عن المستوى  (8)

النهائيين المستفيدين والمشاركين في نظام الحوافز، ووصف اإلجراءات التي سيتخذونها 

 للترويج العتماد التكنولوجيا المقترحة؛

البلد المشارك في إعادة تهيئة معدات التبريد وتكييف الهواء العاملة  تضمن أنه إذا كانأن  (9)

ما يرتبط بها من فلوروكربون إلى غازات تبريد سامة أو قابلة لالشتعال وكلوروبالهيدرو

قد قام بذلك على أساس الفهم أنهم سيتولون جميع المسؤوليات والمخاطر ، اتالخدم

ات ستتم فقط وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات المرتبطة بذلك، وأن إعادة تهيئة المعد

 ؛73/34و 72/17الصلة، بما يتماشي مع المقررين 

المستخدمين  نتائج مشروعاتالوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم تقارير مفصلة عن  إلىأن تطلب  )د(

بإعداد صحائف ألمانة لاستكمال هذه المشروعات، للسماح بمجرد القائمة والمستقبلية النهائيين 

 حقائق إلرشاد المشروعات المستقبلية؛

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63أن تطلب إلى األمانة تقديم تحديث للتقرير الوارد في الوثيقة  )هـ(

إلعادة تقييم مدى فعالية المشروعات اإليضاحية والتجريبية الموجهة  2023في أول اجتماع لعام 

إلى المستخدمين النهائيين، بما في ذلك النتائج المحدثة من المشروعات، وتحليل فعالية التكلفة، 

 .كيفية تأثير المقرر الحالي على مثل هذه المشروعات، ومالحظات أخرىوالمناقشة حول 

 (84/84قرر م)ال

 

نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص  :من جدول األعمال 11البند 

 )ج((83/60التي تم إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف )المقرر 

للمناقشات حول ، التي تحتوي على ملخص UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64عرض ممثل األمانة الوثيقة  .332

مسألة نظم الرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص أعدته اللجنة التنفيذية، في االجتماع الثالث 

والثمانين، واألطراف، في االجتماع الحادي واألربعين لمجموعة العمل المفتوحة العضوية وفي االجتماع الحادي 

 والثالثين لألطراف.

االجتماع الثالث والثمانين، لوحظ أن بعض التوصيات في الوثيقة ذات الصلة  وأشار األعضاء إلى أنه في .333

يمكن معالجتها على نحو أفضل بواسطة اجتماع األطراف، ولكن رأى أعضاء آخرون، وخصوصا ذوي الصلة 

والثالثين بالصندوق، أن اللجنة التنفيذية يمكن أن تتناولها. واقترح أنه نظرا لغياب إرشادات من االجتماع الحادي 

 لألطراف، على اللجنة أن تقرر أي توصيات تقع ضمن نطاق اختصاصها وتتناول كيفية العمل بشأنها.
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أن تقترن طلبات تجديد التعزيز وأشار أحد األعضاء إلى أن وفده كان قد اقترح في االجتماع الثالث والثمانين  .334

إلزالة المواد الخاضعة للرقابة بعد انتهاء امة التخفيضات المستد الذي يجريالمؤسسي برسالة يعرب فيها البلد 

المشروعات واالتفاقات التي وافق عليها الصندوق، وطلب أن يضاف اقتراحة إلى التوصيات التي سيتم النظر فيها. 

 واقترح أيضا إعداد مجموعة من األسئلة للنظر فيها عند استعراض المشروعات.

 تماع الحالي إذا سمح الوقت بذلك.ي فريق غير رسمي في االجاألعضاء على مناقشة أخرى للمسائل ف ووافق .335

اللجنة بعد ذلك على إرجاء النظر في الوثيقة  وافقتونظرا لضيق الوقت،  .336

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64 .إلى اجتماعها الخامس والثمانين 

 (84/85قرر م)ال

 

المواد  نشطة إزالةالموازي أو المتكامل أل تحليل لالنعكاسات المترتبة على التنفيذ: من جدول األعمال 12البند 

 (81/69الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية )المقرر 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65الوثيقة  األمانةقدم ممثل  .337

يدعم الفعالية من حيث التكلفة في عمل اللجنة في المستقبل سوأعرب األعضاء عن تقديرهم للتحليل، الذي  .338

. وأبرزوا على وجه للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضويثبت فائدته بشكل خاص في وضع خطط 

للمواد التدريجي  والتخفيض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةالخصوص إمكانية التآزر في 

أجهزة تكييف الفرص المتاحة في قطاعات الرغاوي و مالحظةالتبريد، مع  ةفي قطاع خدم الهيدروفلوروكربونية

ال سيما في ضوء المناقشات وباالحتياجات اإلدارية،  وأُقر أيضاهواء الغرف والتبريد التجاري وصناعة المبردات. 

، ووحدات إدارة المتثالبرنامج المساعدة على ا، والمؤسسيالتي ستُعقد في اجتماعات مقبلة بشأن التعزيز 

د األعضاء على المؤسسات، أيّ  باألثرفي ضوء حالة عدم اليقين المحيطة و، ووحدات األوزون الوطنية. روعاتالمش

اإلنتاج واالستهالك. كما  عنإعداد تحديث للتحليل لتقديمه إلى االجتماع السابع والثمانين لتقديم مزيد من المعلومات 

المواد  ألنشطة إزالةمناقشة طرق دعم اتباع نهج فعال من حيث التكلفة صلة بمواأعربوا عن اهتمامهم 

 .للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  والتخفيض الهيدروكلوروفلوروكربونية

 التنفيذية: اللجنة وقررت .339

أن تحاط علما بالتحليل المتعلق بانعكاسات التنفيذ الموازي أو المتكامل إلزالة المواد  )أ(

يقة ي الوثفوكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الوارد الهيدر

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65؛ 

 أن تطلب إلى األمانة:و )ب(

 ؛لالجتماع السابع والثمانينأعاله أن تعد تحديثا للتحليل المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ(  (1)
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، أن تأخذ في االعتبار الفرص UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65في ضوء الوثيقة  (2)

ريجي التد المتاحة للتنفيذ المتكامل إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض

يل تحلة بالمتعلقالوثيقة  إعدادللمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد عند 

مة في قطاع خد اد الهيدروفلوروكربونيةمستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمو

 .83/65التبريد على النحو المطلوب بموجب المقرر 

 (84/86)المقرر 

 

 المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال  :من جدول األعمال 13البند 

: 5 في بلدان المادةلتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية إعداد المبادئ التوجيهية  )أ(

 )ج( و)د((83/65مشروع المعايير الخاصة بالتمويل )المقرر 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/66 األمانة الوثيقةعرض ممثل  .340

اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال بشأن وضع  وافقتالذي اعتمد في اجتماعات سابقة،  اتباعا للمنهجو .341

مع نفس الميسر )بلجيكا(  ،5 في بلدان المادةالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية مبادئ توجيهية لتكاليف 

 لمزيد من مناقشة األمر.

 اللجنة التنفيذية: قررتوبناء عليه،  .342

، أن تطلب إلى األمانة إعداد لقطاع الصناعات االستهالكيةفيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية المؤهلة  (أ)

مجمعة في شكل وثيقة، لالجتماع السادس والثمانين، تقدم تحليال ومعلومات، بما في ذلك معلومات 

جدول، عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية ومدتها، والفاعلية من حيث 

ستثمارية الموافق عليها في قطاعات التصنيع ذات الصلة والقطاعات التكلفة لجميع المشروعات اال

 الفرعية، بما في ذلك المواد الخاضعة للرقابة التي تم إزالتها والمواد البديلة التي تم إدخالها؛

لالجتماع الخامس والثمانين، يصف تقرير مجمع فيما يتعلق بالتخلص، أن تطلب إلى األمانة إعداد  )ب(

، مع XXVIII/2من المقرر  24رسات والوسائل للجنة التنفيذية للنظر في تفعيل الفقرة أفضل المما

 مراعاة ما يلي:

التقرير النهائي عن تقييم المشروعات التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة  (1)

، والتقرير UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11الوارد في الوثيقة  ،لألوزون وتدميرها

ة قشروعات التخلص من المواد المستنقدة لألوزون الوارد في الوثيالمجمع عن م

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21؛ 

المنفذة في خطط إدارة إزالة المواد ذات الصلة المشروعات األخرى  (2)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 نشاءالدروس المستفادة من البنية التحتية والسياسات القائمة التي يمكن أن تستخدم إل (3)

الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير  اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة لمخزونات المواد

 المرغوبة؛
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 .فرص التمويل الخارجي وبرامج التخلص القائمة والشراكات (4)

 (84/87)المقرر 

 كفاءة استخدام الطاقة )ب(

التنفيذية على إعادة إنشاء فريق اتصال بشأن كفاءة الطاقة الذي تشكل في االجتماع الثالث  اللجنة  وافقت .343

 والثمانين.

 XXX/5من المقرر  2، والفقرة XXVIII/2من المقرر  16الوسائل لتفعيل الفقرة ورقة عن  (1)

 (83/62)المقرر  لألطراف

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/67عرض ممثل األمانة الوثيقة  .344

لمواصلة المناقشة التى  تصال بشأن كفاءة الطاقةالفريق اعلى إحالة المسألة إلى  التنفيذيةاللجنة  وافقتو .345

 بدأت في االجتماع الثالث والثمانين.

أبلغ ميسر فريق االتصال بأن الفريق لم يتمكن من التوصل إلى استنتاج بخصوص الجدول بشأن  ،بعد ذلكو .346

 التمويل اإلضافي، واقترح أن يتم دراسة المسألة في االجتماع القادم.

، XXVIII/2من المقرر  16الوسائل لتفعيل الفقرة اللجنة التنفيذية إرجاء ومواصلة المناقشة حول  وقررت .347

إلى اجتماعها الخامس والثمانين واستخدام النص الوارد  (83/62)المقرر  لألطراف XXX/5المقرر  من 2والفقرة 

 في المرفق التاسع والعشرين بالتقرير الحالي كأساس لتلك المناقشة.

 (84/88)المقرر 

 

ورقة عن معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد الموارد لكفاءة  (2)

)المقرر  استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

83/63) 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68 عرض ممثل األمانة الوثيقة .348

 .فريق االتصال بشأن كفاءة الطاقة إلى المسألة إحالةاللجنة التنفيذية على  فقتواو .349

 اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتعقب المناقشة في فريق االتصال، و .350

 بحشدحيط علما بالمعلومات المتعلقة بالصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم تأن  )أ(

الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد استخدام كفاءة لالموارد 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68ة في الوثيقة الواردوالهيدروفلوروكربونية، 

 األمانة: إلىطلب تأن  )ب(

يمكن أن توفر  والثمانين،أن تعد، بالتشاور مع الوكاالت المنفذة، وثيقة لالجتماع الخامس  (1)

 إمكانية حشدإطارا للتشاور مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف 
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تلك المقدمة من تكون إضافة لالموارد المالية، على المستويين اإلداري والتشغيلي، 

الطاقة أو تعزيزها عند استبدال استخدام على كفاءة للحفاظ متعدد األطراف، الالصندوق 

االحترار العالمي في قطاع إمكانية منخفضة  غازات تبريدالمواد الهيدروفلوروكربونية ب

 اء؛التبريد وتكييف الهو

التبادل غير الرسمي للمعلومات مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة،  أن تواصل (2)

 أعاله. (1)عداد الوثيقة المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب(إلبما في ذلك 

 (84/89 المقرر)

 

استخدام الطاقة موجز لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة  (3)

 (83/64)المقرر  (ه)82/83فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69الوثيقة األمانة  ممثلعرض  .351

 فريق االتصال بشأن كفاءة الطاقة. إلىالمسألة  إحالةاللجنة التنفيذية على  وافقتو .352

لتقرير فريق بالموجز المحدث  علمااللجنة التنفيذية  أحيطتفريق االتصال،  تقرير من ميسرعقب و .353

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة المتعلق بالمسائل المحددة في المقرر 

على أن يكون من المفهوم  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69الوثيقة في  الوارد (83/64)هـ( )المقرر 82/83

 مانة لن تطلب تحديثا للموجز.أن األ

)المقرران  23-لهيدروفلوروكربوناي ثانوالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج  ال ج()

 (83/67و 83/66

، التي تشتمل على ثالثة أجزاء عن UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/70ممثل األمانة الوثيقة  عرض .354

في مشروعى  األرجنتين والمكسيك، والقضايا السياساتية التي أثيرت في المشروع عن القضايا السياساتية التي أثيرت 

 ية التي أثيرت في مشروع  المكسيك.األرجنتين، والقضايا السياسات

متي االجتماع الحالي والسيما بالنظر الى أن حكو فيوشدد األعضاء على أهمية معالجة القضايا السياساتية  .355

يناير/  1الي وكانتا في حالة امتثال لاللتزامات التي تحققها اعتبارا من غعلى تعديل كي صدقا األرجنتين والمكسيك قد 

. وجرى إبراز عدد من االعتبارات من بينها أهمية إسناد مستوى الدعم المالي الى خيار أكبر 2020كانون الثاني 

 ؛للرقابة بالفعل 23-لهيدروفلوروكربوناي نوثامردودية للتكاليف في األوضاع التي لم تخضع فيها انبعاثات المنتج ال

قبل الفترة السابقة بدال من االعتماد عليها  22-واعتماد تكاليف التشغيل اإلضافية على إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

ن اضمو ؛للسنوات القادمة مع مراعاة تحسينات عملية اإلنتاج التي قد تخفض من معدالت التوليد بمرور الوقت

مراعاة الدور الذي تضطلع به السياسات والقواعد الداخلية في و ؛23-إزالة انبعاثات الهيدروفلوروكربون استدامة

ومراعاة أهلية نظم التدعيم إذا كانت هناك حاجة إليها على  ؛23-ضمان التدمير المستدام للهيدروفلوروكربون

عبر إنتاج  ةالناشئ 23-الهيدروفلوروكربونانبعاثات ولوحظ أيضا أن الرقابة على  .اإلطالق
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تثير شواغل جديدة تتطلب اهتماما  5الذي يجري تصديره الى بلدان غير عاملة بالمادة  22-فلوروكربونكلوروالهيدرو

 دقيقا.

 .من بروتوكول مونتريال 21من المادة  6وأعرب العديد من األعضاء أيضا عن شواغل تتعلق بفهم الفقرة  .356

ة يمكن أن يؤول على أنه يعني أنه  يتعين على األطراف أن تقوم ببساطة باإلبالغ عن ورؤى أن الفهم الوارد في الوثيق

بدال من بذل أقصى الجهود لخفضها باستخدام تكنولوجيات موافق  23-الهيدروفلوروكربونالمنتج الثانوي انبعاثات 

اللجنة التنفيذية ال تملك  أدرك األعضاء إن ،. وفي نفس الوقت21من المادة  7عليها بحسب ما دعت اليه الفقرة 

 صالحية أن تقرر ما يشكل امتثاال للفقرة المعنية.

ي ثانواللجنة على إنشاء فريق اتصال لمناقشة القضايا ذات الصلة بالرقابة على المنتج ال ووافقت .357

اء. وأعرب غير أن الفريق لم يتمكن من التوصل إلى توافق في اآلر التي أثيرت في الوثيقة. 23-لهيدروفلوروكربونا

التقدم المطلوب لتمكين األطراف في تعديل  حرزأحد األعضاء، بتأييد من عضوين آخرين، عن قلقه بأن اللجنة لم ت

. ووافقت اللجنة على عقد مناقشات إضافية في 2020يناير/كانون الثاني  1تدبير الرقابة المؤرخ ل متثالكيغالي من اال

على الرغم من المناقشات المهمة، لم يتمكن الفريق مرة فريق االتصال. وبناء عليه، أفاد ميسر فريق االتصال أنه 

 أخرى من تسوية المشاكل.

 (83/66مشروع األرجنتين )المقرر 

التي قدمت مقترحا لمشروع للرقابة ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/71ألمانة الوثيقة اممثل  عرض .358

وكان قد  .في شركة فريو للصناعات في األرجنتين 23-لهيدروفلوروكربوناي ثانوواإلزالة بشأن انبعاثات المنتج ال

)ب(. كما 83/66االجتماع الثالث والثمانين وأعادت اليونيدو تقديمه وفقا للمقرر  فيسبقت مناقشة مقترح المشروع 

الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد في نظر الجري يأشار الى أنه س

في حالة و ؛ة)و( من جدول األعمال، المشروعات االستثماري9الهيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين في إطار البند 

أن يعاد رصيد األموال التي ووفق عليها بالفعل لرصد اإلنتاج في المرفق في تت اللجنة في خيار غلق المنشأة، أن ثب

 االتفاق مع اللجنة التنفيذية. تعديلإطار المرحلة الثانية الى الصندوق، و

ي ثانوبعاثات المنتج الإحالة المسألة الى فريق االتصال بشأن الرقابة على انعلى اللجنة  وافقتو .359

 .23-لهيدروفلوروكربونا

 اللجنة التنفيذية: قررتوعقب المناقشة في فريق االتصال،  .360

في  23-أن تؤجل نظرها في المشروع للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون )أ(

 األرجنتين إلى االجتماع الخامس والثمانين؛

تقديم تحليل إضافي للمشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله إلى أن تطلب إلى األمانة  )ب(

االجتماع الخامس والثمانين، استنادا إلى أية معلومات إضافية تقدمها حكومة األرجنتين من خالل 

 اليونيدو.

 (84/90 المقرر)
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 (83/66مشروع المكسيك )المقرر 

مقترح المشروع ل، التي قدمت خيارات UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72الوثيقة  األمانةممثل  عرض .361

 والتخلص التدريجي منها في كويموباسيكوس، المكسيك. 23 -الهيدروفلوروكربونالثانوي  للتحكم في انبعاثات المنتج

م إضافية رداً على أسئلة من األعضاء. وأوضح أنه على الرغم من عد معلوماتوقدم ممثل اليونيدو بعد ذلك  .362

في وحدة تدمير قوس البالزما الثانية لهذا السبب على وجه التحديد. الشركة وجود نظام احتياطي في البداية، استثمرت 

، ولكن ليس منذ ذلك 2015ي في عام يضاحتم استخدام الوحدة الثانية لتدمير الغاز المفلور كجزء من مشروع إو

. وانتقل إلى سؤال وجودها توقعيدمير المواد المستنفدة لألوزون، ولم تلالحين؛ ال يوجد حالياً سوق للنفايات الخطرة أو 

هذه األرباح في  ه تم استثمارمن خالل آلية التنمية النظيفة، فأبلغ اللجنة أنالشركة يتعلق باإليرادات التي حققتها 

الموقع، قال  والحكومة للتدمير فيالشركة صناعية ومشروعات خضراء. ورداً على سؤال حول تفضيل  اتعومشر

للوائح المحلية ومخاطر النقل المرتبطة نظرا إن تجديد وحدتي تدمير قوس البالزما في الموقع يعتبر أفضل نهج 

الموقع، وكذلك أحكام اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.  خارج تدميربال

، أكثر على جدية 22 -الهيدروكلوروفلوروكربونعندما سئل لماذا لم يتم النظر في خيار تحسين عملية إنتاج ووأخيراً، 

عملت على تحسين العملية على مر السنين، وتمكنت من خفض معدل توليد المنتج الثانوي الشركة قال إن 

دابير التي يمكن اتخاذها لزيادة خفض في المائة، وأن الوثيقة أوضحت الت 2إلى أقل من  23 -الهيدروفلوروكربون

 معدالت االنبعاثات.

فيما بعد، أعرب أحد األعضاء عن قلقه فيما يتعلق بالسؤال المتعلق بآلية التنمية النظيفة، قائالً إنها آلية و .363

، أكد ، مثل أي تبادل تجاري. ومع ذلكشركةللاستثماًرا لتحقيق ربح األرصدة قانونية وينبغي اعتبار الدخل من بيع 

عضو آخر على أنه من المهم معرفة اإليرادات المتولدة، ألنه كان من الممكن استخدامها لزيادة خفض انبعاثات المنتج 

 .23 -الهيدروفلوروكربونالثانوي 

بة انبعاثات المنتج الرقامناقشة مشروع المكسيك في فريق االتصال المعني ب مواصلةاللجنة على  وافقتو .364

 .23 -روكربونالهيدروفلوالثانوي 

انبعاثات على بة اقلراللجنة التنفيذية إرجاء نظرها في المشروع ل قررتوعقب المناقشة في فريق االتصال،  .365

 .إلى االجتماع الخامس والثمانينالمكسيك  في 23 -الهيدروفلوروكربونالمنتج الثانوي 

 (84/91 المقرر)

وبناء عليه، أدلى أحد األعضاء ببيان قائال إنه بالرغم من تاريخ بروتوكول مونتريال يفخر بإنجازاته، من  .366

التي تنتج  5المرجح أن االجتماع الحالي سيتم ذكره على أنه فشل لآللية في إيجاد حل من شأنه أن يمكن بلدان المادة 

من البروتوكول  10. فالمادة 23-ابة على الهيدروفلوروكربونمن االمتثال لتدابير الرق 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

، ولكن اللجنة التنفيذية فشلت في هذا الصدد. ويشكل ذلك 5تحتوي على االلتزام بتقديم المساعدة المالية لبلدان المادة 

. 5لمادة ، بل أيضا لجميع بلدان ا22-التي أنتجت الهيدروكلوروفلوروكربون 5مشكلة ليس فحسب لبلدان المادة 

 المسألة مع لجنة التنفيذ ومع الفريق العامل المفتوح العضوية.تلك وبالتالي، سيكون على البلد أن يثير 
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لمشروعات لية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني عملمشروع السياسة ال: من جدول األعمال 14البند 

 )ج(( 83/68قرر مالمدعومة من الصندوق المتعدد األطراف )ال

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73م ممثل األمانة الوثيقة قد .367

أعرب العديد من األعضاء عن تقديرهم لعمل األمانة في إعداد الوثيقة وأكدوا على أهمية وجود سياسة و .368

متعدد األطراف. والحظ بعض اللية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المشروعات التي يدعمها الصندوق عم

األعضاء أن الهدف من السياسة ال ينبغي أن يتمثل في تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني فحسب، بل المساهمة 

، بانتظامفي تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وذُكر أيضا أنه ينبغي رصد تنفيذ السياسة ومراجعتها أيضا 

 وإجراء تعديالت إذا لزم األمر. المستفادة روسالداستنباط يمكن  لكي

تضم عناصر مستقلة إنه سيكون من المفيد للجنة التنفيذية اعتماد وثيقة سياسة  عضواتال إحدى تقالو .369

أعد وفدها والوثيقة.  تلكب، ويمكن إضافتها كمرفق UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73من الوثيقة  السياسيات

إدراج ضرورة كورقة غرفة اجتماعات. وأكدت على عرضها اآلخرين، سيتم  ، بعد التشاور مع األعضاءمسودة

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  منصوص عليه فيأن ذلك وذكرت تعريف لتعميم مراعاة المنظور الجنساني 

" بدالً من انيةلالعتبارات الجنس. واقترحت أيًضا أن تشير الوثيقة الناتجة إلى "النهج المراعي 1997/2لألمم المتحدة 

كان من و. الجنساني منظورالسياسة تعميم تنفيذ وتقييم  كما أثيرت أهمية". للمنظور الجنساني"النهج المراعي 

عالوة على ذلك، ينبغي تحديد نقاط وفة حسب الجنس واإلبالغ عنها كلما أمكن ذلك. الضروري جمع البيانات المصنّ 

خبراتها في تنفيذ السياسات الخاصة على  المطبقة في الوكاالت، بل أيضاالسياسات على أساس ليس فحسب الدخول 

 .بها

 .مستقلة أعرب العديد من األعضاء اآلخرين عن تأييدهم العتماد وثيقة سياسةو .370

 اللجنة التنفيذية: قررتوبناء عليه،  .371

أن تحاط علما بمشروع السياسة العملية عن تعميم الجنسانية للمشروعات المعانة من الصندوق  )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73المتعدد األطراف الوارد في الوثيقة 

أن توافق على السياسة العملية عن تعميم الجنسانية للمشروعات المعانة من الصندوق المتعدد  )ب(

 فق الثالثين بالتقرير الحالي؛األطراف الواردة في المر

 أن تؤكد أهمية تعميم المنظور الجنساني  في المشروعات المعانة من الصندوق المتعدد األطراف؛ )ج(

 :الوكاالت الثنائية والمنفذةأن تطلب من  )د(

الفقرة الفرعية )ب( أعاله على ة في مذكورال السياسة العملية عن تعميم الجنسانيةأن تطبق  (1)

المشروع، بدءا بالمشروعات المقترحة للنظر فيها في االجتماع الخامس مدى دورة 

 ؛والثمانين

أن تقدم معلومات تتعلق بالمنظور الجنساني، عند إتاحتها، في التقارير بشأن المشروعات  (2)

 ؛الجاري تنفيذها والموافق عليها قبل االجتماع الخامس والثمانين
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السياسة العملية عن تعميم الجنسانية المذكورة في الفقرة ذ األمانة أن تستعرض تنفي إلىأن تطلب  )هـ(

 .ذية في اجتماعها التاسع والثمانينلنظر اللجنة التنفيالفرعية )ب( أعاله، وإعداد تقرير 

 (84/92 المقرر)

 الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الفريقتقرير من جدول األعمال:  15البند 

، التي تحتوي UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/74قدم ميسر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الوثيقة  .372

قطاع اإلنتاج، الذي اجتمع ثالث مرات على هامش االجتماع الحالي. وتضمن المعني بعلى تقرير الفريق الفرعي 

، وتحديدا بشأن في الصين وروفلوروكربونيةلالتقرير توصيات لنظر اللجنة التنفيذية بشأن قطاع إنتاج المواد الهيدروك

والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج  2018تقرير التحقق من قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونظرا لضيق الوقت، لم يتمكن الفريق الفرعي من مناقشة مشروع المبادئ 

لتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون، والوثيقة األولية بشأن أثناء االمستخدم العام  التوجيهية والشكل

في الصين، ومشروع المبادئ التوجيهية لقطاع تطبيقات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولية التحقق من 

 إلى اجتماع مقبل. ائلالمس تلكفي وأوصى بإرجاء النظر إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 2018تقرير التحقق من قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

 اللجنة التنفيذية: قررت .373

 في الصين؛ 2018اإلحاطة علما بتقرير التحقق من قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون لعام  (أ)

التحقق المحدث لعام تقرير  الخامس والثمانين،أن يقدم، إلى االجتماع البنك الدولي  أن تطلب إلى (ب)

في  22-عن طريق إضافة تحقق لمرة واحدة يؤكد أن خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 2018

 .كان مدمجا رأسيا مع اإلنتاج في المرفق الالحق انسوكيان كايي

 (84/93 المقرر)

 18/71مقررات الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين )الالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد 

 (83/72و 82/89و

 اللجنة التنفيذية: قررت .374

مليون دوالر أمريكي الموافق  23اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ األنشطة بموجب مبلغ  (أ)

)ب( وتقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد 81/71عليه بموجب المقرر 

 لهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛ا

االجتماع السادس والثمانين، تقريرا مرحليا عن األنشطة  فيأن تطلب إلى البنك الدولي أن يقدم،  (ب)

 .)ب(81/71مليون دوالر أمريكي الموافق عليه بموجب المقرر  23المنفذة باستخدام المبلغ 
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 (84/94 المقرر)

 ندة لألوزولمستنفمستخدم أثناء التحقق من إزالة إنتاج المواد امشروع المبادئ التوجيهية والشكل العام ال

 )ب((83/70)المقرر 

لتحقق من أثناء االلجنة التنفيذية إرجاء النظر في مشروع المبادئ التوجيهية والشكل العام المستخدم  قررت .375

 للجنة التنفيذية. مقبلإزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون إلى اجتماع 

 (84/95 المقرر)

لصين ا ة فيعن التحقق من تطبيقات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولي ةيولاأل الوثيقة

 )ج((83/71 )المقرر

عن التحقق من تطبيقات المواد  ةيولاأل الوثيقةاللجنة التنفيذية إرجاء النظر في  قررت .376

 للجنة التنفيذية. مقبلإلى اجتماع  الصين الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولية في

 (84/96 المقرر)

 المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج قررت .377

 للجنة التنفيذية. مقبلإلى اجتماع 

 (84/97 المقرر)

 مسائل أخرى:  :من جدول األعمال 16 البند

للجنة و السابع و الثمانين و الثامن و الثمانين السادس والثمانين والخامس والثمانين  اتتواريخ وأماكن االجتماع

 التنفيذية

 . UNEP/OzL.Pro.ExCom/83/Inf.2األمانة الوثيقة قدّمت ممثلة  .378

لم يكن  السادس والثمانينبما أن المكان المقترح لالجتماع  ،83/74، وفقا للمقرر إنهرداً على سؤال، قالت و .379

سيتم تحديث هذا و. اأمريكي ادوالر 70,000مركز عمل تابع لألمم المتحدة، فسيكون هناك فرق في التكلفة قدّر بمبلغ 

شات بشأن المسألة السفر ومعدل بدل اإلقامة اليومي. وكانت المناق تذاكربمجرد حساب تكاليف  2020التقدير في عام 

 بين حكومة أوزبكستان واألمانة جارية تمشيا مع إجراءات األمم المتحدة.

وأشار أحد األعضاء إلى أن تواريخ االجتماع السادس والثمانين تتعارض مع تواريخ الدورة السادسة  .380

إلى  9ان مقررا عقدها من والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، التي ك
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 6إلى  2. وأشار الرئيس إلى أن الخيار البديل تمثل في عقد االجتماع في الفترة من 2020نوفمبر/تشرين الثاني  19

 في مونتريال. 2020نوفمبر/تشرين الثاني 

لمؤتمر  إلى أن االجتماع الخامس عشر ة لالجتماع السابع والثمانين، أشيروفيما يتعلق بالتواريخ المقترح .381

األطراف في اتفاقية بازل، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية روتردام واالجتماع العاشر لمؤتمر 

 .2021يار أمايو/  28إلى  17كان من المقرر عقدها بالتعاقب في الفترة من  األطراف في اتفاقية ستكهولم

 اللجنة التنفيذية: وقررت .382

 2020مايو/ أيار  29إلى  25التأكيد على قرارها بعقد اجتماعها الخامس والثمانين في الفترة من  )أ(

 ؛يتم تحديده الحقافي مونتريال، كندا، في مكان 

في  2020نوفمبر/تشرين الثاني  6إلى  2في الفترة من والثمانين  دسأن تعقد اجتماعها السا )ب(

ن المدني الدولي )إيكاو(، مع تغيير التواريخ والمكان المتفق مونتريال، كندا، في مقر منظمة الطيرا

 ؛83/74عليهما بموجب المقرر 

، في 2021يوليه/ تموز  2يونيه/ حزيران إلى  28أن تعقد اجتماعها السابع والثمانين في الفترة من  )ج(

 ؛مونتريال، كندا، في مقر منظمة الطيران المدني الدولي )إيكاو(

، في 2021تشرين الثاني  نوفمبر/ 19إلى  15اعها الثامن والثمانين في الفترة من أن تعقد اجتم )د(

 .مونتريال، كندا، في مكان يتم تحديده الحقا

 (84/98 المقرر)

 من جدول األعمال: اعتماد التقرير 17البند 

 على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة الحالي تقريرالاعتمدت اللجنة التنفيذية  .383

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/L.1. 

 اختتام االجتماع  :من جدول األعمال 18 البند

ديسمبر/  20الموافق  مساء الجمعة، 5:30عقب التبادل المعتاد للمجامالت، اختتم االجتماع في الساعة  .384

 .2019كانون األول 
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 الدخل
: إلسهامات التي وصلت

3,646,804,658   دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة 
0   أذونات الصرف الموجودة

172,783,460   التعاون الثنائي
229,405,339   الفوائد المكتسبة*

0   دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى
21,841,581   دخول متنوعة

4,070,835,037مجموع الدخل

**واحتياطيات  تخصيصات

         934,058,333برنامج األمم المتحدة االنمائي .
         342,171,526برنامج األمم المتحدة للبيئة.

         933,708,074منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .
      1,279,657,911لبنك الدولي .

-مشروعات غير محددة
-ناقص التصحيحات

                               3,489,595,844مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة 

تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية (1991- 2021)

                                  138,303,006    تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام 2021
   (2021-2003)                                       9,556,982مانة الخزانة

(2019-1999)                                       3,762,848تكاليف الرصد و التقييم
(2010-1998)                                       1,699,806تكاليف المراجعة التقنية

(2004-2003) تكاليف استراتيجية االعالم

                                         104,750يها احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام 2004  
                                  172,783,460لتعاون الثنائي

حتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

/مكاسب في القيمة                                     32,463,020   خسائر

                               3,848,269,717مجموع التخصيصات واالحتياطات
222,565,321موال نقدية

ذونات صرف: 

20190
0غير مجدولة

-                                                 

                                  222,565,321لرصيد المتاح لتخصيصات جديدة 

2017 و المبالغ الموافق عليها في الفترة من  2018 إلى 2021 و تعكس المبالغ  س أرقام  األمانة التكاليف الحقيقية حسب حسابات الصندوق النهائية لعام
ات الصافية التي حولت من أجلها موارد بما في ذلك أذونات الصرف.(**)

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

إلى غاية 16 ديسمبر / كانون األول  2019
الجدول األول: حالة الصندوق من 1991 إلى 2020 (بالدوالرااألمريكي)

(الصين) ذات قيمة 1.182.233 دوالر أمريكي (*)  ذلك مبلغ الفوائد المكتسبة  من طرف مكتب التعاون االقتصادي الخارجي لوزارة حماية البيئة
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2020-20201991-20172018-20142015-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991الوصف

235,029,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,001368,028,480399,640,706396,815,725436,198,530498,513,2064,145,634,247إسهامات متعهد بها

وصلت / 206,611,034381,555,255418,444,981407,980,375418,221,079340,179,456377,140,516376,819,026414,760,085305,092,8503,646,804,658دفعات نقدية

4,366,25511,909,81421,358,06621,302,69647,349,20318,717,86613,689,19512,165,68114,072,0297,852,655172,783,460مساعدة ثنائية

000(0)                         0                    (0)                     0                 -                     -                     -0إذونات صرف

210,977,289393,465,069439,803,048429,283,071465,570,282358,897,322390,829,712388,984,707428,832,114312,945,5053,819,588,118مجموع الدفعات

08,098,26700032,471,642405,7923,477,9101,301,4701,486,79247,241,873إسهامات متنازع فيها

24,051,95231,376,27832,763,96110,716,9308,429,7199,131,1598,810,9957,831,0187,366,416185,567,701326,046,129تعهدات غير مسددة

%92.14%62.78%98.31%98.03%97.80%97.52%98.22%97.56%93.07%92.61%89.77نسبة المدفوعات إلى التعهدات

229,405,339               8,015,261               5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,81410,544,6316,615,0538,836,637الفوائد المكتسبة

                                              
21,841,581                  854,973               1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1773,377,1843,547,6535,804,4101,782,834إيرادات متنوعة

217,743,036423,288,168485,712,161484,354,955486,330,908405,812,320404,921,996401,404,170439,451,585321,815,7394,070,835,037مجموع الدخل

2020-20201991-20172018-20142015-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراكمة 

235,029,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,001368,028,480399,640,706396,815,725436,198,530498,513,2064,145,634,247مجموع التعهدات 

210,977,289393,465,069439,803,048429,283,071465,570,282358,897,322390,829,712388,984,707428,832,114312,945,5053,819,588,118مجموع الدفعات

%92.14%98.31%98.03%97.80%97.52%98.22%97.56%93.07%92.61%89.77نسبة المدفوعات إلى التعهدات

217,743,036423,288,168485,712,161484,354,955486,330,908405,812,320404,921,996401,404,170439,451,585321,815,7394,070,835,037مجموع الدخل

24,051,95231,376,27832,763,96110,716,9308,429,7199,131,1598,810,9957,831,0187,366,416185,567,701326,046,129مجموع اإلسهامات غير المسددة 

%7.86%1.69%1.97%2.20%2.48%1.78%2.44%6.93%7.39%10.23كنسبة مئوية من مجموع التعهدات 

إسهامات غير مسددة من بلدان ذات االقتصاد 
24,051,95231,376,27832,763,9619,811,7987,511,9845,940,2066,211,1555,000,7371,115,57214,994,041138,777,685االنتقالي

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

10.23%7.39%6.93%2.23%1.58%1.61%1.55%1.26%0.26%3.35%

XIV/39 مالحظة: البلدان ذات االقتصاد االنتقالي هي: أذربيجان ، بيالروس، بلغاريا ، الجمهورية التشيكية ، استوانيا ، هنغاريا ، التفيا ، ليتوانيا ، بولندا ،     التحاد الروسي ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، طاجكستان ، أوكرانيا ، أوزبكستان و تركمانستــــــا ن الى حــــــد 2004 طبقــــا للمقـــــــرر

2019 كانون األول  / 16 ديسمبر إلى غاية
الرصيد المتاح لتخصصات جديدة

 الجدول 2: موجز حالة اإلسهامات  و اإليرادات األخرى في الفترة 1991-2020 (دوالر أمريكي)

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف
خسائر/مكاسب الصرف 
المبلغ السلبي=مكسب

164,488118,9870045,5010أندورا

93,993,09892,382,1901,610,907003,744,079أستراليا*

44,445,05142,498,761131,79001,814,500292,517النمسا

1,666,395311,683001,354,7120أذربيجان

3,834,988544,515003,290,4730بيالروس

55,181,04852,950,716002,230,3332,307,848بلجيكا

2,068,8101,955,47700113,3330بلغاريا

377,309-155,851,704138,107,80010,764,53306,979,371  كندا*

1,677,1551,427,65500249,500158,056كرواتيا

1,402,5281,294,19500108,33355,419قبرص

14,785,47514,497,905287,57000726,085الجمهورية التشيكية

36,630,06134,997,175161,05301,471,83375,496الدانمرك

1,004,990909,1570095,83353,180استونيا

57,827-28,626,77627,078,451399,15801,149,167فنلندا

4,990,716-317,054,514287,935,87816,873,136012,245,500فرنسا

017,104,9948,277,206-445,874,691357,251,43171,518,266ألمانيا

1,340,447-26,432,72716,652,913009,779,814اليونان

18,66616,166002,5000الكرسي الرسولي

76,259-9,624,2319,172,07046,4940405,667هنغاريا

1,659,5671,601,5670058,00051,238آيسلندا

17,017,63016,173,29700844,333956,817آيرلندا

19,179,2213,824,67170,453015,284,0970اسرائيل

249,371,526219,771,71618,239,731011,360,0798,206,467ايطاليا

758,606,808697,812,19719,675,349041,119,2620اليابان

2,306,5161,825,18300481,3330كازاخستان

286,549286,5490000الكويت

2,483-1,336,8311,210,83000126,000التفيا

427,333409,6660017,6670ليختنشتاين

2,057,4631,382,99500674,4680ليتوانيا

3,921,3173,759,98400161,33315,647لكسمبرغ

485,539332,20500153,33415,485مالطة

572-351,239326,0720025,167موناكو

0-87,730,95283,996,118003,734,833هولندا

13,066,58112,391,24700675,333405,014نيوزيلندا

37,571,34235,431,674002,139,6671,700,590النرويج

16,91516,9150000بنما

26,125,54523,893,045113,00002,119,5001,129,253بولندا

21,365,52420,170,43047,93501,147,160131,573البرتغال

4,104,4703,177,13600927,3340رومــانيا

151,376,73535,029,735666,6760115,680,3246,576,265االتحاد الروسي

67,73160,231007,5003,429سان مارينو

531,221459,24571,976000سنغافورة

5,387,4034,967,71416,5230403,167207,776سلوفاكيا

3,172,2772,960,61000211,6670سلوفينيا

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

136,951,449124,355,4796,439,13706,156,8333,472,311اسبانيا

56,131,79752,148,1111,574,35302,409,333920,904السويد

1,751,190-61,872,73357,086,5021,913,23002,873,001سويسرا

164,89949,08600115,8130طاجيكستان

293,2455,76400287,4810تركمانستان**

11,040,3591,303,750009,736,6090أوكرانيا

559,639559,6390000اإلمارات العربية المتحدة

288,936,881277,124,381565,000011,247,5001,577,170المملكة المتحدة

937,021,347878,787,49021,567,191036,666,6660الواليات المتحدة األمريكية

1,006,574246,60600759,9680أوزبكستان

0326,046,12932,463,020-4,145,634,2473,646,804,658172,783,460المجموع الفرعي

47,241,87300047,241,873  إسهامات متنازع فيها***

4,192,876,1203,646,804,658172,783,4600373,288,002المجموع

*

**

مبلغ مخصوم من المساهمات غير المسددة و يظهر هنا لإلبقاء على السجالت فقط.***

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

1991-2020 (دوالر أمريكي) موجز حالة االسهامات لفترة : 3 الجدول
إلى غاية 16 ديسمبر / كانون األول  2019

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

بموجب المقررين5   و 39   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوكول مونتريال السادس و السادس عشر على التوالي، لقد تمت اعادة تصنيف تركمانستان كبلد عامل بموجب المادة 
الخامسة  في سنة 2004  و بالتالي من المفروض أال تؤخذ باالعتبار  مساهمته  لسنة 2005 البالغة قيمتها  5.764  دوالر أمريكي .
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

45,50100045,501أندورا

17,669,00117,669,001000أستراليا

5,443,5003,629,000001,814,500النمسا

453,501000453,501أذربيجان

423,501218,16700205,334بيالروس

6,690,9994,460,666002,230,333بلجيكا

339,999226,66600113,333بلغاريا

22,083,99914,092,6661,011,96206,979,371  كندا

748,500499,00000249,500كرواتيا

324,999216,66600108,333قبرص

2,601,0002,601,000000الجمهورية التشيكية

4,415,4992,943,666001,471,833الدانمرك

287,499191,6660095,833استونيا

3,447,5012,298,334001,149,167فنلندا

36,736,50024,378,000113,000012,245,500فرنسا

48,303,99926,067,0825,072,800017,164,117ألمانيا

3,561,0000003,561,000اليونان

7,5005,000002,500الكرسي الرسولي

1,217,001811,33400405,667هنغاريا

174,000116,0000058,000آيسلندا

2,532,9991,688,66600844,333آيرلندا

3,251,0010003,251,001اسرائيل

28,336,50016,604,659371,762011,360,079ايطاليا

71,890,11830,680,45390,400041,119,265اليابان

1,443,999962,66600481,333كازاخستان

378,000252,00000126,000التفيا

53,00135,3340017,667ليختنشتاين

544,500363,00000181,500ليتوانيا

483,999322,66600161,333لكسمبرغ

120,999000120,999مالطة

75,50150,3340025,167موناكو

11,204,4997,469,666003,734,833هولندا

2,025,9991,350,66600675,333نيوزيلندا

6,419,0014,279,334002,139,667النرويج

6,358,5004,239,000002,119,500بولندا

2,963,4991,816,338001,147,161البرتغال

1,391,001463,66700927,334رومــانيا

23,346,99915,465,293007,881,706االتحاد الروسي

22,50015,000007,500سان مارينو

1,209,501806,33400403,167سلوفاكيا

635,001423,33400211,667سلوفينيا

18,470,49911,120,9351,192,73106,156,833اسبانيا

7,227,9994,818,666002,409,333السويد

8,619,0005,746,000002,873,000سويسرا

30,00000030,000طاجيكستان

778,500000778,500أوكرانيا

33,742,50022,495,0000011,247,500المملكة المتحدة

109,808,59273,141,9250036,666,667الواليات المتحدة األمريكية

174,00058,00000116,000أوزبكستان

498,513,206305,092,8507,852,6550185,567,701المجموع الفرعي

1,486,7920001,486,792  إسهامات متنازع فيها*

499,999,998305,092,8507,852,6550187,054,493المجموع

(191.409 دوالر أمريكي)(*) وبالواليات المتحدة األمريكية  (1.295.383 دوالر أمريكي) مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق باليابان

39,843,50124,849,4600014,994,041البلدان ذات القتصاد اإلنتقالي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2020-2018 حالة االسهامات لفترة :4 الجدول

2019 كانون األول  / 16 ديسمبر إلى غاية
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف
15,16715,167أندورا

5,889,6675,889,6670أستراليا
1,814,5001,814,500النمسا

151,167151,167أذربيجان
141,167141,167بيالروس

2,230,3332,230,333بلجيكا
113,333113,333بلغاريا
7,361,333381,9626,979,371  كندا

249,500249,500كرواتيا
108,333108,333قبرص

867,000867,0000الجمهورية التشيكية
1,471,8331,471,833الدانمرك

95,83395,833استونيا
1,149,1671,149,167فنلندا
12,245,50012,245,500فرنسا
16,101,33316,101,333ألمانيا

1,187,0001,187,000اليونان
2,5002,500الكرسي الرسولي

405,667405,667هنغاريا
58,00058,000آيسلندا
844,333844,333آيرلندا

1,083,6671,083,667اسرائيل
9,445,5009,445,500ايطاليا
24,395,16724,395,167اليابان

481,333481,333كازاخستان
126,000126,000التفيا

17,66717,667ليختنشتاين
181,500181,500ليتوانيا

161,333161,333لكسمبرغ
40,33340,333مالطة

25,16725,167موناكو
3,734,8333,734,833هولندا

675,333675,333نيوزيلندا
2,139,6672,139,667النرويج

2,119,5002,119,500بولندا
987,833987,833البرتغال
463,667463,667رومــانيا

7,782,3337,782,333االتحاد الروسي
7,5007,500سان مارينو

403,167403,167سلوفاكيا
211,667211,667سلوفينيا
6,156,8336,156,833اسبانيا
2,409,3332,409,333السويد

2,873,0002,873,000سويسرا
10,00010,000طاجيكستان

259,500259,500أوكرانيا
11,247,50011,247,500المملكة المتحدة

36,666,66736,666,667الواليات المتحدة األمريكية

58,00058,000أوزبكستان

166,666,6666,756,667381,9620159,528,037المجموع

13,281,167867,0000012,414,167البلدان ذات القتصاد اإلنتقالي

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2020 حالة االسهامات لعام :5 الجدول

2019 كانون األول  / 16 ديسمبر إلى غاية
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف
15,16715,167أندورا

5,889,6675,889,6670أستراليا
1,814,5001,814,5000النمسا

151,167151,167أذربيجان
141,167141,1670بيالروس

2,230,3332,230,3330بلجيكا
113,333113,3330بلغاريا
7,361,3337,031,333330,0000  كندا

249,500249,5000كرواتيا
108,333108,3330قبرص

867,000867,0000الجمهورية التشيكية
1,471,8331,471,8330الدانمرك

95,83395,8330استونيا
1,149,1671,149,1670فنلندا

12,245,50012,245,5000فرنسا
16,101,33313,186,0161,852,5331,062,784ألمانيا

1,187,0001,187,000اليونان
2,5002,5000الكرسي الرسولي

405,667405,6670هنغاريا
58,00058,0000آيسلندا
844,333844,3330آيرلندا

1,083,6671,083,667اسرائيل
9,445,5009,445,5000ايطاليا
24,395,1677,671,06916,724,098اليابان

481,333481,3330كازاخستان
126,000126,0000التفيا

17,66717,6670ليختنشتاين
181,500181,5000ليتوانيا

161,333161,3330لكسمبرغ
40,33340,333مالطة

25,16725,1670موناكو
3,734,8333,734,8330هولندا

675,333675,3330نيوزيلندا
2,139,6672,139,6670النرويج

2,119,5002,119,5000بولندا
987,833987,8330البرتغال
463,667463,667رومــانيا

7,782,3337,682,96099,373االتحاد الروسي
7,5007,5000سان مارينو

403,167403,1670سلوفاكيا
211,667211,6670سلوفينيا
6,156,8336,156,8330اسبانيا
2,409,3332,409,3330السويد

2,873,0002,873,0000سويسرا
10,00010,000طاجيكستان

259,500259,500أوكرانيا
11,247,50011,247,5000المملكة المتحدة

36,666,66736,666,6670الواليات المتحدة األمريكية
58,00058,0000أوزبكستان

166,666,666143,387,3772,182,533021,096,756المجموع

13,281,16712,002,627001,278,540البلدان ذات القتصاد اإلنتقالي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2019 حالة االسهامات لعام :6 الجدول

2019 كانون األول  / 16 ديسمبر إلى غاية
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف
15,16715,167أندورا

0                5,889,6675,889,667أستراليا
0                1,814,5001,814,500النمسا

151,167151,167أذربيجان
64,167                     141,16777,000بيالروس

0                2,230,3332,230,333بلجيكا
0                   113,333113,333بلغاريا
0-300,000                7,361,3337,061,333  كندا

0                   249,500249,500كرواتيا
0                   108,333108,333قبرص

0                   867,000867,000الجمهورية التشيكية
0                1,471,8331,471,833الدانمرك

0                     95,83395,833استونيا
0                1,149,1671,149,167فنلندا

113,0000              12,245,50012,132,500فرنسا
3,220,2670              16,101,33312,881,066ألمانيا

1,187,0001,187,000اليونان
0                       2,5002,500الكرسي الرسولي

0                   405,667405,667هنغاريا
0                     58,00058,000آيسلندا
0                   844,333844,333آيرلندا

1,083,6671,083,667اسرائيل
371,7621,914,579                9,445,5007,159,159ايطاليا
90,4000              23,099,78423,009,384اليابان

0                   481,333481,333كازاخستان
0                   126,000126,000التفيا

0                     17,66717,667ليختنشتاين
0                   181,500181,500ليتوانيا

0                   161,333161,333لكسمبرغ
40,33340,333مالطة

0                     25,16725,167موناكو
0                3,734,8333,734,833هولندا

0                   675,333675,333نيوزيلندا
0                2,139,6672,139,667النرويج

0                2,119,5002,119,500بولندا
159,328                   987,833828,505البرتغال
0                   463,667463,667رومــانيا

0                7,782,3337,782,333االتحاد الروسي
0                       7,5007,500سان مارينو

0                   403,167403,167سلوفاكيا
0                   211,667211,667سلوفينيا
1,192,7310                6,156,8334,964,102اسبانيا
0                2,409,3332,409,333السويد

0                2,873,0002,873,000سويسرا
10,00010,000طاجيكستان

259,500259,500أوكرانيا
0              11,247,50011,247,500المملكة المتحدة

0              36,475,25836,475,258الواليات المتحدة األمريكية
58,00058,000أوزبكستان

165,179,874154,948,8065,288,16004,942,909المجموع الفرعي

1,486,7921,486,792  إسهامات متنازع فيها*

166,666,666154,948,8065,288,16006,429,701المجموع

(191.409 دوالر أمريكي)(*) وبالواليات المتحدة األمريكية  (1.295.383 دوالر أمريكي) مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق باليابان

13,281,16711,979,833001,301,334البلدان ذات القتصاد اإلنتقالي

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2018 حالة االسهامات لعام :7 الجدول

2019 كانون األول  / 16 ديسمبر إلى غاية
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف
48,50448,504000أندورا

12,574,44312,574,443000أستراليا
4,838,1904,838,190000النمسا

242,517000242,517أذربيجان
339,522226,34800113,174بيالروس

6,050,7696,050,769000بلجيكا
284,955284,955000بلغاريا
18,091,67718,091,677000  كندا

0-763,926763,92600كرواتيا
284,955284,955000قبرص

2,340,2762,340,276000الجمهورية التشيكية
4,092,4534,092,453000الدانمرك

242,517242,517000استونيا
3,146,6433,146,643000فنلندا

0-33,909,76832,748,5421,161,2260فرنسا
0-0-43,295,12734,636,1018,659,026ألمانيا

3,868,1280003,868,128اليونان
6,0636,063000الكرسي الرسولي

1,612,7311,612,731000هنغاريا
163,698163,698000آيسلندا
2,534,2892,534,289000آيرلندا

2,400,9060002,400,906اسرائيل
26,967,75324,877,3032,090,45000ايطاليا
65,679,33365,359,260320,07300اليابان

733,611733,611000كازاخستان
284,955284,955000التفيا

54,56754,567000ليختنشتاين
442,590442,590000ليتوانيا

491,094491,094000لكسمبرغ
97,00564,6700032,335مالطة

72,75672,756000موناكو
10,028,02810,028,028000هولندا

1,533,9121,533,912000نيوزيلندا
5,159,5235,159,523000النرويج

0-5,583,9275,583,92700بولندا
2,873,8112,873,811000البرتغال
1,370,2141,370,214000رومــانيا

0-14,781,33614,114,660666,6760االتحاد الروسي
18,18918,189000سان مارينو

0-1,036,7551,036,75500سلوفاكيا
606,288606,288000سلوفينيا
18,024,98416,850,4061,174,57800اسبانيا
5,820,3785,820,378000السويد

6,347,8506,347,850000سويسرا
18,18900018,189طاجيكستان

600,227000600,227أوكرانيا
31,399,72831,399,728000المملكة المتحدة

0-94,948,52994,948,52900الواليات المتحدة األمريكية
90,94200090,942أوزبكستان

07,366,416-436,198,530414,760,08514,072,029المجموع الفرعي

1,301,4700001,301,470  إسهامات متنازع فيها*

08,667,886-437,500,000414,760,08514,072,029المجموع

(*) مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية

28,956,38225,169,335666,67603,120,371البلدان ذات القتصاد اإلنتقالي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2017-2015 حالة االسهامات لفترة :8 الجدول

2019 كانون األول  / 16 ديسمبر إلى غاية



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75
Annex I
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف
16,16816,1680أندورا

4,191,4814,191,4810أستراليا
1,612,7301,612,7300النمسا

80,83980,839أذربيجان
113,174113,1740بيالروس

2,016,9232,016,9230بلجيكا
94,98594,9850بلغاريا
6,030,5596,030,5590  كندا

254,642254,6420كرواتيا
94,98594,9850قبرص

780,092780,0920الجمهورية التشيكية
1,364,1511,364,1510الدانمرك

80,83980,8390استونيا
1,048,8811,048,8810فنلندا
11,303,25610,472,252831,0040فرنسا
0-0-14,431,70911,545,3672,886,342ألمانيا

1,289,3761,289,376اليونان
2,0212,0210الكرسي الرسولي

537,577537,5770هنغاريا
54,56654,5660آيسلندا
844,763844,7630آيرلندا

800,302800,302اسرائيل
8,989,2518,706,751282,5000ايطاليا
21,893,11121,893,1110اليابان

244,537244,5370كازاخستان
94,98594,9850التفيا

18,18918,1890ليختنشتاين
147,530147,5300ليتوانيا

163,698163,6980لكسمبرغ
32,33532,335مالطة

24,25224,2520موناكو
3,342,6763,342,6760هولندا

511,304511,3040نيوزيلندا
1,719,8411,719,8410النرويج

1,861,3091,861,3090بولندا
957,937957,9370البرتغال
456,738456,7380رومــانيا

4,927,1124,927,1120االتحاد الروسي
6,0636,0630سان مارينو

345,585345,5850سلوفاكيا
202,096202,0960سلوفينيا
6,008,3286,008,3280اسبانيا
1,940,1261,940,1260السويد

2,115,9502,115,9500سويسرا
6,0636,063طاجيكستان

200,076200,076أوكرانيا
10,466,57610,466,5760المملكة المتحدة

32,083,33332,083,3330الواليات المتحدة األمريكية
30,31430,314أوزبكستان

   TOTAL145,833,333139,394,1833,999,846-02,439,305

9,652,1278,649,728001,002,399البلدان ذات القتصاد اإلنتقالي

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي)) 2017 حالة االسهامات لعام : 9 الجدول

2019 كانون األول  / 16 ديسمبر إلى غاية
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

16,16816,1680أندورا
4,191,4814,191,4810أستراليا

1,612,7301,612,7300النمسا
80,83980,839أذربيجان
113,174113,1740بيالروس

2,016,9232,016,9230بلجيكا
94,98594,9850بلغاريا
6,030,5596,030,5590  كندا

254,642254,6420كرواتيا
94,98594,9850قبرص

780,092780,0920الجمهورية التشيكية
1,364,1511,364,1510الدانمرك

80,83980,8390استونيا
1,048,8811,048,8810فنلندا

0-11,303,25611,018,799284,457فرنسا
0-0-14,431,70911,545,3672,886,342ألمانيا

1,289,3761,289,376اليونان
2,0212,0210الكرسي الرسولي

537,577537,5770هنغاريا
54,56654,5660آيسلندا
844,763844,7630آيرلندا

800,302800,302اسرائيل
8,989,2517,463,8011,525,4500ايطاليا
21,893,11121,753,838139,2730اليابان

244,537244,5370كازاخستان
94,98594,9850التفيا

18,18918,1890ليختنشتاين
147,530147,5300ليتوانيا

163,698163,6980لكسمبرغ
32,33532,3350مالطة

24,25224,2520موناكو
3,342,6763,342,6760هولندا

511,304511,3040نيوزيلندا
1,719,8411,719,8410النرويج

1,861,3091,861,3090بولندا
957,937957,9370البرتغال
456,738456,7380رومــانيا

4,927,1124,260,436666,6760االتحاد الروسي
6,0636,0630سان مارينو

345,585345,5850سلوفاكيا
202,096202,0960سلوفينيا
0-6,008,3284,833,7501,174,578اسبانيا
1,940,1261,940,1260السويد

2,115,9502,115,9500سويسرا
6,0636,063طاجيكستان

200,076200,076أوكرانيا
10,466,57610,466,5760المملكة المتحدة

31,233,92731,233,9270الواليات المتحدة األمريكية
30,31430,314أوزبكستان

02,406,970-144,983,927135,900,1826,676,776المجموع الفرعي

849,406                            849,406  إسهامات متنازع فيها*

03,256,376-145,833,333135,900,1826,676,776المجموع

(*) مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية

9,652,1277,983,052666,67601,002,399البلدان ذات القتصاد اإلنتقالي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2016 حالة االسهامات لعام : 10 الجدول

2019 كانون األول  / 16 ديسمبر إلى غاية
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

16,16816,1680أندورا

4,191,4814,191,4810أستراليا

1,612,7301,612,7300النمسا

80,83980,839أذربيجان

113,174113,174بيالروس

2,016,9232,016,9230بلجيكا

94,98594,9850بلغاريا

6,030,5596,030,5590  كندا

0-254,642254,642كرواتيا

94,98594,9850قبرص

780,092780,0920الجمهورية التشيكية

1,364,1511,364,1510الدانمرك

80,83980,8390استونيا

1,048,8811,048,8810فنلندا

11,303,25611,257,49145,7650فرنسا

0-14,431,70911,545,3672,886,342ألمانيا

1,289,3761,289,376اليونان

2,0212,0210الكرسي الرسولي

537,577537,5770هنغاريا

54,56654,5660آيسلندا

844,763844,7630آيرلندا

800,302800,302اسرائيل

8,989,2518,706,751282,5000ايطاليا

21,893,11121,712,311180,8000اليابان

244,537244,5370كازاخستان

94,98594,9850التفيا

18,18918,1890ليختنشتاين

147,530147,5300ليتوانيا

163,698163,6980لكسمبرغ

32,33532,3350مالطة

24,25224,2520موناكو

3,342,6763,342,6760هولندا

511,304511,3040نيوزيلندا

1,719,8411,719,8410النرويج

0-1,861,3091,861,309بولندا

957,937957,9370البرتغال

456,738456,7380رومــانيا

0-4,927,1124,927,112االتحاد الروسي

6,0636,0630سان مارينو

0-345,585345,585سلوفاكيا

202,096202,0960سلوفينيا

6,008,3286,008,3280اسبانيا

1,940,1261,940,1260السويد

2,115,9502,115,9500سويسرا

6,0636,063طاجيكستان

200,076200,076أوكرانيا

10,466,57610,466,5760المملكة المتحدة

0-31,631,26931,631,269الواليات المتحدة األمريكية*

30,31430,314أوزبكستان

145,381,269139,465,7213,395,4072,520,142المجموع الفرعي

452,064452,064  إسهامات متنازع فيها*

145,833,333139,465,7213,395,4072,972,206المجموع

(*) مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية

9,652,1278,536,555001,115,572البلدان ذات القتصاد اإلنتقالي

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2015 حالة االسهامات لعام : 11 الجدول

2019 كانون األول  / 16 ديسمبر إلى غاية
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

67-35,72035,78700أندورا

9,863,6979,863,697000أستراليا

4,342,4764,342,476000النمسا

76,54200076,542أذربيجان

214,317000214,317بيالروس

5,485,5015,485,501000بلجيكا

193,906193,906000بلغاريا

16,364,65316,364,653000  كندا

164,729164,729000كرواتيا

234,728234,728000قبرص

1,780,8741,780,874000الجمهورية التشيكية

3,755,6553,755,655000الدانمرك

204,112204,112000استونيا

2,888,1802,888,180000فنلندا

31,244,39430,502,388742,00600فرنسا

40,914,18532,731,3488,182,83700ألمانيا

3,526,0291,175,343002,350,686اليونان

5,1035,103000الكرسي الرسولي

1,484,9121,484,912000هنغاريا

214,317214,317000آيسلندا

2,541,1902,541,190000آيرلندا

1,959,4720001,959,472اسرائيل

25,508,85624,700,925807,93100ايطاليا

63,937,98162,396,0241,541,95700اليابان

128,906128,906000كازاخستان

193,906193,906000التفيا

45,92545,925000ليختنشتاين

331,681331,680001ليتوانيا

459,251459,251000لكسمبرغ

86,74786,747000مالطة

15,30815,308000موناكو

9,465,6799,465,679000هولندا

1,393,0621,393,062000نيوزيلندا

4,444,5324,444,532000النرويج

4,225,1124,225,112000بولندا

1-2,607,5272,607,52800البرتغال

903,194903,194000رومــانيا

8,174,6725,449,782002,724,891االتحاد الروسي

15,30815,308000سان مارينو

724,596724,596000سلوفاكيا

525,588525,588000سلوفينيا

16,211,57015,320,620890,95000اسبانيا

5,429,3705,429,370000السويد

5,766,1555,766,155000سويسرا

10,20600010,206طاجيكستان

443,943000443,943أوكرانيا

33,698,83733,698,837000المملكة المتحدة

84,522,09084,522,090000الواليات المتحدة األمريكية

51,02800051,028أوزبكستان

396,815,725376,819,02612,165,68107,831,018المجموع الفرعي

3,477,9103,477,910  إسهامات متنازع فيها*

400,293,635376,819,02612,165,681011,308,928المجموع

(*) مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية

                                 5,000,737.48                               -                                 -       13,634,658.23                18,635,395.71البلدان ذات القتصاد اإلنتقالي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2014-2012 حالة االسهامات لفترة  : 12 الجدول

2019 كانون األول  / 16 ديسمبر إلى غاية
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

11,90711,9070أندورا

3,287,8993,287,8990أستراليا

1,447,4921,447,4920النمسا

25,51425,514أذربيجان

71,43971,439بيالروس

1,828,5001,828,5000بلجيكا

64,63564,6350بلغاريا

(0)5,454,8845,454,884  كندا

164,729164,7290كرواتيا

78,24378,2430قبرص

593,625593,6250الجمهورية التشيكية

1,251,8851,251,8850الدانمرك

68,03768,0370استونيا

962,727962,7270فنلندا

(0)10,414,79810,037,699377,099فرنسا

05,494,343-13,638,0625,455,2252,688,494ألمانيا

1,175,3431,175,343اليونان

1,7011,7010الكرسي الرسولي

494,971494,9710هنغاريا

71,43971,4390آيسلندا

847,063847,0630آيرلندا

653,157653,157اسرائيل

(0)8,502,9527,762,821740,131ايطاليا

21,312,66021,193,682118,9790اليابان

(0)128,906128,906كازاخستان

64,63564,6350التفيا

15,30815,3080ليختنشتاين

110,560110,5600ليتوانيا

153,084153,0840لكسمبرغ

28,91628,9160مالطة

5,1035,1030موناكو

3,155,2263,155,2260هولندا

464,354464,3540نيوزيلندا

1,481,5111,481,5110النرويج

1,408,3711,408,3710بولندا

(0)869,176869,176البرتغال

(0)301,065301,065رومــانيا

2,724,8912,724,8910االتحاد الروسي

5,1035,1030سان مارينو

241,532241,5320سلوفاكيا

175,196175,1960سلوفينيا

5,403,8575,403,8570اسبانيا

1,809,7901,809,7900السويد

1,922,0521,922,0520سويسرا

3,4023,402طاجيكستان

147,981147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة

28,619,01028,619,0100الواليات المتحدة األمريكية

17,00917,009أوزبكستان

7,588,188(0)132,912,645121,399,7543,924,703المجموع الفرعي

714,323714,323  إسهامات متنازع فيها*

133,626,968121,399,7543,924,70308,302,512المجموع

(*) مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية

6,211,7995,453,18300758,616البلدان ذات القتصاد اإلنتقالي

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2014 حالة االسهامات لعام : 13 الجدول

2019 كانون األول  / 16 ديسمبر إلى غاية
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                                 3,101,923.81                         201234,479,816.33 - 2005                         37,822,572.11               31,377,892.52                    37,801,368.39دوالر كنديكندا2012 - 2004

                                 5,688,337.02                         201393,273,116.31 - 2006                         70,874,367.37               87,584,779.29                    70,874,367.37يوروفرنسا2012 - 2004

Dec.201320131,939,719.88                           178,384,678.22-09-2015                           7,436,663.95أمين الخزانة               10,324,398.10                       7,436,663.95يوروفرنسا                                 

                                 1,832,468.25                           177,922,730.75-09-2015                           7,026,669.91أمين الخزانة                 9,755,199.00                       7,026,669.91يوروفرنسا2014

20,079,597.10               

-                                 

               18,914,439.57                    18,914,439.57دوالر أمريكيBU 104 1006 01ألمانيا2004-08-092004

                                                 -                           036,304,813.19-08-2005                           6,304,813.19أمين الخزانة2005-08-03

                                                 -                           116,304,813.19-08-2006                           6,304,813.19أمين الخزانة2006-08-11

                                                 -                           163,152,406.60-02-2007                           3,152,406.60أمين الخزانة2007-02-16

                                                 -                           103,152,406.60-08-2007                           3,152,406.60أمين الخزانة2007-08-10

18,914,439.57                         18,914,439.58                         

                 7,565,775.83                       7,565,775.83دوالر أمريكيBU 105 1003 01ألمانيا2005-07-082005

                                                 -                           181,260,962.64-04-2006                           1,260,962.64أمين الخزانة2006-04-18

                                                 -                           111,260,962.64-08-2006                           1,260,962.64أمين الخزانة2006-08-11

                                                 -                           161,260,962.64-02-2007                           1,260,962.64أمين الخزانة2007-02-16

                                                 -                           101,260,962.64-08-2007                           1,260,962.64أمين الخزانة2007-08-10

                                                 -                           121,260,962.64-02-2008                           1,260,962.64أمين الخزانة2008-02-12

                                                 -                           121,260,962.64-08-2008                           1,260,962.63أمين الخزانة2008-08-12

7,565,775.83                           7,565,775.83                           

               14,473,718.52                    11,662,922.38يوروBU 106 1004 01ألمانيا2006-05-102006

                                    145,781.24                           282,558,067.65-02-2007                           1,943,820.40أمين الخزانة2007-02-28                 2,412,286.41

                                    269,019.44                           102,681,305.85-08-2007                           1,943,820.40أمين الخزانة2007-08-10                 2,412,286.41

                                    408,780.12                           122,821,066.54-02-2008                           1,943,820.40أمين الخزانة2008-02-12                 2,412,286.42

                                    517,828.45                           122,930,114.87-08-2008                           1,943,820.40أمين الخزانة2008-08-12                 2,412,286.42

                                      80,274.47                           172,492,560.89-02-2009                           1,943,820.40أمين الخزانة2009-02-17                 2,412,286.42

                                    348,327.28                           122,760,613.72-08-2009                           1,943,820.38أمين الخزانة2009-08-12                 2,412,286.44

11,662,922.38                         11,662,922.38                         

               14,473,718.52                    11,662,922.38يوروBU 107 1006 01ألمانيا2007-07-232007

                                    408,780.12                           122,821,066.54-02-2008                           1,943,820.40أمين الخزانة2008-02-12                 2,412,286.42

                                    517,828.46                           122,930,114.87-08-2008                           1,943,820.39أمين الخزانة2008-08-12                 2,412,286.41

                                      80,274.47                           172,492,560.89-02-2009                           1,943,820.40أمين الخزانة2009-02-17                 2,412,286.42

                                    348,327.30                           122,760,613.72-08-2009                           1,943,820.38أمين الخزانة2009-08-12                 2,412,286.42

                                    767,026.23                           113,179,312.65-02-2010                           1,943,820.40أمين الخزانة2010-02-11                 2,412,286.42

                                    148,891.93                           102,561,178.36-08-2010                           1,943,820.41أمين الخزانة2010-08-10                 2,412,286.43

11,662,922.38                         11,662,922.38                         

                 5,789,487.42                       4,665,168.96يوروBU 108 1004 01ألمانيا2008-08-152008

                                      32,109.79                               17997,024.36-02-2009                               777,528.16أمين الخزانة2009-02-17                    964,914.57

                                    139,330.92                           121,104,245.49-08-2009                               777,528.16أمين الخزانة2009-08-12                    964,914.57

                                  (435,806.66)                               11529,107.91-02-2010                               777,528.16أمين الخزانة2010-02-11                    964,914.57

                                      59,555.93                           101,024,470.50-08-2010                               777,528.16أمين الخزانة2010-08-10                    964,914.57

                                      95,245.05                           101,060,159.65-02-2011                               777,528.16أمين الخزانة2011-02-10                    964,914.60

                                    130,467.13                           201,095,381.67-06-2011                               777,528.16أمين الخزانة2011-06-20                    964,914.54

4,665,168.96                           4,665,168.96                           

               13,884,041.00                       9,121,815.12يوروBU 109 1007 01ألمانيا2009-12-182009

11-02-2010                           1,520,302.52أمين الخزانة2010-02-11                 2,314,006.88

                                  (310,856.28)                           102,003,150.60-08-2010                           1,520,302.52أمين الخزانة2010-08-10                 2,314,006.88

                                  (241,074.39)                           102,072,932.49-02-2011                           1,520,302.52أمين الخزانة2011-02-10                 2,314,006.88

                                  (172,204.69)                           202,141,802.19-06-2011                           1,520,302.52أمين الخزانة2011-06-20                 2,314,006.88

                                  (311,008.31)                           032,002,998.57-02-2012                           1,520,302.52أمين الخزانة2012-02-03                 2,314,006.88

                                  (432,024.04)                           081,881,982.56-08-2012                           1,520,302.52أمين الخزانة2012-08-08                 2,314,006.60

9,121,815.12                           9,121,815.12                           

تاريخ التحويلنوع العملة/ فئة  البلد األصلي (بالفئة األصلية) المبلغ تاريخ التسليم

2019كانون األول / ديسمير 16 الى غاية  2019-2004سجل أذونات الصرف للفترة :14الجدول 2019  

  المقبوضــاتاالستالمــات

(دوالر أمريكي) قيمة القبض الفعلي
الخسارة الى القيمة المقصودة           /الربح

(دوالر أمريكي)
تاريخ  القبض الوكالة  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 

اليونيب
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تاريخ التحويلنوع العملة/ فئة  البلد األصلي (بالفئة األصلية) المبلغ تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

(دوالر أمريكي) قيمة القبض الفعلي
الخسارة الى القيمة المقصودة           /الربح

(دوالر أمريكي)
تاريخ  القبض الوكالة  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 

اليونيب

               13,884,041.00                       9,121,815.12يوروBU 110 1002 01ألمانيا2010-04-142010

                                  (241,074.40)                           102,072,932.48-02-2011                           1,520,302.52أمين الخزانة2011-02-10                 2,314,006.88

                                  (172,204.69)                           202,141,802.19-06-2011                           1,520,302.52أمين الخزانة2011-06-20                 2,314,006.88

                                  (311,008.31)                           032,002,998.57-02-2012                           1,520,302.52أمين الخزانة2012-02-03                 2,314,006.88

                                  (432,024.32)                           081,881,982.56-08-2012                           1,520,302.52أمين الخزانة2012-08-08                 2,314,006.88

                                  (276,649.49)                           122,037,357.39-02-2013                           1,520,302.52أمين الخزانة2013-02-12                 2,314,006.88

                                  (285,162.88)                           122,028,843.72-08-2013                           1,520,302.52أمين الخزانة2013-08-12                 2,314,006.60

9,121,815.12                           9,121,815.12                           

                 5,553,616.51                       3,648,726.05يوروBU 111 1001 01ألمانيا2011-04-272011

                                  (124,403.32)                               03801,199.43-02-2012                               608,121.01أمين الخزانة2012-02-03                    925,602.75

                                  (172,809.89)                               08752,792.86-08-2012                               608,121.00أمين الخزانة2012-08-08                    925,602.75

                                  (110,659.77)                               12814,942.98-02-2013                               608,121.01أمين الخزانة2013-02-12                    925,602.75

                                  (114,065.27)                               12811,537.48-08-2013                               608,121.01أمين الخزانة2013-08-12                    925,602.75

                                  (101,416.35)                               11824,186.40-02-2014                               608,121.01أمين الخزانة2014-02-11                    925,602.75

                                  (111,450.37)                               12814,152.39-08-2014                               608,121.00أمين الخزانة2014-08-12                    925,602.76

3,648,726.04                           4,818,811.54                           

               13,638,061.59                       9,823,495.77يوروBU 113 1001 01ألمانيا2013-01-242012

                                    (78,932.48)                           122,194,077.79-02-2013                           1,637,249.30أمين الخزانة2013-02-12                 2,273,010.27

                                    (88,101.08)                           122,184,909.18-08-2013                           1,637,249.30أمين الخزانة2013-08-12                 2,273,010.26

                                    (52,409.05)                           112,220,601.22-02-2014                           1,637,249.30أمين الخزانة2014-02-11                 2,273,010.27

                                    (81,060.92)                           122,191,949.36-08-2014                           1,637,249.30أمين الخزانة2014-08-12                 2,273,010.27

                                  (159,540.39)                               10749,663.71-02-2015                               654,899.72أمين الخزانة2015-02-10                    909,204.10

                                  (768,093.70)                           052,868,722.72-08-2015                           2,619,598.87أمين الخزانة2015-08-05                 3,636,816.42

أمين الخزانةالرصيد                                 -

                          0.7203               13,638,061.59                       9,823,495.77يوروBU 113 1004 01ألمانيا2013-03-252013

                                    (52,409.05)                           112,220,601.22-02-2014                           1,637,249.30أمين الخزانة2014-02-11                 2,273,010.27

                                    (81,060.92)                           122,191,949.36-08-2014                           1,637,249.30أمين الخزانة2014-08-12                 2,273,010.27

                                    (81,060.92)                           122,191,949.36-08-2014                           1,637,249.30أمين الخزانة2014-08-12                 2,273,010.27

                                  (398,851.00)                           101,874,159.27-02-2015                           1,637,249.30أمين الخزانة2015-02-10                 2,273,010.27

                                  (398,850.97)                           121,874,159.27-08-2015                           1,637,249.30أمين الخزانة2015-08-12                 2,273,010.24

                                  (398,851.00)                           101,874,159.27-02-2016                           1,637,249.30أمين الخزانة2016-02-10                 2,273,010.27

أمين الخزانةالرصيد                                 -

-                                 

                 5,455,224.66                       3,929,398.32يوروBU 114 1003 01ألمانيا2014-10-022014

                                  (384,046.85)                           051,434,361.37-08-2015                           1,309,799.44أمين الخزانة2015-08-05                 1,818,408.22

                                  (182,199.93)                               10727,004.18-02-2016                               654,899.72أمين الخزانة2016-02-10                    909,204.11

                                  (183,116.78)                               10726,087.33-08-2016                               654,899.73أمين الخزانة2016-08-10                    909,204.11

                                  (210,753.56)                               10698,450.55-02-2017                               654,893.73أمين الخزانة2017-02-10                    909,204.11

                                  (150,175.35)                               10759,028.76-11-2017                               654,893.73أمين الخزانة2017-11-10                    909,204.11

أمين الخزانةالرصيد                              (0.00)

               11,545,367.08                       8,424,308.00يوروBU 115 1001 01ألمانيا2015-01-192015

                                  (713,273.15)                           103,616,239.51-02-2015                           3,159,115.50أمين الخزانة2015-02-10                 4,329,512.66

                                  (869,965.28)                           053,459,547.38-08-2015                           3,159,115.50أمين الخزانة2015-08-05                 4,329,512.66

                                  (548,385.69)                           102,337,956.08-02-2016                           2,106,077.00أمين الخزانة2016-02-10                 2,886,341.77

أمين الخزانةالرصيد                               0.00

               11,545,367.08                       8,424,308.00يوروBU 116 1000 01ألمانيا2016-01-122016

أمين الخزانة2016-02-10                 1,443,170.89

                                  (827,001.31)                           103,502,511.35-08-2016                           3,159,115.50أمين الخزانة2016-08-10                 4,329,512.66

                                  (320,105.33)                           101,123,065.56-02-2017                           1,053,038.50أمين الخزانة2017-02-10                 1,443,170.89

                                  (215,959.82)                           141,227,211.07-11-2017                           1,053,038.50أمين الخزانة2017-11-14                 1,443,170.89

                                  (144,458.51)                        151,298,712.38-02-2018                           1,053,038.50أمين الخزانة2018-02-15                 1,443,170.89

                                  (222,804.54)                        101,220,366.32-08-2018                           1,053,038.50أمين الخزانة2018-08-10                 1,443,170.86

أمين الخزانةالرصيد                               0.00
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تاريخ التحويلنوع العملة/ فئة  البلد األصلي (بالفئة األصلية) المبلغ تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

(دوالر أمريكي) قيمة القبض الفعلي
الخسارة الى القيمة المقصودة           /الربح

(دوالر أمريكي)
تاريخ  القبض الوكالة  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 

اليونيب

               11,545,367.08                       8,424,308.00يوروBU 117 1000 01ألمانيا2017-01-132017

                                  (640,210.65)                           102,246,131.12-02-2017                           2,106,077.00أمين الخزانة2017-02-10                 2,886,341.77

                                  (431,919.63)                           142,454,422.14-11-2017                           2,106,077.00أمين الخزانة2017-11-14                 2,886,341.77

                                  (288,917.00)                        152,597,424.77-02-2018                           2,106,077.00أمين الخزانة2018-02-15                 2,886,341.77

                                  (445,609.14)                           102,440,732.63-08-2018                           2,106,077.00أمين الخزانة2018-08-10                 2,886,341.77

Balance0.00                               

                                                 -                           173,364,061.32-11-2004                           3,364,061.32أمين الخزانة17-11-2004                 3,364,061.32                       3,364,061.32دوالر أمريكيD 11هواندا2003-12-082004

                                                 -                           053,364,061.32-12-2005                           3,364,061.32أمين الخزانة05-12-2005                 3,364,061.32                       3,364,061.32دوالر أمريكيD 11هواندا2003-12-082005

               10,718,502.63                       7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة2004-05-182004

                                    380,132.91                           232,166,550.02-08-2005                           1,207,260.68أمين الخزانة2005-08-23                 1,786,417.11

5,359,251.32                 Feb. 20063,621,782.04أمين الخزانة                           Feb. 20066,303,711.64                           944,460.32                                    

                                    900,549.53                           244,473,383.73-07-2006                           3,621,782.04أمين الخزانة2006-07-24                 3,572,834.20

7,243,564.08                           12,943,645.39                         2,225,142.76                                 

               10,718,502.63                       7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة2005-06-012005

                                    450,274.75                           242,236,691.86-07-2006                           1,207,260.68أمين الخزانة2006-07-24                 1,786,417.11

                                 1,354,916.85                           096,036,303.40-08-2006                           3,163,681.03أمين الخزانة2006-08-09                 4,681,386.55

                                 1,178,537.31                           165,429,236.28-08-2006                           2,872,622.37أمين الخزانة2006-08-16                 4,250,698.97

7,243,564.08                           13,702,231.54                         2,983,728.91                                 

                                                 -                           272,000,000.00-10-2005                           2,000,000.00أمين الخزانة27-10-2005                 4,920,000.00                       4,920,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة2005-05-132004

                                                 -                           022,000,000.00-11-2006                           2,000,000.00أمين الخزانة2006-11-02

                                                 -                               25920,000.00-10-2007                               920,000.00أمين الخزانة2007-10-25

4,920,000.00                           4,920,000.00                           

                                                 -                           022,000,000.00-11-2006                           2,000,000.00أمين الخزانة02-11-2006                 3,159,700.00                       3,159,700.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة2006-03-012005

                                                 -                           251,159,700.00-10-2007                           1,159,700.00أمين الخزانة2007-10-25

3,159,700.00                           3,159,700.00                           

                                                 -                           252,500,000.00-10-2007                           2,500,000.00أمين الخزانة25-10-2007                 7,315,000.00                       7,315,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة2007-04-252006

                                                 -                           192,500,000.00-11-2008                           2,500,000.00أمين الخزانة2008-11-19

                                                 -                           112,315,000.00-05-2009                           2,315,000.00أمين الخزانة2009-05-11

7,315,000.00                           7,315,000.00                           

                                                 -                           192,341,500.00-11-2008                           2,341,500.00أمين الخزانة19-11-2008                 4,683,000.00                       4,683,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة2008-02-212008

                                                 -                           112,341,500.00-05-2009                           2,341,500.00أمين الخزانة2009-05-11

4,683,000.00                           4,683,000.00                           

                 5,697,000.00                       5,697,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة2009-04-212009

                                                 -                        111,900,000.00-05-2009                        1,900,000.00أمين الخزانة2009-05-11

                                                 -                        041,900,000.00-11-2010                        1,900,000.00أمين الخزانة2010-11-04

                                                 -                        031,897,000.00-11-2011                        1,897,000.00أمين الخزانة2011-11-03
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التعليقاتالموافق عليهاالموافق عليهاالموافق عليهاالموافق عليها
2019(1)202020212022

عنصر الموظفين*10
جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى موظفو المشروعات (الوظيفة والدرجة)1100

التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتها 3 في المائة
01(D2) 318,764              309,480              300,466                291,714كبير الموظفين              

02(D1) 314,581              305,418              296,523                287,886نائب كبير الموظفين              
03(P4) 222,402              215,925              209,636                203,530موظف إدارة البرامج              
04(P5) 284,275              275,995              267,956                260,152كبير موظفي إدارة المشروعات              
05(P5) 284,275              275,995              267,956                260,152كبير موظفي إدارة المشروعات              
06(P5) 284,275              275,995              267,956                260,152كبير موظفي إدارة المشروعات              
07(P5) 284,275              275,995              267,956                260,152كبير موظفي إدارة المشروعات              
08(P4) 256,229              248,766              241,521                234,486موظف إدارة المعلومات              
09(P5) 255,055              247,626              240,413                233,411كبير موظفي الشؤون اإلدارية وإدارة الصندوق              
10(P5) 284,275              275,995              267,956                260,152كبير موظفي الرصد والتقييم              
11(P3) 174,710              169,621              164,681                159,884 موظف إدارة البرامج              
12(P4) 188,620              183,127              177,793                172,614رئيس وحدة النظم              
14(P4) 221,519              215,067              208,803                202,721 موظف إدارة البرامج              
15(P2) 152,012              147,585              143,286                139,113الموظف المساعد لإلدارة              
16(P3) 152,012              147,585              143,286                139,113 موظف إدارة البرامج              
السنة السابقة98

           3,677,280           3,570,175           3,466,189             3,365,232المجموع الفرعي1199
االستشاريون1200

75,00075,00075,00075,000مشروعات و مراجعات تقنية إلخ...01
                75,000                75,000                75,000                  75,000المجموع الفرعي1299
موظفو الدعم اإلداري1300

01(G7)                           -                          -                          -                            -مساعد إداري
02(G7) 119,825              116,335              112,947                109,657مساعد خدمات االجتماعات              
03(G6) 113,380              110,078              106,872                103,759مساعد إلدارة البرامج              
04(G6) 95,060                92,292                89,604                  86,994مساعد إلدارة البرامج                
05(G5) 88,759                86,174                83,664                  81,227مساعد إلدارة البرامج                
06(G6) 113,381              110,079              106,873                103,760مساعد تكنولوجيا المعلومات              
07(G5) 93,810                91,077                88,425                  85,849مساعد إلدارة البرامج                
08(G6)               100,634                97,703                94,857                  92,094مساعد إداري
09(G5) 76,674                74,440                72,272                  70,167مساعد الموظفين                
10(G7) مساعد لقاعدة البيانات-                            -                          -                          
11(G5) 88,759                86,174                83,664                  81,227مساعد إلدارة البرامج                
12(G7) ممولة من تكاليف دعم البرامج                          -                          -                          -                            -مساعد سامي للمالية و الميزانية
13(G5) 88,759                86,174                83,664                  81,227مساعد إلدارة البرامج                
14(G5) 86,174                83,664                81,227                  78,861مساعد إلدارة البرامج                
15(G7) ممولة من تكاليف دعم البرامج                          -                          -                          -                            -مساعد سامي للموارد البشرية

           1,065,216           1,034,190           1,004,068                974,824المجموع الفرعي
تكاليف خدمة المؤتمرات1330
              355,800              355,800              355,800                355,800خدمات االجتماعات: اللجنة التنفيذية1333
              355,800              355,800              355,800                355,800خدمات االجتماعات: اللجنة التنفيذية1334
خدمات االجتماعات: اللجنة التنفيذية1336
استنادا إلى اجتماعين كل عام                18,800                18,800                18,800                  18,800المساعدة المؤقتة1335

              730,400              730,400              730,400                730,400المجموع الفرعي
           1,795,616           1,764,590           1,734,468             1,705,224مجموع الدعم اإلداري1399

(1)'

(*)

المرفق الثاني

2021 و 2022 ، 2020 ،2019 ميزانيات أمانة الصندوق  الموافق عليها لسنوات

 ال يشمل مخصصات عام 2018 للنفقات غير المسجلة البالغة 97,506 دوالرا أمريكيا: 79,849 دوالرا أمريكيا لخدمات االجتماعات: اللجنة التنفيذية (البند 1334 من الميزانية)؛ و7,734 دوالرا أمريكيا للحواسيب المستهلكة (البند 4102 من الميزانية)؛ و8,100 دوالرا أمريكيا للحواسيب وآالت الطباعة،وخالفه (البند 

5101 من الميزانية)؛ و1,823 دوالرا أمريكيا لتكاليف الضيافة (البند 5401 من الميزانية).

.تكاليف الموظفين تحت البندين 1100 و1300 من الميزانية سيتم خفضها بمقدار 301,265 دوالرا أمريكيا استنادا إلى اختالفات التكلفة الفعلية لعام 2018 بين تكاليف الموظفين في مونتريال وتكاليف الموظفين في نيروبي التي تغطيها حكومة كندا *



التعليقاتالموافق عليهاالموافق عليهاالموافق عليهاالموافق عليها
2019202020212022

السفر في مهام رسمية1600
استنادا إلى خطة السفر المؤقتة              208,000              208,000              208,000                208,000تكاليف البعثات01
مخصصات لعقد أربعة اجتماعات للشبكة في السنة                50,000                50,000                50,000                  50,000اجتماعات الشبكات (4)02

              258,000              258,000              258,000                258,000المجموع الفرعي1699
           5,805,896           5,667,765           5,533,658             5,403,456مجموع العنصر1999

عنصر التعاقدات20
2100

رسوم ثابتة وفقا لالتفاق مع أمين الخزانة (المقرر 59/51(ب))              500,000              500,000              500,000                500,000خدمات الخزانة (المقرر 59/51(ب))01
االستشارات المؤسسية02

2200
دراسات مختلفة01
                      -                      -                      -                        -العقود المؤسسية02

              500,000              500,000              500,000                500,000مجموع العنصر2999
عنصر المشاركة في االجتماعات30

السفر وبدل اإلقامة اليومي لمندوبي بلدان المادة 5 لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية3300
تغطي تكاليف السفر بخالف حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية                15,000                15,000                15,000                  15,000سفر الرئيس ونائب الرئيس01
على أساس اجتماعين في العام للفترة 2019-2022              150,000              150,000              150,000                150,000اللجنة التنفيذية (2)02

              165,000              165,000              165,000                165,000مجموع العنصر3999
عنصر المعدات40

المعدات المستهلكة4100
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                  7,000                  7,000                  7,000                    7,000األدوات المكتبية01
02

الحواسيب المستهلكة (البرمجيات والمستلزمات والمراكز والحواالت والذاكرة)
10,530                  10,530                10,530                10,530                

استنادا إلى االحتياجات المتوقعة

                17,530                17,530                17,530                  17,530المجموع الفرعي4199
المعدات غير المستهلكة4200

استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                13,000                13,000                13,000                  13,000الحواسيب والطابعات01
                  5,850                  5,850                  5,850                    5,850المعدات المستهلكة األخرى (الرفوف واألثاث)02

                18,850                18,850                18,850                  18,850المجموع الفرعي4299
مباني المكاتب4300

01

إيجارات مباني المكاتب**

سيتم تحميل مبلغ 54.526 على الميزانية. وستغطي حكومة كندا الرصيد نتيجة فروق              870,282              870,282              870,282                870,282
التكاليف وستُخفض المخصصات

              870,282              870,282              870,282                870,282المجموع الفرعي
              906,662              906,662              906,662                906,662مجموع العنصر4999

عنصر التكاليف المتنوعة50
تشغيل وصيانة المعدات5100

استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                  8,100                  8,100                  8,100                    8,100الحواسيب والطابعات (الحبارة وطباعة باأللوان)01
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                  8,000                  8,000                  8,000                    8,000صيانة مباني المقر02
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                10,000                10,000                10,000                  10,000تأجير الطابعات (المكتب)03
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                  8,000                  8,000                  8,000                    8,000تأجير معدات االتصاالت 04
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                10,000                10,000                10,000                  10,000صيانة الشبكة05

                44,100                44,100                44,100                  44,100المجموع الفرعي5199
تكاليف النسخ5200

                10,710                10,710                10,710                  10,710اجتماعات اللجنة التنفيذية والتقارير إلى مؤتمر األطراف01
                10,710                10,710                10,710                  10,710المجموع الفرعي5299
التكاليف المتنوعة5300

استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                45,000                45,000                45,000                  45,000االتصاالت01
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                  6,000                  6,000                  6,000                    6,000رسوم الشحن02
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                  2,500                  2,500                  2,500                    2,500رسوم المصارف03
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                20,137                20,137                20,137                  20,137تدريب الموظفين05
ضريبة على المنتوجات و الخدمات06
ضريبة المبيعات في كيبيك04

                73,637                73,637                73,637                  73,637المجموع الفرعي5399
الضيافة والترفيه5400

على أساس اجتماعين في العام للفترة 2019-2022                16,800                16,800                16,800                  16,800تكاليف الضيافة 01
                16,800                16,800                16,800                  16,800المجموع الفرعي5499
              145,247              145,247              145,247                145,247مجموع العنصر5999

           7,522,805           7,384,674           7,250,567             7,120,365المجموع الكلي

 تطبق على تكاليف الموظفين فقط              426,825              414,393              402,323                390,605تكاليف دعم البرامج (%9)
           7,949,630           7,799,067           7,652,890             7,510,970التكاليف التي يتحملها الصندوق المتعدد األطراف

                      -           7,799,067           7,652,890             7,510,970جدول الميزانية السابق

           7,949,630                         0                        (0)                           0زيادة/انخفاض
**
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التعاقد من الباطن

التعاقد من الباطن

يعوض تأجير المباني بمبلغ 625.246 دوالر أمريكي (استنادا إلى عام 2018) ويغطيه الفرق في التكلفة لحكومة كندا وسيحمل الصندوق المتعدد األطراف المبلغ المتبقي البالغ 54.526 دوالر أمريكي
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كانون األول من السنة       البلد: كانون الثاني إلى ديسمبر/ YYYYالسنة: من يناير/

ملحوظة: يلزم إدخال البيانات في الخاليا غير المظللة فقط

تطبيقات الحجر الخدمةالتصنيع
الصحي 

ومعالجات ما 
قبل الشحن

غير تطبيقات 
الحجر الصحي 
ومعالجات ما 
قبل الشحن

المرفق ألف. الفئة األولى
11 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00الكلوروفلوروكربون-
12 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00الكلوروفلوروكربون-

113 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00الكلوروفلوروكربون-
114 0.000.000.000.000.000.000.00الكلوروفلوروكربون-
115 0.000.000.000.000.000.000.00الكلوروفلوروكربون-

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00المجموع الفرعي
المرفق ألف. الفئة الثانية

0.000.000.000.000.000.00هالون-1211
0.000.000.000.000.000.00هالون-1301
0.000.000.000.000.000.00هالون-2402

0.000.000.000.000.000.00المجموع الفرعي
المرفق باء، الفئة األولى
13 0.000.000.000.000.000.00الكلوروفلوروكربون-

0.000.000.000.000.000.00المجموع الفرعي
المرفق باء، الفئة الثانية

0.000.000.000.000.000.000.000.00رابع كلوريد الكربون
0.000.000.000.000.000.000.000.00المجموع الفرعي

المرفق باء، الفئة الثالثة
0.000.000.000.000.000.000.000.00كلوروفورم الميثيل
0.000.000.000.000.000.000.000.00المجموع الفرعي

المرفق جيم، الفئة األولى
22 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروكلوروفلوروكربون-

141ب 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروكلوروفلوروكربون-
الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود 

في البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا
0.000.000.000.000.000.00

142ب 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروكلوروفلوروكربون-
123 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروكلوروفلوروكربون-
124 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروكلوروفلوروكربون-
133 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروكلوروفلوروكربون-
225 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروكلوروفلوروكربون-

225ca 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروكلوروفلوروكربون-
225cb 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروكلوروفلوروكربون-

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00أخرى2
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00أخرى2

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00المجموع الفرعي
المرفق هاء

0.000.000.000.000.000.000.00بروميد الميثيل
l0.000.000.000.000.000.000.00المجموع الفرعي

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00اإلجمالي
عندما تنطوي البيانات على خليط من مادتين أو أكثر، يجب ذكر كميات المكونات الفردية للمواد الخاضعة للرقابة منفصلة على حدة1
اذكر المواد الخاضعة للرقابة ذات الصلة2
(على سبيل المثال، التخزين)قدم توضيًحا إذا كان إجمالي استخدام القطاع واستهالكه (االستيراد - التصدير + اإلنتاج) مختلًف 3

اإلجمالي بروميد الميثيل استخدامات عامل التصنيعالمذيبات مكافحة الحريقالرغاوىاإليروسول
المختبر

التبريد
حصص االستخدام حسب القطاع

االستيراد
إن كانت الواردات ممنوعة 
اإلشارة إلى تاريخ الحظر 

(اليوم/الشهر/السنة)

2019 وما بعده) (بيانات العام النموذج المنقح لتقرير البرنامج القطري

مالحظات 3اإلنتاجالتصديراالستيرادالمادة1

(بالطن المتري)  بيانات عن المواد الخاضعة للرقابة – الفئة األولى والمرفق هاء - القسم ألف. المرفق ألف والمرفق باء  والمرفق جيم

1
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YYYYالبلد:

(بالطن المتري) بيانات بشأن المواد الخاضعة للرقابة - القسم باء، المرفق واو

ملحوظة: يلزم إدخال البيانات في الخاليا غير المظللة فقط

المجموع5تكييف الهواءأخرى

المرفق واو
المواد الخاضعة للرقابة

32 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-
41 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-

125 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-
134 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-

134a 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-
143 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-

143a 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-
152 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-

152a 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-
227ea 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-
236cb 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-
236ea 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-
236fa 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-
245ca 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-
245fa 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-

365mfc 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-
10mee-43 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-

(use) 23 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00المجموع الفرعي

خلطات (مزيج من المواد الخاضعة لرقابة)1
المادة R-404A (الهيدروفلوروكربون- 125=%44، 

والهيدروفلوروكربون- 134a=4%، والهيدروفلوروكربون- 
(143a=52%

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

المادة R-407A (الهيدروفلوروكربون- 32=%20، 
والهيدروفلوروكربون-125=40%، والهيدروفلوروكربون- 

(143a=40%

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

المادة R-407C (الهيدروفلوروكربون- 32=%30، 
والهيدروفلوروكربون-125=25%، والهيدروفلوروكربون- 

(143a=52%

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

المادة R-410A (الهيدروفلوروكربون- 32=%50، 
والهيدروفلوروكربون-125=%50)

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

المادة R-507A (الهيدروفلوروكربون- 125=%50، 
(143a =50%-والهيدروفلوروكربون

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

المادة R-508B (الهيدروفلوروكربون- 23125=46%، و 
(PFC-116=54%

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00أخرى:2
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00أخرى:2

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00المجموع الفرعي
أخرى:

245fa الموجود في البوليوالت المستورد 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-
365mfc الموجود في البوليوالت المستور 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهيدروفلوروكربون-

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00المجموع الفرعي
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00اإلجمالي

إذا تم استخدام مزيج غير قياسي غير مدرج في الجدول المذكور أعاله، يرجى ذكر النسبة المئوية لكل مادة خاضعة للرقابة في المزج تم اإلبالغ عنها في عمود المالحظات. 2 
االستخدامات في القطاعات األخرى الالتي ال تندرج تحديداً ضمن القطاعات المدرجة في الجدول. 3

قدم توضيحا إذا كان إجمالي استخدام واستهالك القطاع (االستيراد - التصدير + اإلنتاج) مختلفًا (على سبيل المثال، التخزين)  4
 إذا لم كان توقف االستهالك في التصنيع متوافرا، يمكن تقديم المعلومات في المجموع.5  

اإليروسول 
الخدمة

 عند اإلبالغ عن الخلطات / المزيج، يجب أال يتكرر اإلبالغ عن المواد الخاضعة للرقابة. ولتقرير البرنامج القطري، يجب أن يبلغ البلدان عن استخدام المواد الخاضعة للرقابة لكل مادة بصفة فردية وكميات الخلطات / المزيج المستخدمة، بشكل منفصل، مع التأكد من عدم اإلبالغ عن كميات المواد الخاضعة للرقابة أكثر من 1

اإلنتاجالتصدير
اإلجمالي أخرى3 المذيبات 

االستخدام حسب القطاعالمادة
الرغاوى

كانون األول من السنة كانون الثاني إلى ديسمبر/ من يناير/ السنة:

مكافحة 
الحريق

التبريد

2019 وما بعده) (بيانات العام النموذج المنقح لتقرير البرنامج القطري

حصص 
االستيراد

إن كانت الواردات 
ممنوعة اإلشارة إلى 

تاريخ الحظر 
(اليوم/الشهر/السنة)

مالحظات 4 االستيراد

التصنيع

2
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XXXXالبلد:

القسم جيم-  متوسط السعر التقديري للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل (دوالر أمريكي / كغم)

سعر السنة الماضية (عرض 
إلكتروني - جاهز إن كان 

متوفرا)

مالحظات 1األسعار الحالية

0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00

0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00

0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00

يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت األسعار هي أسعار التسليم ظهر السفينة (فوب) أو أسعار التجزئة.1

R-407A الخلطة

الهيدروكلوروفلوروكربون- 22

الهيدروكلوروفلوروكربون- 123

الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب

الهيدروكلوروفلوروكربون- 225
225ca -الهيدروكلوروفلوروكربون

10mee-43 -الهيدروفلوروكربون

الهيدروفلوروكربون- 152
152a -الهيدروفلوروكربون

227ea -الهيدروفلوروكربون

الهيدروفلوروكربون- 32
الهيدروفلوروكربون- 23 (االستخدام)

الهيدروفلوروكربون- 41

236fa -الهيدروفلوروكربون
236ea -الهيدروفلوروكربون

الهيدروفلوروكربون- 125
الهيدروفلوروكربون- 134

الوصف

الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب

الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا

الهيدروكلوروفلوروكربون- 124
الهيدروكلوروفلوروكربون- 133

 R-407C الخلطة

134a -الهيدروفلوروكربون
الهيدروفلوروكربون- 143

143a -الهيدروفلوروكربون

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

المواد الهيدروفلوروكربونية

البدائل

R-507A الخلطة 
R-508B الخلطة

245ca -الهيدروفلوروكربون

 R-410A الخلطة

245fa -الهيدروفلوروكربون
365mfc -الهيدروفلوروكربون

الهيدروفلوروكربون- 365mfc الموجود في البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا

225cb -الهيدروكلوروفلوروكربون

البروبان (الهيدروكربون- 290)
البنتان

السيكلوبنتان
بروميد الميثيل

البدائل األخر (اختياري):

(600a -الهيدروكربون) األيزوبيوتان

الهيدروفلوروكربون- 245fa الموجود في البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا

R-404A الخلطة 

236cb -الهيدروفلوروكربون

3
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YYYYالبلد:

محتجز الستخدامة كمادة وسيطة داخل بلدك2محجتز لجميع االستخدامات1
الهيدروفلوروكربون- 23 1

يجب اإلبالغ عن الهيدروفلوروكربون- 23 المحتجز، سواء للتدمير أو الستخدامه كمادة وسيطة أو ألي استخدام آخر، في هذا النموذج 1
لن يتم احتساب كميات الهيدروفلوروكربون- 23 المحتجز للتدمير أو االستخدام كمواد وسيطة على أنها إنتاج وفقًا للمادة 1 من بروتوكول مونتريال 2

كانون األول من السنة كانون الثاني إلى ديسمبر/ من يناير/ السنة:

مالحظة: امأل هذا النموذج فقط إذا كان بلدك أنتج الهيدروفلوروكربون- 23 من أي مرفق أنتج (ُصنع) مواد من  المدرجين في المرفق جيم الفئة األولى أو المرفق واو

محتجز لتدميره2

2019 وما بعده) (بيانات العام النموذج المنقح لتقرير البرنامج القطري

(بالطن المتري) 23 بيانات عن توليد الهيدروفلوروكربون- - القسم دال - المرفق واو، الفئة الثانية

4
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كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون األول من السنةالبلد: من يناير/ YYYYالسنة:

مالحظة: امأل هذا النموذج فقط إذا كان بلدك أنتج الهيدروفلوروكربون- 23 من أي مرفق أنتج (ُصنع) مواد من  المدرجين في المرفق جيم الفئة األولى أو المرفق واو  

إجمالي الكمية المتولدة اسم المرفق أو رمز التعريف
إلى إجمالي الكمية سواء 
المحتجزة أم ال. وال يذكر 

الكمية المحتجزة الستخدامها 
كمادة وسيطة دون احتجاز 

مسبق3

الكمية المحتجزة لتدميرها 
دون احتجاز مسبق4

كمية االنبعاثات 
المتولدة

مالحظات

الستخدامها كمادة وسيطة لجميع االستخدامات
داخل بلدك

لتدميرها

0.000.000.000.000.000.00اإلجمالي
يشير "إجمالي الكمية المتولدة" إلى الكمية اإلجمالية سواء المحتجزة أم ال. وال يذكر مجموع هذه الكميات في القسم دال 1

.يجب اإلبالغ عن مجموع هده الكميات في القسم دال 2
.الكمية المحولة إلى مواد أخرى في المنشأة. ويجب ذكر مجموع هذه الكميات في القسم دال 3

الكمية التي تم تدميرها في المنشأة 4

2019 وما بعده) النموذج المنقح لتقرير البرنامج القطري (بيانات العام

(بالطن المتري)  23 بيانات عن انبعاثات الهيدروفلوروكربون- - القسم هاء - المرفق واو، الفئة الثانية

األعمدة المظللة باللون الرمادي إلزامية
الكمية المتولدة والمحتجزة2

5
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المنفذة / القسم واو - تعليقات الوكاالت الثنائية
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  المرفق الرابع

 بيانات عن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج القطريةأمانة الصندوق بإبالغ 

 )بعدهوما  2019 العام دليل عملي لإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري (بيانات

 خلفية

المواد الخاضعة للرقابة  إلزالةمتعدد األطراف التمويالً من الصندوق  الذين يطلبون 5يتعين على بلدان المادة  -1
سنويًا تقريًرا مرحليًا إلزاميًا عن تنفيذ البرامج القطرية  يقدموافي قطاعي االستهالك واإلنتاج (حيثما ينطبق ذلك) أن 

  1إلى أمانة الصندوق.

ه المواد خدام هذالمصدر الوحيد للمعلومات عن التوزيع القطاعي الست ةامج القطريالبرتمثل تقارير بيانات  -2
نات نة وثيقة بشأن بياتقارير بيانات البرنامج القطري، تعد األما واستنادا إلى. 5الخاضعة للرقابة في بلدان المادة 

ثيقة أيًضا كو لوثيقةاتُقدم هذه ول اجتماع. اللجنة التنفيذية في ك تنظر فيهاالبرنامج القطري وآفاق االمتثال، التي 
 معلومات إلى كل اجتماع للجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال.

  ة كبيرة.ات أهميبرنامج القطري ذالفي  المذكورة لذلك، فإن دقة بيانات االستهالك واإلنتاج الُمبلغ عنها -3

  البرنامج القطرينطاق الدليل العملي لإلبالغ عن بيانات 

ويمية طري للسنة التقتقديم تقارير سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الق 5يتعين على بلدان المادة  -4
 موعد ال فيون أمكن، إهذا العام، في اجتماع للجنة التنفيذية أول السابقة إلى أمانة الصندوق، قبل ثمانية أسابيع من 

بيانات البرنامج  ). وضعت األمانة هذا الدليل العملي لإلبالغ عن4(ب) ( 74/9لمقرر ل وفقا، أيار /مايو 1يتجاوز 
 ملء تقارير بيانات البرنامج القطري. فيالقطري لمساعدة موظفي األوزون الوطنيين 

  اه:أدن الموصوف النحو على ينعلى ستة أقسام منفصلالبرنامج القطري بيانات  تقرير نموذجيحتوي  -5

الوصفالقسم
  مجموعتان األولى والثانيةال –ألف.     المرفق ألف 

  لثةلمجموعات األولى والثانية والثاا –المرفق باء            
  األولى مجموعةلا –المرفق جيم            
  المرفق هاء           

  :لما يلي للمواد الخاضعة للرقابةاإلبالغ عن البيانات 
موعة والمج ألولى (المواد الكلوروفلوروكربونية)ا ةمجموعال –لمرفق ألف ا

  الثانية (الهالونات)؛
 عة)، والمجمو13-األولى (الكلوروفلوروكربون ةمجموعال –المرفق باء 

  ؛)ميثيلوالمجموعة الثالثة (كلوروفورم الالثانية (رابع كلوريد الكربون)، 
  المرفق هاء (بروميد الميثيل)

  الستهالكا -المرفق واو      باء.

  

ام ستخداإلبالغ عن البيانات للمواد الهيدروفلوروكربونية (بما في ذلك ا
لهيدروفلوروكربونية الموجودة في ا) والمواد 23-الهيدروفلوروكربون

  البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا 

مواد أسعار المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وال    جيم. 
  الهيدروفلوروكربونية والبدائل

 ظهرعلى للرقابة المواد الخاضعة وتسليم متوسط السعر التقديري لشحن 
 .أو سعر التجزئة )FOBالسفينة (

 يمكن الحصول على األسعار من المستوردين و / أو الموردين.

����������������������������������������������������
قابة وفقا في اجتماعها الخامس، ذكرت اللجنة التنفيذية أنه يتعين على الحكومات رصد التقدم الجاري تحقيقه في تخفيض استهالك المواد الخاضعة للر  1

 التقدم عن سنوية علوماتم تقديمب 5ية، ويجب أن تستعرض دوريا فعالية اإلجراءات المتخذة، وطالبت أطراف المادة لخطتها الواردة في البرامج القطر
  ). 23و 22، الفقرتان (UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16 .القطرية برامجهم تنفيذ في المحرز

  .……………م الجاري تحقيقه. في اجتماعها الخامس، ذكرت اللجنة التنفيذية أنه يتعين على الحكومات رصد التقد
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الوصفالقسم
  .الضرائب وتكاليف النقلويمكن أن تشمل بيانات أسعار متاجر التجزئة 

ة الثانية (توليد مجموعالمرفق واو، الدال.     
  )23-الهيدروفلوروكربون

، المرتبط 23-التقدير الكمي لتوليد المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون
لى من ألوة امجموعبالبلدان الذين لديهم مرافق تصنيع للمواد المدرجة في ال

المرفق جيم أو المواد المدرجة في المرفق واو التي تولد 
 .فقط 23-وروكربونالهيدروفل

الستعمالها أو كمواد أولية  23-كميات إنتاج أو توليد الهيدروفلوروكربون
  أو للتدمير أو التخزين.

ة الثانية (انبعاثات مجموعهاء.     المرفق واو، ال
  )23-الهيدروفلوروكربون

بالبلدان الذين لديهم مرافق  ، المتعلقة23-انبعاثات الهيدروفلوروكربون
واد اد المدرجة في المجموعة األولى من المرفق جيم أو المتصنيع للمو

 .فقط 23-المدرجة في المرفق واو التي تولد الهيدروفلوروكربون

ل لكل بشكل منفص 23-يجب اإلبالغ عن انبعاثات الهيدروفلوروكربون
  مرفق تصنيع.

  تعليقات سردية  واو.     تعليقات الوكاالت الثنائية / المنفذة

 
جة في المدر لمواداإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري ل الذين صدقوا على تعديل كيغالي، يكونللبلدان  -6
ة في واد المدرجالمعن  وللبلدان الذين لم يصدقوا على تعديل كيغالي، يتم حثهم على تقديم بيانات. إلزاميا لمرفق واوا

 واد الخاضعة للرقابةمرافق إنتاج للم لديهم الذينبالبلدان  دال وهاء البيانات اتاستمارتتعلق و. المرفق واو طوعيا
 .فقط

  من بروتوكول مونتريال 7عن المواد الخاضعة للرقابة بموجب المادة  اإلبالغ

دة ابة بموجب الماتقديم بيانات عن واردات وصادرات وإنتاج المواد الخاضعة للرق 5يتعين على بلدان المادة  -7
تقرير  وذجنمفي  يجب أن تكون أعمدة االستيراد والتصدير واإلنتاجومن بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون.  7

تقديم  البلدعلى  يتعين، يوجد اختالفعندما و. 7المادة  متوافقة مع البيانات الواردة فيالبرنامج القطري  بيانات
 ألف وباء وهاء. الختالف في عمود "المالحظات" في األقسامهذا اتوضيح ل

جراء انات بإمن أجل "االستخدام حسب القطاع" لكل مادة خاضعة للرقابة. تسمح هذه البي الزمةالبيانات  -8
أجل  من 5مادة ان الإلى بلد التي ستقدملرقابة وتقييم دقيق للمساعدة تحليل لالتجاهات في استهالك المواد الخاضعة ل

ات ذه البيانكون هلمواد الخاضعة للرقابة. ستل فعال من حيث التكلفة / تخفيض تدريجي فعالة من حيث التكلفة إزالة
  .التدريجي فيضلتخا استراتيجياتهم لإلزالة /تطوير من أجل  5بلدان المادة ل أيضا الخاصة بقطاعات معينة مفيدة

لكامل في سنة بافي معظم الحاالت، عندما يتم استهالك إجمالي كمية المواد الخاضعة للرقابة المستوردة لل -9
ا منها " مطروحً كمية "الواردات إجمالي"االستخدام حسب القطاع" يساوي  إجماليقطاعات االستخدام المختلفة، فإن 

 يف الكمياتألن  في هذه األعمدة متساوية، الكمياتفي حاالت أخرى، لن تكون و. "اإلنتاجأعمدة "الصادرات" زائد "
د قالمثال،  ى سبيل. علالعامالمستوردة لنفس  الكميات"االستخدام حسب القطاع" لهذا العام ال تساوي دائًما إجمالي 

 ةادمالاد هذه ستيرابقة دون ابلد ما استخدام مادة خاضعة للرقابة في قطاع خدمة التبريد من واردات السنة الس يسجل
ة " لكل مادمالحظاتتقديم توضيح في عمود "ال البلد هذا على ويتعينالخاضعة للرقابة في السنة المشمولة بالتقرير. 

  .في البيانات فالاختيوجد  عنماخاضعة للرقابة 
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من  ، والتأكدلتقريراالبلدان من البيانات المبلغة عن جميع المواد الخاضعة للرقابة قبل تقديم  يجب أن يتحقق -10
ر إلى تأخي البيانات تضاربالبيانات. قد يؤدي  اختالفتقديم تفسير لحاالت أنه تم في البيانات أو  اختالفاتعدم وجود 

 جة إلى التوفيق بين البيانات.بسبب الحا اتمشروعالصندوق المتعدد األطراف لل استعراضعملية 

 ذييلتالا في المحتوية على مواد خاضعة للرقابة مع مكوناتهالمزيج يمكن االطالع على قائمة الخلطات /  -11
 هذا الدليل العملي.باألول 

  البيانات نماذجتعليمات عملية لملء 

 البيانات: ذجونمعند ملء مهمة المالحظات التالية  -12

 0قيم القائيًا بتلبقا مس. يتم ملء الخاليا غير المظللة فقط في الخاليا غير المظللة الزمإدخال البيانات  •
 (صفر)

 
ثاني  فئمكااستنفاد األوزون أو من قدرات  بالطنوليس  فقط المتري بالطنيجب تقديم البيانات  •

أكسيد  ثانيافئ أو مكمن قدرات استنفاد األوزون  أطناناألمانة البيانات إلى ستحول أكسيد الكربون. 
  الكربون

 
ة أو لمستورداكميات المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المنتجات النهائية، سواء  ذكرال ينبغي  •

 في تجميدوأجهزة الالثالجات المنزلية والهواء المتنقلة للسيارات  أجهزة تكييف مثلالمصدرة، 
 البيانات استمارات

 
ج إلنتا وليةأواد ينبغي أال تشمل البيانات المبلغ عنها كميات المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة كم •

لتي تم يات امواد كيميائية أخرى، أو تستخدم في تطبيقات الحجر ومعالجات ما قبل الشحن، أو الكم
  يمكن شرح هذه الكميات في عمود "المالحظات"وتدميرها. 

قيق غ الدلإلبال الالزمةالتعليمات التالية حسب القسم وتوجيه المستخدم في جمع المعلومات  تم ترتيب -13
 والموثوق.

 والمرفق هاء يمج والمرفق، اءب والمرفق، لفأ المرفقمواد   - لفالقسم أ

 روكربونيةفلولوروكالمواد الالمرفق ألف (المواد الخاضعة للرقابة في يستخدم هذا القسم لإلبالغ عن بيانات  -14
) والمرفق جيم وكلوروفورم الميثيل ابع كلوريد الكربونرو 13-الكلوروفلوروكربون) والمرفق باء (والهالونات

ل . تم تظليل أدناهمبين في الجدوال على النحو) والمرفق هاء (بروميد الميثيل) المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية(
  .الزمة غير لبياناتتكون ا عندماالخاليا في نماذج البيانات 
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يد والتبر ىوالرغاو اإليروسولكل مادة خاضعة للرقابة إلى استخدامات قطاعية محددة، مثل  تجزئةينبغي  -15
أعمدة  جميع يجب إضافةووالمذيبات وعوامل التصنيع واستخدام المختبرات وبروميد الميثيل.  )(التصنيع والخدمة

 لكل مادة. إجمالي"االستخدام حسب القطاع" للحصول على 

المخلوطة المستوردة  في البوليوالت الموجودب  141 -الهيدروكلوروفلوروكربونينبغي اإلبالغ عن كميات  -16
 ، وليس في القطاعات األخرى.فقط في قطاع الرغاويسابقا 

 د الخاضعةة للمواكميات المكونات الفردي تبيينعندما تنطوي البيانات على مزيج من مادتين أو أكثر، ينبغي  -17
 جمالية فيية اإلالكم تبيينيجب حساب كميات كل مادة بناًء على النسب المئوية للتكوين، ويجب وللرقابة على حدة. 

 الصف المناسب لكل مادة.

 ادموا ستخدميرد أو ، إذا كان البلد يستوالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)للمواد المدرجة في المرفق جيم ( -18
 "أخرى". خاضعة للرقابة غير تلك المدرجة، ينبغي إدخال البيانات في صفوف

تخدامات حن واسم استخدام بروميد الميثيل إلى فئتين، استخدامات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشسِّ قُ  -19
ان عنو حتتيجب اإلبالغ عن هذه الكميات في األعمدة ذات الصلة وغير الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن. 

" و نبل الشحاستخدامات الحجر الصحي ومعالجات ما ق" إجمالي كميةيجب أيًضا اإلبالغ عن و"بروميد الميثيل". 
للبلدان واج". " تحت أعمدة "االستيراد / التصدير / اإلنتاستخدامات غير الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن"

ريال، كول مونتعليها األطراف في بروتو وافقخدامات الحرجة بروميد الميثيل لالستلاستهالك معتمد  لديهم الذين
 يمكن شرح هذه البيانات في عمود "المالحظات".

د:  نة        البل مبر/ كانون األول من الس اير/ كانون الثاني إلى ديس YYYYالسنة: من ين

ط ة فق ا غير المظلل ي الخالي ات ف ال البيان ملحوظة:  يلزم إدخ

نيع ةالتص ات الخدم تطبيق
حي  الحجر الص
ا  ومعالجات م
حن قبل الش

ات  ير تطبيق غ
حي  الحجر الص
ا  ومعالجات م
قبل الشحن

ى ة األول ف. الفئ المرفق أل
ربون- 11 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00الكلوروفلوروك
ربون- 12 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00الكلوروفلوروك

ربون- 113 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00الكلوروفلوروك
ربون- 114 0.000.000.000.000.000.000.00الكلوروفلوروك
ربون- 115 0.000.000.000.000.000.000.00الكلوروفلوروك

رعي وع الف 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00المجم
ة ة الثاني ف. الفئ المرفق أل

الون- 1211 0.000.000.000.000.000.00ه
الون- 1301 0.000.000.000.000.000.00ه
الون- 2402 0.000.000.000.000.000.00ه

رعي وع الف 0.000.000.000.000.000.00المجم
ى ة األول اء، الفئ المرفق ب

ربون- 13 0.000.000.000.000.000.00الكلوروفلوروك
رعي وع الف 0.000.000.000.000.000.00المجم

ة ة الثاني اء، الفئ رفق ب الم
ربون د الك ع كلوري 0.000.000.000.000.000.000.000.00راب

رعي وع الف 0.000.000.000.000.000.000.000.00المجم
ة ة الثالث اء، الفئ رفق ب الم

ل ورم الميثي 0.000.000.000.000.000.000.000.00كلوروف
رعي وع الف 0.000.000.000.000.000.000.000.00المجم

ى ة األول م، الفئ المرفق جي
دروكلوروفلوروكربون- 22 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي

دروكلوروفلوروكربون- 141ب 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
دروكلوروفلوروكربون- 141ب  الهي
توردة  والت المس ي البولي ود ف الموج

0.000.000.000.000.000.00

دروكلوروفلوروكربون- 142ب 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
دروكلوروفلوروكربون- 123 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
دروكلوروفلوروكربون- 124 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
دروكلوروفلوروكربون- 133 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
دروكلوروفلوروكربون- 225 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي

225ca -دروكلوروفلوروكربون 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
225cb -دروكلوروفلوروكربون 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي

2
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00أخرى

2
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00أخرى

رعي وع الف 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00المجم
اء المرفق ه

ل د الميثي 0.000.000.000.000.000.000.00برومي
lرعي وع الف 0.000.000.000.000.000.000.00المجم

الي 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00اإلجم
دة1 ى ح لة عل ة منفص عة للرقاب واد الخاض ة للم ات الفردي ات المكون ر كمي ثر، يجب ذك ط من مادتين أو أك ى خلي عندما تنطوي البيانات عل
لة2 ة ذات الص عة للرقاب واد الخاض ر الم اذك
ًف3 اج)  مختل دير + اإلنت تيراد - التص ( االس تهالكه اع واس تخدام القط الي اس ان إجم يًحا إذا ك دم توض زين) ق ى سبيل المثال، التخ ( عل

الي اإلجم ل د الميثي برومي ول اوىاإليروس ذيبات مكافحة الحريقالرغ نيعالم ل التص تخدامات عام اس
بر المخت

د التبري
اع ب القط تخدام حس حصص االس

تيراد االس
ة  واردات ممنوع ت ال إن كان
ر  اريخ الحظ ى ت اإلشارة إل

نة)  هر/ الس وم/ الش ( الي

2019 وما بعده)  (بيانات العام ري امج القط رير البرن النموذج المنقح لتق

1
ادة تيرادالم ديراالس اجالتص مالحظات 3اإلنت

تري)  الطن الم (ب ة عة للرقاب واد الخاض بيانات عن الم – اء م - الفئة األولى والمرفق ه المرفق ألف والمرفق باء  والمرفق جي القسم ألف.
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د لكل استيرا هي ما إذا كان البلد قد حدد حصة الالزمة، فإن المعلومات "حصص االستيرادبفيما يتعلق "و -20
التقرير بلمشمولة خالل السنة ا البلد أصدرلسنة المشمولة بالتقرير. على سبيل المثال، إذا لمادة خاضعة للرقابة 

 يراد".ستاال حصص في العمود " هذه الكميةمن مادة خاضعة للرقابة، ينبغي إدخال  حقيقيةتراخيص الستيراد كمية 

الة حظر حفي في العمود "تاريخ الحظر  ذكرخاضعة للرقابة، ينبغي معينة في حالة حظر استيراد مادة و -21
 تاريخ بدء الحظر". ذكر، يرجى الواردات

 معلومات إضافية عن كل مادة خاضعة للرقابة في عمود "المالحظات". ذكرينبغي  -22

 واو المرفق  - اءالقسم ب

مواد اليستخدم هذا القسم لإلبالغ عن بيانات المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو ( -23
في  د الهيدروفلوروكربونية الموجودةالمواو(االستخدام)  23 -الهيدروفلوروكربون) بما في ذلك الهيدروفلوروكربونية

  مبين في الجدول أدناه:ال على النحو، المخلوطة سابقاالبوليوالت المستوردة 

 

د:  YYYYالبل

تري)  الطن الم ة ( ب عة للرقاب القسم باء، المرفق واو - بيانات بشأن المواد الخاض

ط ة فق ا غير المظلل ي الخالي ات ف ال البيان ملحوظة:  يلزم إدخ

واءأخرى ف اله وع5تكيي المجم

رفق واو الم
ة عة للرقاب واد الخاض الم

دروفلوروكربون- 32 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
دروفلوروكربون- 41 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي

دروفلوروكربون- 125 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
دروفلوروكربون- 134 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي

134a -دروفلوروكربون 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
دروفلوروكربون- 143 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي

143a -دروفلوروكربون 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
دروفلوروكربون- 152 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي

152a -دروفلوروكربون 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
227ea -دروفلوروكربون 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
236cb -دروفلوروكربون 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
236ea -دروفلوروكربون 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
236fa -دروفلوروكربون 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
245ca -دروفلوروكربون 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
245fa -دروفلوروكربون 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي

365mfc -دروفلوروكربون 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
10mee -43 -دروفلوروكربون 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي

 (use ) 23 -دروفلوروكربون 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
رعي وع الف 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00المجم

ة) 1 عة لرقاب واد الخاض خلطات ( مزيج من الم
دروفلوروكربون- 125= %44 ،  ادة R-404A ( الهي الم

 ،134a=4% -دروفلوروكربون والهي
 (143a=52% -دروفلوروكربون والهي

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

دروفلوروكربون- 32= %20 ،  ادة R-407A ( الهي الم
دروفلوروكربون- 125= %40 ،  والهي

 (143a=40% دروفلوروكربون- والهي

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

دروفلوروكربون- 32= %30 ،  ادة R-407C ( الهي الم
دروفلوروكربون- 125= %25 ،  والهي

 (143a=52% دروفلوروكربون- والهي

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

دروفلوروكربون- 32= %50 ،  ادة R-410A ( الهي الم
دروفلوروكربون- 125= %50 )  والهي

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

دروفلوروكربون- 125= %50 ،  ادة R-507A ( الهي الم
 (143a =50%-دروفلوروكربون والهي

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

دروفلوروكربون- 23125= %46 ،  ادة R-508B ( الهي الم
 (PFC-116=54% و

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00أخرى:2
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00أخرى: 2

رعي وع الف 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00المجم
أخرى: 

والت المس ي البولي ود ف دروفلوروكربون- 245fa الموج 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي
والت المس ي البولي ود ف 365mfc الموج دروفلوروكربون- 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00الهي

رعي وع الف 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00المجم
الي 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00اإلجم

ات. 2  ود المالحظ ي عم ا ف الغ عنه م اإلب زج ت ي الم ة ف عة للرقاب ادة خاض ل م ة لك بة المئوي ر النس رجى ذك اله، ي ذكور أع دول الم ي الج درج ف ير م ير قياسي غ زيج غ تخدام م م اس إذا ت
دول. 3 ي الج ة ف ات المدرج من القطاع داً ض درج تحدي ي ال تن رى الالت ات األخ ي القطاع تخدامات ف االس

زين)   4 ال، التخ بيل المث ى س ا ( عل اج)  مختلفً تيراد - التصدير + اإلنت اع ( االس تهالك القط تخدام واس الي اس ان إجم يحا إذا ك دم توض ق
وع.5   ي المجم ات ف ديم المعلوم ن تق را، يمك نيع متواف ي التص تهالك ف ف االس ان توق م ك  إذا ل

ول  اإليروس

ة الخدم

واد 1 ات الم ن كمي الغ ع دم اإلب د من ع ع التأك ل، م كل منفص تخدمة، بش زيج المس ات / الم ات الخلط ة وكمي فة فردي ادة بص ل م ة لك عة للرقاب واد الخاض تخدام الم دان عن اس غ البل ب أن يبل ري، يج امج القط رير البرن ة. ولتق عة للرقاب واد الخاض الغ عن الم رر اإلب ب أال يتك زيج، يج الغ عن الخلطات / الم  عند اإلب

دير اجالتص اإلنت
الي اإلجم أخرى3 ذيبات  الم

ادة اعالم تخدام حسب القط االس
اوى الرغ

كانون األول من السنة مبر/ كانون الثاني إلى ديس اير/ من ين سنة:

مكافحة 
ريق الح

د التبري

ري ( بيانات العام 2019 وما بعده)  امج القط رير البرن النموذج المنقح لتق

حصص 
تيراد االس

واردات  ت ال إن كان
ى  ممنوعة اإلشارة إل

ر  اريخ الحظ ت
نة)  هر/ الس وم/ الش ( الي

مالحظات 4 تيراد االس

نيع التص
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ابة في عة للرقكل مادة خاض ذكرالمواد الخاضعة للرقابة، ينبغي عدم تكرار  مزيجعند اإلبالغ عن خلطات /  -24
لكميات وا لى حدةبصفة فردية عخاضعة للرقابة  نقية ةادكل ماستخدام  وينبغي أن يذكر البلدان. المزيجالخلطات / 

كثر من أرقابة عدم اإلبالغ عن كميات المواد الخاضعة لل يتأكدوا منفي الخلطات المستخدمة، ويجب أن  الموجودة
  مرة.

في  الخليط اسم المزيج / ذكرأعاله، يجب  المذكور / مزيج غير مدرج في الجدول طخليفي حالة استخدام  -25
 مودع نه فيعالمبلغ من مواد الخليط  النسبة المئوية لكل مادة خاضعة للرقابة ذكر" ويجب أخرى" المعنون صفال

 مالحظات"."ال

ج كمية كموكونات، ينبغي إدراعند استخدام خليط / مزيج يحتوي أيضا على الهيدروكلوروفلوروكربون  -26
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القسم ألف.

 ثاني أكسيد الكربون.بمكافئ وليس  فقط المتري بالطنينبغي تقديم البيانات  -27

 رغاوىوال اإليروسولكل مادة خاضعة للرقابة إلى استخدامها في القطاع المحدد، مثل  تجزئةينبغي  -28
تي ال طاعات الاالستخدامات في الق ذكريجب و. وغيرهمومكافحة الحرائق والتبريد (التصنيع والخدمة) والمذيبات 

اع" ب القطيجب إضافة جميع أعمدة "االستخدام حسو". أخرىتندرج تحديداً ضمن القطاعات المدرجة في العمود "
 لكل مادة. إجماليللحصول على 

ييف تكل لفرعيا قطاعللالتبريد، ينبغي تقديم البيانات بشكل منفصل ي مجال فتصنيع ال طاعفيما يتعلق بقو -29
ن توقف يانات عوفي حالة عدم توافر ب ".أخرىبيانات القطاعات الفرعية األخرى في العمود " تقديميجب والهواء. 

هالك ي االستإجمالات عن معلوم اإلبالغ عن، ينبغي االستهالك في قطاع التصنيع في مجال التبريد وقطاعات أخرى
  ".أخرىفي عمود "التبريد في مجال تصنيع الفي قطاع 

 - الهيدروفلوروكربونال ينبغي إدراج ونتاج فقط. لالستخدام واإل 23 -الهيدروفلوروكربونبيانات  تقديمينبغي  -30
 أدناه. ين دال وهاءوالمستعمل كمواد وسيطة في اإلنتاج. هذا موضح في القسم الذي تم تدميره 23

ن البلد، مو تصديرها إلى البلد أمن تلك المواد  خليط / مزيجأو خاضعة للرقابة نقية عندما يتم استيراد مواد و -31
 البيانات في العمود المناسب.ذكر ينبغي 

يات في ه الكمفي الحاالت التي تستخدم فيها واردات المواد الخاضعة للرقابة في اإلنتاج، يجب توضيح هذ -32
 ".اءإجمالي كميات االستيراد في عمود "االستيراد" في القسم "ب ذكرب يجو؛ "عمود "المالحظات

د لكل ة استيراهي ما إذا كان البلد قد حدد حص الالزمةالمعلومات  تكون، "حصص االستيرادبفيما يتعلق "و -33
مشمولة سنة ال. على سبيل المثال، إذا تم إصدار تراخيص خالل اللتقريراب المشمولة سنةلمادة خاضعة للرقابة ل

 "حصص عنونالم مودفي الع الكمية الحقيقةمن المواد الخاضعة للرقابة، ينبغي إدخال  حقيقةالستيراد كمية  تقريربال
 االستيراد".

 ودي العمظر فتاريخ الح ذكر، ينبغي محددة في الحاالت التي تحظر فيها واردات مادة خاضعة للرقابةو -34
 تاريخ بدء الحظر". ذكر"في حالة حظر الواردات، يرجى  المعنون

  أسعار المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل  -القسم جيم 

يستخدم هذا القسم لإلبالغ عن أسعار المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية  -35
  والبدائل على النحو المبين في الجدول أدناه:
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. غير أنه ينبغي اإلشارة (FOB)يمكن تقديم بيانات عن أسعار التجزئة أو الشحن والتسليم على ظهر السفينة  -36
 إلى نوع األسعار في عمود "المالحظات".

XXXXالبلد: 

ريكي / كغم)  دائل ( دوالر أم ة والب واد الهيدروفلوروكربوني ة والم واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ديري للم عر التق ط الس القسم جيم-  متوس

ية  سعر السنة الماض
تروني - جاهز  رض إلك ( ع

را) إن كان متوف

ة عار الحالي 1األس
مالحظات 

0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00

0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00

0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00

ة.1 عار التجزئ فينة ( فوب)  أو أس ر الس ليم ظه عار التس عار هي أس ت األس ا إذا كان ى م رجى اإلشارة إل ي

R-407A ة الخلط

دروكلوروفلوروكربون- 22 الهي

دروكلوروفلوروكربون- 123 الهي

دروكلوروفلوروكربون- 141ب الهي

دروكلوروفلوروكربون- 225 الهي
225ca -دروكلوروفلوروكربون الهي

10mee -43 -دروفلوروكربون الهي

دروفلوروكربون- 152 الهي
152a -دروفلوروكربون الهي

227ea -دروفلوروكربون الهي

دروفلوروكربون- 32 الهي
تخدام)  دروفلوروكربون- 23 ( االس الهي

دروفلوروكربون- 41 الهي

236fa -دروفلوروكربون الهي
236ea -دروفلوروكربون الهي

دروفلوروكربون- 125 الهي
دروفلوروكربون- 134 الهي

ف الوص

دروكلوروفلوروكربون- 142ب الهي

ا ة س توردة المخلوط والت المس ي البولي ود ف دروكلوروفلوروكربون- 141ب الموج الهي

دروكلوروفلوروكربون- 124 الهي
دروكلوروفلوروكربون- 133 الهي

R-407C ة الخلط

134a -دروفلوروكربون الهي
دروفلوروكربون- 143 الهي

143a -دروفلوروكربون الهي

ة واد الهيدروكلوروفلوروكربوني الم

ة واد الهيدروفلوروكربوني الم

دائل الب

R-507A ة  الخلط
R-508B ة الخلط

245ca -دروفلوروكربون الهي

R-410A ة الخلط

245fa -دروفلوروكربون الهي
365mfc -دروفلوروكربون الهي

ابقا ة س توردة المخلوط والت المس ي البولي ود ف دروفلوروكربون- 365mfc الموج الهي

225cb -دروكلوروفلوروكربون الهي

دروكربون- 290)  (الهي ان البروب
ان البنت

يكلوبنتان الس
ل د الميثي برومي

اري) :  (اختي ر دائل األخ الب

 (600a -دروكربون (الهي ان األيزوبيوت

ابقا ة س توردة المخلوط والت المس ي البولي ود ف دروفلوروكربون- 245fa الموج الهي

R-404A ة  الخلط

236cb -دروفلوروكربون الهي
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لحكومات ا، طلبت اللجنة التنفيذية من (FOB)وفيما يتعلق بأسعار الشحن والتسليم على ظهر السفينة  -37
ضعة للرقابة لكل مادة خا (FOB)اإلبالغ، طوعيا، عن متوسط سعر االستيراد بالشحن والتسليم على ظهر السفينة 

 )).4(ب) ( 68/4في نموذج البرنامج القطري المنقح (المقرر وبدائل المواد الخاضعة للرقابة 

ونية لوروكربلمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفسعار المقدرة لاألينبغي تقديم متوسط  -38
ليها، عحصول والبدائل بالدوالر األمريكي لكل كيلوغرام. سيمتلك معظم موردي البدائل قائمة أسعار، ويمكن ال

تحويل ند عمالت ويحسب متوسط السعر. وإذا كان المبلغ بالعملة المحلية، يجب استخدام األسعار الرسمية لصرف الع
لمواد من لالحالية  الميةاألسعار إلى الدوالر األمريكي. سيكون ذلك مفيدًا لمقارنة التسعير الذي تم جمعه باألسعار الع

 أجل مراقبة فروق األسعار.

 يمكن تقديم معلومات إضافية في عمود "المالحظات". -39

 23 -الهيدروفلوروكربونبيانات عن توليد  -ة الثانية مجموعالمرفق واو، ال  - القسم دال

فق أنتج (صنع) المواد المدرجة من أي مر 23 -ينبغي تقديم هذا القسم إذا كان البلد يولد الهيدروفلوروكربون -40
  في المرفق جيم، الفئة األولى أو المرفق واو.

 

 
جميع لالمحتجز  23 -ينبغي اإلبالغ في هذا القسم عن إجمالي المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون -41

نوي الثا االستخدامات، أي التدمير أو المواد الوسيطة أو أي استخدام آخر. ولن يتم احتساب كميات المنتج
 ونتريال.من بروتوكول م 1و المستخدمة كمادة وسيطة باعتبارها إنتاج وفقًا للمادة أالمدمرة  23 -الهيدروفلوروكربون

ة كمادمه الستخدا المحتجزينبغي خصم كمية " ، ال"لجميع االستخداماتالمحتجز عند تقديم بيانات عن " -42
باء  لقسمفي ا )""النقي (الف يجب أن يتضمن العمود الخاص باإلنتاجو". هلتدميرالمحتجز  ، أو ""وسيطة داخل بلدك

لجميع االستخدامات  المحتجز 23 -بالهيدروفلوروكربونلخاصة (االستخدام) البيانات ا 23 -للهيدروفلوروكربون 1
 للتدمير. ةالمستخدم والكميةوسيطة داخل البلد  ةادكم هاالستخدام المحتجزةها الكمية مطروحاً من

 )23 -الهيدروفلوروكربونالثانية ( الفئةالمرفق واو،   -  القسم هاء

) مواد صنعمن أي مرفق أنتج (فقط  23 -الهيدروفلوروكربون ولدوا الذينهذا القسم للبلدان  تقديمينبغي  -43
باللون  ة المظللةفي األعمد الالزمةالمعلومات  تقديميتم واألولى أو المرفق واو.  الفئةالمرفق جيم أو مدرجة في 

  .االرمادي طوعي

د:  YYYYالبل

تخدامات1 ع االس تز لجمي دك2محج ل بل يطة داخ محتجز الستخدامة كمادة وس
دروفلوروكربون- 23 1 الهي

وذج 1 ذا النم ي ه ر، ف تخدام آخ يطة أو ألي اس ادة وس تخدامه كم دمير أو الس واء للت ز، س دروفلوروكربون- 23 المحتج الغ عن الهي ب اإلب يج
ال 2 ادة 1 من بروتوكول مونتري ا للم اج وفقً ا إنت ى أنه يطة عل واد وس تخدام كم دمير أو االس ز للت دروفلوروكربون- 23 المحتج ات الهي اب كمي م احتس ن يت ل

نة كانون األول من الس مبر/ كانون الثاني إلى ديس اير/ من ين السنة:

رفق واو ى أو الم ة األول م الفئ ي المرفق جي درجين ف واد من  الم ج (ُصنع)  م رفق أنت ن أي م دروفلوروكربون-  23 م ج الهي دك أنت ان بل ط إذا ك وذج فق ذا النم أل ه مالحظة:  ام

دميره2 ز لت محتج

ري ( بيانات العام 2019 وما بعده)  امج القط رير البرن النموذج المنقح لتق

تري) الطن الم (ب 23 دروفلوروكربون- د الهي ات عن تولي ة - بيان المرفق واو، الفئة الثاني - القسم دال
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فر صالقيمة  كروذفي نموذج البيانات هذا إنتاج، يجب إدراج مرفق اإلنتاج  مرفقانبعاثات من  توجدإذا لم  -44
كانت ، سواء ةاإلجمالي الكميةإلى  23 -الهيدروفلوروكربون" من ةالمتولد إجمالي الكميةشير "ويفي عمود االنبعاثات. 

ولدة الكمية المت"لكل عمود تحت  ةاإلجمالي ا الكمية. إنهالد في القسم هذه الكمية ذكر ينبغيال وأم ال؛ محتجزة 
 .الد في القسم ايجب اإلبالغ عنه التي" والمحتجزة

 
ي فاد أخرى " إلى الكمية المحولة إلى موسابق احتجازيشير عمود "الكمية المستخدمة كمواد وسيطة دون  -45

 هذه الكميات في القسم دال. مجموعالمرافق المحددة، وال ينبغي اإلبالغ عن 
 

وال حددة الممرافق الالتي تم تدميرها في  الكمية" إلى احتجاز سابقدون  التي تم تدميرها الكميةيشير عمود " -46
  ينبغي اإلبالغ عن مجموع هذه الكميات في القسم دال.

 تعليقات الوكالة الثنائية / المنفذة  - القسم واو

مسؤولة ال لمعنيةالمنفذة االبلدان النماذج المكتملة إلى الوكالة الثنائية أو  أن يرسلهذا القسم مهم جدا. ينبغي  -47
ك الستهالالضمان دقة البيانات، من خالل، على سبيل المثال، التحقق من بيانات روع التعزيز المؤسسي عن مش

مقترحات لعنها  مقابل بيانات االستهالك واإلنتاج المبلغ ةامج القطريالبرفي نماذج بيانات  المذكورةواإلنتاج 
  .اتأو خطط القطاع ةلمشروعات الجاريا

   

د:  نةالبل اير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون األول من الس YYYYالسنة: من ين

رفق واو   ى أو الم ة األول م الفئ رفق جي ي الم درجين ف ن  الم واد م ج (ُصنع)  م رفق أنت ن أي م دروفلوروكربون-  23 م ج الهي دك أنت ان بل ط إذا ك وذج فق ذا النم أل ه مالحظة:  ام

ريف ز التع دة اسم المرفق أو رم ة المتول الي الكمي إجم
ة  الي الكمي ى إجم إل

زة أم ال.  واء المحتج س
ذ

تخدامها  زة الس ة المحتج الكمي
از  يطة دون احتج ادة وس كم

مسبق3

زة  ة المحتج الكمي
از  دميرها دون احتج لت

مسبق4

ات  ة االنبعاث كمي
دة المتول

مالحظات

تخدامات ع االس يطة لجمي ادة وس تخدامها كم الس
دك ل بل داخ

دميرها لت

الي 0.000.000.000.000.000.00اإلجم
1 م دال ي القس ات ف ذه الكمي وع ه ذكر مجم وال ي زة أم ال. واء المحتج ة س ة اإلجمالي ى الكمي دة" إل ة المتول الي الكمي "إجم يشير

م دال 2 ي القس ات ف ده الكمي وع ه الغ عن مجم ب اإلب .يج
3 م دال ي القس ات ف ذه الكمي وع ه ر مجم ب ذك أة. ويج ي المنش رى ف واد أخ ى م ة إل ة المحول .الكمي

أة 4 ي المنش دميرها ف م ت تي ت ة ال الكمي

ري ( بيانات العام 2019 وما بعده)  امج القط رير البرن النموذج المنقح لتق

تري) الطن الم (ب  23 دروفلوروكربون- ات الهي ن انبعاث ات ع ة - بيان المرفق واو، الفئة الثاني - القسم هاء

ة ادي إلزامي اللون الرم ة ب دة المظلل األعم
زة2 دة والمحتج ة المتول الكمي
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 األول التذييل

  2)للرقابة الخاضعة المواد مزيج( الخلطات تكوين

 الخلطات
 المكونات

 6 المكون 5 المكون 4 المكون 3 المكون 2 المكون 1المكون 
  خلطات زيوتروبيك

R-401A  
الهيدروكلوروفلو

 124 - روكربون
34% 

الهيدروكلوروفلو
 22  - روكربون

53% 
الهيدروفلورو

- كربون
152a 

13%            

R-401B 
الهيدروكلوروفلو

 124 - روكربون
28% 

الهيدروكلوروفلو
 22- روكربون

61% 
الهيدروفلورو

- كربون
152a 

11%            

R-401C 
الهيدروكلوروفلو

 124 - روكربون
52% 

الهيدروكلوروفلو
 22- روكربون

33% 
الهيدروفلورو

- كربون
152a 

15%            

R-402A 
- الهيدروكربون

290 
2% 

الهيدروكلوروفلو
 22- روكربون

38% 
الهيدروفلورو

 125- كربون
60%            

R-402B 
- الهيدروكربون

290 
2% 

الهيدروكلوروفلو
 22- روكربون

60% 
الهيدروفلورو

 125- كربون
38%            

R-403A 
- الهيدروكربون

290 
5% 

الهيدروكلوروفلو
 22- روكربون

75% PFC-218 20%            

R-403B 
- نالهيدروكربو

290 
5% 

الهيدروكلوروفلو
 22- روكربون

56% 
الهيدروفلورو

 218- كربون
39%            

R-404A 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
44% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

4% 
الهيدروفلورو

- كربون
143a 

52%            

R-405A 
الهيدروكلوروفلو

 - روكربون
  ب142

6% 
الهيدروكلوروفلو

 22- روكربون
45% 

الهيدروفلورو
- كربون
152a 

7%
الهيدروفلورو

- كربون
C318 

43%         

R-406A 
- الهيدروكربون

600a 
4% 

الهيدروكلوروفلو
- روكربون

 ب142
41% 

الهيدروكلور
وفلوروكربو

 22- ن
55%            

R-407A 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
40% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

40% 
الهيدروفلورو

 32- كربون
20%            

R-407B 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
70% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

20% 
الهيدروفلورو

 32- كربون
10%            

R-407C 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
25% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

52% 
الهيدروفلورو

 32- كربون
23%            

R-407D 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
15% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

70% 
الهيدروفلورو

 32- كربون
15%            

R-407E 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
15% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

60% 
الهيدروفلورو

 32- كربون
25%            

R-407F 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
30% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

40% 
الهيدروفلورو

 32- كربون
30%            

R-407G 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
2.50% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

95% 
الهيدروفلورو

 32- كربون
2.5%            

R-408A 
الهيدروكلوروفلو

 22- روكربون
47% 

الهيدروفلوروكرب
 125- ون

7% 
الهيدروفلورو

- كربون
143a 

46%            

R-409A 
الهيدروكلوروفلو

 124- روكربون
25% 

الهيدروكلوروفلو
- روكربون

 ب142
15% 

الهيدروكلور
وفلوروكربو

 22- ن
60%            

R-409B 
الهيدروكلوروفلو

 124- روكربون
25% 

الهيدروكلوروفلو
- روكربون

  ب142
 

10% 
الهيدروكلور
وفلوروكربو

 22- ن
65%            

����������������������������������������������������
  .11، المرفق الثالث، التذييل األول، القسم UNEP/OzL.Pro.30/11 الوثيقة  2
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 الخلطات
 المكونات

 6 المكون 5 المكون 4 المكون 3 المكون 2 المكون 1المكون 

R-410A 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
50% 

الهيدروفلوروكرب
 32- ون

50%                 

R-410B 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
55% 

الهيدروفلوروكرب
 32- ون

45%                 

R-411A 
- الهيدروأوليفين

1270 
1.50% 

الهيدروكلوروفلو
 22- روكربون

87.50% 
الهيدروفلورو

- كربون
152a 

11%            

R-411B 
- الهيدروأوليفين

1270 
3% 

الهيدروكلوروفلو
 22- روكربون

94% 
الهيدروفلورو

- كربون
152a 

3%            

R-412A 
الهيدروكلوروفلو

- روكربون
 ب142

25% 
الهيدروكلوروفلو

 22- روكربون
70% PFC-218 5%            

R-413A 
- الهيدروكربون

600a 
3% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

88% PFC-218 9%            

R-414A 
- الهيدروكربون

600a 
4% 

الهيدروكلوروفلو
 124- روكربون

28.50% 
الهيدروكلور
وفلوروكربو

 142b- ن
16.5%

الهيدروكلورو
- فلوروكربون

22 
51%         

R-414B 
- الهيدروكربون

600a 
1.50% 

الهيدروكلوروفلو
 124- روكربون

39% 
الهيدروكلور
وفلوروكربو

 142b- ن
9.50%

الهيدروكلورو
- فلوروكربون

22 
50%         

R-415A 
الهيدروكلوروفلو

 22- روكربون
82% 

الهيدروفلوروكرب
 152a- ون

18%                 

R-415B 
الهيدروكلوروفلو

 22- روكربون
25% 

الهيدروفلوروكرب
 152a- ون

75%                 

R-416A 
- الهيدروكربون

600 
1.50% 

الهيدروكلوروفلو
 124- روكربون

39.50% 
الهيدروفلورو

- كربون
134a 

59%            

R-417A 
- الهيدروكربون

600 
3.40% 

الهيدروفلوروكرب
 125- ون

46.60% 
الهيدروفلورو

- كربون
134a 

50%            

R-417B 
- الهيدروكربون

600 
2.70% 

الهيدروفلوروكرب
 125- ون

79% 
الهيدروفلورو

- كربون
134a 

18.3%            

R-417C 
- الهيدروكربون

600 
1.70% 

الهيدروفلوروكرب
 125- ون

19.50% 
الهيدروفلورو

- كربون
134a 

78.8%            

R-418A 
- الهيدروكربون

290 
1.50% 

الهيدروكلوروفلو
 22- روكربون

96% 
الهيدروفلورو

- كربون
152a 

2.5%            

R-419A HCE-170 4% 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
77% 

الهيدروفلورو
- كربون
134a 

19%            

R-419B HCE-170  3.50% 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
48.50% 

الهيدروفلورو
- كربون
134a 

48%            

R-420A 
الهيدروكلوروفلو

 - روكربون
  ب142

12% 
الهيدروفلوروكرب

 134a- ون
88%                 

R-421A 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
58% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

42%                 

R-421B 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
85% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

15%                 

R-422A 
- الهيدروكربون

600a 
3.40% 

الهيدروفلوروكرب
 125- ون

85.10% 
الهيدروفلورو

- كربون
134a 

11.5%            

R-422B 
- الهيدروكربون

600a 
3% 

الهيدروفلوروكرب
 125- ون

55% 
الهيدروفلورو

- كربون
134a 

42%            
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 الخلطات
 المكونات

 6 المكون 5 المكون 4 المكون 3 المكون 2 المكون 1المكون 

R-422C 
- الهيدروكربون

600a 
3% 

الهيدروفلوروكرب
 125- ون

الهيدروفلوروك 82%
            134a 15%- ربون

R-422D 
- الهيدروكربون

600a 
3.40% 

الهيدروفلوروكرب
 125- ون

65.10% 
الهيدروفلورو

- كربون
134a 

31.5%            

R-422E 
- الهيدروكربون

600a 
2.70% 

الهيدروفلوروكرب
 125- ون

58% 
الهيدروفلورو

- كربون
134a 

39.3%            

R-423A 
الهيدروفلوروكرب

 134a- ون
52.50

% 
الهيدروفلوروكرب

 227ea- ون
47.50%                 

R-424A 
- الهيدروكربون

600 
1% 

- الهيدروكربون
600a 

0.90% 
الهيدروكربو

 601a- ن
0.6%

الهيدروفلورو
 125- كربون

50.5
% 

الهيدروفلورو
- كربون
134a 

47%     

R-425A 
الهيدروفلوروكرب

 134a- ون
69.50

% 
الهيدروفلوروكرب

 227ea- ون
12% 

الهيدروفلورو
 32- كربون

18.5%            

R-426A 
- الهيدروكربون

600 
1.30% 

- الهيدروكربون
601a 

0.60% 
الهيدروفلورو

 125- كربون
5.10%

الهيدروفلورو
- كربون
134a 

93%         

R-427A 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
25% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

50% 
الهيدروفلورو

- كربون
143a 

10%
الهيدروفلورو

 32- كربون
15%         

R-428A 
- الهيدروكربون

290 
0.60% 

- الهيدروكربون
600a 

1.90% 
الهيدروفلورو

 125- كربون
77.5%

الهيدروفلورو
- كربون
143a 

20%         

R-429A 
- الهيدروكربون

600a 
30% HCE-170 60% 

الهيدروفلورو
- كربون
152a 

10%            

R-430A 
- الهيدروكربون

600a 
24% 

الهيدروفلوروكرب
 152a- ون

76%                 

R-431A 
- الهيدروكربون

290 
71% 

الهيدروفلوروكرب
 152a- ون

29%                 

R-434A 
- الهيدروكربون

600a 
2.80% 

الهيدروفلوروكرب
 125- ون

63.20% 
الهيدروفلورو

- كربون
134a 

16%
الهيدروفلورو

- كربون
143a 

18%         

R-435A HCE-170 80% 
الهيدروفلوروكرب

 152a- ون
20%                 

R-437A 
- الهيدروكربون

600 
1.40% 

- الهيدروكربون
601 

0.60% 
الهيدروفلورو

 125- كربون
19.5%

الهيدروفلورو
- كربون
134a 

78.5%         

R-438A 
- الهيدروكربون

600 
1.70% 

- الهيدروكربون
601a 

0.60% 
الهيدروفلورو

 125- كربون
45%

الهيدروفلورو
- كربون
134a 

44.20% 
الهيدروفلورو

 32- كربون
8.5%     

R-439A 
- الهيدروكربون

600a 
3% 

الهيدروفلوروكرب
 125- ون

47% 
الهيدروفلورو

 32- كربون
50%            

R-440A 
- الهيدروكربون

290 
0.60% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

1.60% 
الهيدروفلورو

- كربون
152a 

97.8%            

R-442A 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
31% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

30% 
الهيدروفلورو

- كربون
152a 

3%227ea 5% 
الهيدروفلورو

 32- كربون
31%     

R-444A 
الهيدروفلوروكرب

 152a- ون
5% 

الهيدروفلوروكرب
 32- ون

12% 

الهيدروفلورو
- أوليفين

1234ze 
(E)  

 

83%            

R-444B 
الهيدروفلوروكرب

 152a- ون
10% 

الهيدروفلوروكرب
 32- ون

41.50% 

الهيدروفلورو
- أوليفين

1234ze 
(E) 

48.50%            



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 
Annex IV�
�

13 
 

 الخلطات
 المكونات

 6 المكون 5 المكون 4 المكون 3 المكون 2 المكون 1المكون 

R-445A 
الهيدروفلوروكرب

 134a- ون
9% R-744 6% 

الهيدروفلورو
- أوليفين

1234ze 
(E) 

85%            

R-446A 
- الهيدروكربون

600 
3% 

الهيدروفلوروكرب
 32- ون

68% 

الهيدروفلورو
- أوليفين

1234ze 
(E) 

29%            

R-447A 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
3.50% 

الهيدروفلوروكرب
 32- ون

68% 

الهيدروفلورو
- أوليفين

1234ze 
(E) 

28.50%            

R-447B 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
8% 

الهيدروفلوروكرب
 32- ون

68% 

الهيدروفلورو
- أوليفين

1234ze 
(E) 

24%            

R-448A 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
26% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

21% 

الهيدروفلورو
- أوليفين

1234ze 
(E) 

7%
الهيدروفلورو

- أوليفين
1234yf 

20% 
الهيدروفلورو

 32- كربون
26%     

R-449A 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
24.70

% 
الهيدروفلوروكرب

 134a- ون
25.70% 

الهيدروفلورو
 32- كربون

24.30%
الهيدروفلورو

- أوليفين
1234yf 

25.3%         

R-449B 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
24.30

% 
الهيدروفلوروكرب

 134a- ون
27.30% 

الهيدروفلورو
 32- كربون

25.20%
الهيدروفلورو

- أوليفين
1234yf 

23.2%         

R-449C 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
20% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

29% 
الهيدروفلورو

 32- كربون
20%

الهيدروفلورو
- أوليفين

1234yf 
31%         

R-450A 
الهيدروفلوروكرب

 134a- ون
42% 

الهيدروفلوروأولي
 1234ze (E)- فين

58%                 

R-451A 
الهيدروفلوروكرب

 134a- ون
10.20

% 
الهيدروفلوروأولي

 1234yf- فين
89.80%                 

R-451B 
الهيدروفلوروكرب

 134a- ون
11.20

% 
الهيدروفلوروأولي

 1234yf- فين
88.80%                 

R-452A 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
59% 

الهيدروفلوروكرب
 32- ون

11% 
الهيدروفلورو

- أوليفين
1234yf 

30%            

R-452B 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
7% 

الهيدروفلوروكرب
 32- ون

67% 
الهيدروفلورو

- أوليفين
1234yf 

26%            

R-452C 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
61% 

الهيدروفلوروكرب
 32- ون

12.50% 
الهيدروفلورو

- أوليفين
1234yf 

26.5%            

R-453A 
- الهيدروكربون

600 
0.60% HC-601a 0.60% 

الهيدروفلورو
 125- كربون

20%
الهيدروفلورو

- كربون
134a 

53.80% 
الهيدروفلورو

- كربون
227ea 

5% 
الهيدروفلو
- روكربون

32 
20% 

R-454A 
الهيدروفلوروكرب

 32- ون
35% 

الهيدروفلوروأولي
 1234yf- فين

65%                 

R-454B 
الهيدروفلوروكرب

 32- ون
68.90

% 
الهيدروفلوروأولي

 1234yf- فين
31.10%                 

R-454C 
الهيدروفلوروكرب

 32- ون
21.50

% 
الهيدروفلوروأولي

 1234yf- فين
78.50%                 

R-455A 
الهيدروفلوروكرب

 32- ون
21.50

% 
الهيدروفلوروأولي

 1234yf- فين
75.50% R-744 3%            

R-456A 
الهيدروفلوروكرب

 134a- ون
45% 

الهيدروفلوروكرب
 32- ون

6% 
الهيدروفلورو

- أوليفين
1234ze (E) 

49%            

R-457A 70الهيدروفلورو %18الهيدروفلوروكرب %12الهيدروفلوروكرب%            
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 الخلطات
 المكونات

 6 المكون 5 المكون 4 المكون 3 المكون 2 المكون 1المكون 
- أوليفين 32- ون 152a- ون

1234yf 

R-458A 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
4% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

61.40% 
الهيدروفلورو

- كربون
227ea 

13.5%
الهيدروفلورو

- كربون
236fa 

0.60% 
الهيدروفلورو

 32- كربون
20.50%    

R-459A 
الهيدروفلوروكرب

 32- ون
68% 

الهيدروفلوروأولي
 1234yf- فين

26% 

الهيدروفلورو
- أوليفين

1234ze 
(E) 

6%            

R-459B 
الهيدروفلوروكرب

 32- ون
21% 

الهيدروفلوروأولي
 1234yf- فين

69% 

الهيدروفلورو
- أوليفين

1234ze 
(E) 

10%            

R-460A 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
52% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

14% 

الهيدروفلورو
- أوليفين

1234ze 
(E) 

22%
الهيدروفلورو

 32- كربون
12%         

R-460B 
الهيدروفلوروكرب

 125- ون
25% 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

20% 

الهيدروفلورو
- أوليفين

1234ze 
(E) 

27%
الهيدروفلورو

 32- كربون
28%         

 خلطات زيوتروبيك

R-500 
الكلوروفلوروكرب

 12- ون
73.80

% 
الهيدروفلوروكرب

 152a- ون
26.2% 

                

R-501 
الكلوروفلوروكرب

 12- ون
25% 

الهيدروكلوروفلو
 22- روكربون

75% 
                

R-502 
الكلوروفلوروكرب

 115- ون
51.20

% 
الهيدروكلوروفلو

 22- روكربون
48.8% 

                

R-503 
الكلوروفلوروكرب

 13- ون
59.90

% 
الهيدروفلوروكرب

 23- ون
40.10% 

                

R-504 
الكلوروفلوروكرب

 115- ون
51.80

% 
الهيدروفلوروكرب

 32- ون
48.20% 

                

R-505 
الكلوروفلوروكرب

 12- ون
78% 

الهيدروكلوروفلو
 31- روكربون

22% 
                

R-506 
الكلوروفلوروكرب

 114- ون
45% 

الهيدروكلوروفلو
 31- روكربون

55% 
                

R-507A 
(AZ-50) 

الهيدروفلوروكرب
 125- ون

50% 
الهيدروفلوروكرب

 143a- ون
50% 

                

R-508A 
الهيدروفلوروكرب

 23- ون
39% PFC-116 61% 

                

R-508B 
الهيدروفلوروكرب

 23- ون
46% PFC-116 54% 

                
R-509 

(TP5R2) 
الهيدروكلوروفلو

 22- روكربون
46% PFC-218 54% 

                

R-509A 
الهيدروكلوروفلو

 22- روكربون
44% PFC-218 56% 

                

R-512A 
الهيدروفلوروكرب

 134a- ون
5% 

الهيدروفلوروكرب
 152a- ون

95% 
                

R-513A 
(XP10/DR-

11) 

الهيدروفلوروكرب
 134a- ون

44% 
الهيدروفلوروأولي

 1234yf- فين
56% 

                

R-513B 
الهيدروفلوروكرب

 134a- ون
41.50

% 
الهيدروفلوروأولي

 1234yf- فين
58.50% 

                

R-515A 
الهيدروفلوروكرب

 227ea- ون
12% 

الهيدروفلوروأولي
 1234ze- فين
(E)  

 

88% 

                
  خلطات أخرى



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 
Annex IV�
�

15 
 

 الخلطات
 المكونات
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FX 20 
الهيدروفلوروكرب

  125- ون
45% 

الهيدروكلوروفلو
  22- روكربون

55% 

FX 55 
الهيدروكلوروفلو

  22- روكربون
60% 

الهيدروكلوروفلو
- روكربون

  ب142
40% 

D 136 
الهيدروكلوروفلو

  22- روكربون
50% 

الهيدروكلوروفلو
  124- روكربون

47% 
الهيدروكربو

 أ 600-ن
3%

Daikin Blend 
روفلوروكربهيدال

  23- ون
2% 

  الهيدروفلورو
  32- كربون

28% 
الهيدروكلور
وفلوروكربو

 124- ن
70%

FRIGC 
فلوهيدروكلوروال

  124- روكربون
39% 

الهيدروكلوروفلو
  أ 134- روكربون

59% 
الهيدروكربون

 -600a 
2%

Free Zone 
الهيدروكلوروفلو

- روكربون
  ب142

19% 
الهيدروفلوروكرب

  أ 134- ون
79% 

 شحوم
2%

GHG-HP 
الهيدروكلوروفلو

  22- روكربون
65% 

الهيدروكلوروفلو
- روكربون

  ب142
الهيدروكربون 31%

 -600a 
4%

GHG-X5 
الهيدروكلوروفلو

  22- روكربون
41% 

الهيدروكلوروفلو
- روكربون

  ب142
15% 

الهيدروفلورو
- كربون

227ea 
الهيدروكربون40%

 -600a  
4% 

NARM-502 
الهيدروكلوروفلو

  22- روكربون
90% 

الهيدروفلوروكرب
  أ 152- ون

5% 
الهيدروفلورو

 23- كربون
5%  

III-S-NASF3  
الهيدروكلوروفلو

  22- روكربون
82% 

الهيدروكلوروفلو
  123- روكربون

4.75% 
الهيدروكلور
وفلوروكربو

 124- ن
الهيدروكربون9.50%

 -600a  
3.75% 

  

  

����������������������������������������������������
  بديل للهالون. 3
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  الخامس المرفق

 
 

  إجراءات حول مشروعات جارية لديها مسائل معلّقة في التقرير المرحلي للوكاالت الثنائيّة 
 
 
 

 اإلجراءات عنوان المشروع الوكالة البلد/رمز المشروع
 موريشيوس

MAR/PHA/79/INV/27 
خطة إدارة إزالة المواد  ألمانيا

 الثالثة)الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة 
بشأن  85يطلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 

 التقدم في التنفيذ ومستوى صرف األموال
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  السادسالمرفق 
 

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوعات جارية لديها مسائل معلقة فى التقرير المرحلى لرإجراءات حول مش

  
 

 جراءاتاإل اسم المشروع كود المشروع /البلد

 هايتي
HAI/PHA/76/INV/22 

المرحلة األولى، (إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إدارةخطة 
 )الثانيةالشريحة 

من الُمقرر طلب تقرير عن األوضاع القائمة لعرضه على االجتماع 
الخامس والثمانين بشأن التقدم المحرز في التنفيذ ومستوى إنفاق 

 األموال
جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية
DRC/PHA/79/PRP/42

من الُمقرر طلب تقرير عن األوضاع القائمة لعرضه على  )المرحلة الثانية(إعداد خطة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
االجتماع الخامس والثمانين بشأن مستوى صرف األموال وحالة 

 تسليم المرحلة الثانية
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  السابعالمرفق 
 

 للبيئة لبرنامج األمم المتحدةفي التقرير المرحلي  معلقة سائلملديها مشروعات جارية إجراءات حول 
  

 جراءاتاإل عنوان المشروع البلد/ رمز المشروع
 الجزائر

ALG/SEV/73/INS/81 
مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: تمديد 

12/2014 -11/2016(  
ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني
بشأن مستوى األموال المصروفة وعدم وجود تقدم في 

  التنفيذ
 أنتيغوا وبربادوس

ANT/SEV/73/INS/16 
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 

1/2015-12/2016(  
ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني

اتفاق التمويل وتوقيع  بشأن مستوى األموال المصروفة
  الصغير

 أنتيغوا وبربادوس
ANT/PHA/73/PRP/17 

إعداد خطة إدارة إزالة المواد 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)

ن الحالة لالجتماع الخامس والثمانيطلب تقديم تقرير عن 
  بشأن تقديم طلب الشريحة الثانية

 بوتسوانا
BOT/SEV/76/INS/19 

 تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة:
6/2016-7/2018(  

ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني
اتفاق التمويل وتوقيع  بشأن مستوى األموال المصروفة

   الصغير
 جمهورية أفريقيا الوسطى

CAF/SEV/68/INS/23 
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 

1/2013-12/2014(  
ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني

بشأن مستوى األموال المصروفة وعن التقدم المحرز في 
  التنفيذ

 تشيلي
CHI/PHA/76/TAS/191 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  خطة إدارة
  )ريد(المرحلة الثانية، الشريحة األولى) (قطاع خدمة التب

ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني
  بشأن مستوى األموال المصروفة

 دومينيكا
DMI/SEV/80/INS/23 

ن الحالة لالجتماع الخامس والثمانيطلب تقديم تقرير عن   مساعدة طارئة إضافية للتعزيز المؤسسي
اتفاق التمويل وتوقيع  بشأن مستوى األموال المصروفة

   الصغير
 دومينيكا

DMI/SEV/81/INS/24 
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 

6/2018-5/2020(  
ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني

اتفاق التمويل وتوقيع  المصروفةبشأن مستوى األموال 
 الصغير

  جمهورية الكونغو الديمقراطية
DRC/PHA/79/PRP/43 

إعداد خطة إدارة إزالة المواد 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)

ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني
بشأن مستوى صرف األموال وعن تقديم طلب المرحلة 

  الثانية 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية

DRC/SEV/77/INS/41 
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة: 

1/2017-12/2018(  
 والثمانين طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس

بشأن مستوى صرف األموال والتقدم المحرز في التنفيذ 
  مع العلم بالوضع الصعب السائد في البلد 

 غرينادا
GRN/PHA/62/TAS/18 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة األولى، 
  الشريحة األولى)

ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني
التقارير المرحلية والمالية واإلفراج عن بشأن تقديم 

  الدفعتين األخيرتين بموجب اتفاق التمويل الصغير
 غرينادا

GRN/PHA/77/TAS/22 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)
ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني

وتوقيع اتفاق التمويل  صرف األموال بشأن مستوى
  الصغير

 غواتيماال
GUA/PHA/75/TAS/50 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني
  التقدم المحرز في التنفيذ بشأن

 غواتيماال
GUA/PHA/81/TAS/52 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى، الشريحة الرابعة)

ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني
التقدم المحرز في بشأن مستوى صرف األموال وعن 

  التنفيذ
 غيانا

GUY/PHA/77/TAS/29 
إدارة إزالة المواد تقرير التحقق عن تنفيذ خطة 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية

ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني
  بشأن مستوى صرف األموال 

 هايتي
HAI/PHA/68/TAS/18 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

ن تماع الخامس والثمانيطلب تقديم تقرير عن الحالة لالج
 بشأن التقدم المحرز في التنفيذ

  
 هايتي

HAI/PHA/76/TAS/21 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)
ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني

التقدم المحرز في  وعن بشأن مستوى صرف األموال
 التنفيذ
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 جراءاتاإل عنوان المشروع البلد/ رمز المشروع
 هايتي

HAI/SEV/75/INS/20 
  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي

  ) 10/2017- 11/2015(المرحلة الرابعة: 
ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني

  بشأن التقدم المحرز في التنفيذ
 ناورو

NAU/PHA/74/TAS/10 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

من خالل نحج إقليمي  جزر المحيط الهادئلبلدان 
  (المرحلة األولى، الشريحة الثانية، ناورو)

ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني
   بشأن التقدم المحرز في التنفيذ

 ناورو
NAU/SEV/72/INS/09 

التعزيز المؤسسيتمديد مشروع    
  )7/2016-8/2014(المرحلة الخامسة: 

ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني
التقدم المحرز في  وعن بشأن مستوى صرف األموال

   التنفيذ
 بيرو

PER/PHA/80/TAS/54 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  األولى)(المرحلة الثانية، الشريحة 
ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني

التقدم المحرز في  وعن بشأن مستوى صرف األموال
 بيرو   التنفيذ

PER/SEV/80/INS/56 
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي

  )12/2019-1/2018(المرحلة الخامسة: 
 قطر

QAT/PHA/65/TAS/17 
الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

  )ريد(قطاع خدمة التب (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)
  طلب إعادة األرصدة إلى االجتماع الرابع والثمانين

 قطر
QAT/PHA/73/PRP/20 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة الثانية)

ن الخامس والثمانيطلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع 
تقديم طلب الشريحة  وعن بشأن مستوى صرف األموال

  الثانية
 المملكة العربية السعودية

SAU/SEV/67/INS/15 
  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

  )6/2014- 7/2012(المرحلة الثانية: 
ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني

وتوقيع اتفاق التمويل بشأن مستوى صرف األموال 
  الصغير

 جنوب السودان
SSD/PHA/77/TAS/04 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني
بشأن مستوى صرف األموال وتوقيع اتفاق التمويل 

  الصغير
 السودانجنوب 

SSD/SEV/68/INS/01 
  مشروع التعزيز المؤسسي

  (تكاليف البدء)
رر لمقإعادة األرصدة إلى االجتماع الرابع والثمانين وفقا ل

  )1(ج)(82/11
 جنوب السودان

SSD/SEV/76/INS/03 
  مشروع التعزيز المؤسسي

  )4/2018- 5/2016(المرحلة األولى: 
ن الخامس والثمانيطلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع 

بشأن مستوى صرف األموال وتوقيع اتفاق التمويل 
   الصغير

 سانت كيتس ونيفس 
STK/PHA/74/TAS/20 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني
  األموال والتقدم المحرز في التنفيذبشأن مستوى صرف 

 سانت كيتس ونيفس 
STK/SEV/81/INS/21 

  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي
  )5/2020-6/2018(المرحلة السابعة: 

  سانت فنسنت وجزر غرينادين
STV/PHA/77/TAS/24 

تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية

اليونيب بتقديم تقرير إلى االجتماع الخامس مطالبة 
  والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

 سورينام
SUR/PHA/81/TAS/26 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني
صرف األموال وتوقيع اتفاق التمويل  بشأن مستوى

  الصغير
  اليمن

YEM/SEV/73/INS/43 
  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي

  )12/2016- 1/2015(المرحلة الثامنة: 
ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني

  عن التقدم المحرز في التنفيذ
    مشروعات الهيدروفلوروكربون 

 دومينيكا
DMI/SEV/80/TAS/01+ 

األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد 
  الهيدروفلوروكربونية

ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني
بشأن مستوى صرف األموال وعن التقدم المحرز في 

  التنفيذ
 ميانمار

MYA/SEV/81/TAS/01+ 
األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد 

   الهيدروفلوروكربونية
ن طلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس والثماني

بشأن مستوى صرف األموال وتوقيع اتفاق التمويل 
 الصغير

 ناورو
NAU/SEV/81/TAS/01+ 

األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد 
  الهيدروفلوروكربونية

 والثمانينطلب تقديم تقرير عن الحالة لالجتماع الخامس 
بشأن مستوى صرف األموال وتوقيع اتفاق التمويل 

 الصغير
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 الثامنالمرفق 
  

 معلقة في التقرير المرحلي للمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية سائلملديها مشروعات جارية إجراءات حول 
 
 

 عنوان المشروع البلد/رمز المشروع
 

 جراءاتاإل

 أفغانستان
AFG/PHA/79/INV/22 

عن مستوى والثمانين  الخامساالجتماع  إلى بتقديم تقرير حالةالمطالبة  )الثالثةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة 
 صرف األموال والتقدم في التنفيذ

 الصين
CPR/ARS/56/INV/473 

المزودة بمقياس المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزة االستنشاق استهالك خطة قطاعية إلزالة 
 لجرعاتل

عن هذ والثمانين  الخامساالجتماع  اليونيدو بتقديم تقرير إلىمطالبة 
 المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/73/INV/59 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (إزالة 
 Pyongyang Sonbongب في قطاع رغاوي البوليوريتان في مصنعي 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 )Puhung Building Materialsو

التنفيذ بما  نعوالثمانين  الخامسالمطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 في ذلك تحديثات بشأن استئناف األنشطة

 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/73/TAS/60 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (خدمة التبريد 
 والرصد)

 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/75/INV/62 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) (إزالة 
 Pyongyang Sonbongب في قطاع رغاوي البوليوريتان في مصنعي 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 )Puhung Building Materialsو
 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

DRK/PHA/75/TAS/63 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) (السياسات وخدمة 

 التبريد والرصد)
 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

DRK/PHA/77/INV/64 
الشريحة الثالثة) (السياسات وخدمة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، 

 التبريد والرصد)
 مصر

EGY/ARS/50/INV/92 
عن هذ المشروع والثمانين  الخامساالجتماع  بتقديم تقرير إلىمطالبة ال لجرعاتالمزودة بمقياس لإزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة االستنشاق 

 يذالذي يعاني من تأخير في التنف
 العراق

IRQ/REF/57/INV/07  
باإليسوبيوتان وعامل نفخ الرغاوي  12-االستعاضة عن غاز التبريد الكلوروفلوروكربون

 Lightبالسيكلوبنتان في تصنيع البرادات المنزلية وأجهزة التجميد في شركة  11-الكلوروفلوروكربون
Industries Company  

عن هذ المشروع والثمانين  الخامساالجتماع  بتقديم تقرير إلىمطالبة ال
الذي يعاني من تأخير في التنفيذ، مع مالحظة تمديد تاريخ اإلنجاز الموافق 

  2019ديسمبر/كانون األول  31عليه في االجتماع الثاني والثمانين إلى 
 لبنان

LEB/DES/73/DEM/83 
 

تقديم التقرير النهائي وتقرير إنجاز المشروع تمشيا مع المقرر المطالبة ب والتخلص منهامشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون 
 (ج)82/15

 ليبيا
LIB/FOA/82/PRP/41  

عن التقدم في  والثمانين الخامساالجتماع  بتقديم تقرير حالة إلىمطالبة ال  (قطاع الرغاوي)(المرحلة الثانية)  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةية إلزالة ألنشطة االستثماراتحضير 
  إعداد المرحلة الثانية

 ليبيا
LIB/PHA/82/PRP/43  

  (المرحلة الثانية) المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةإعداد خطة إدارة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 
Annex VIII 

 
 

2 
 

 عنوان المشروع البلد/رمز المشروع
 

 جراءاتاإل

 قطر
QAT/PHA/73/PRP/21 

قدم عن التوالثمانين  الخامسإلى االجتماع حالة المطالبة بتقديم تقرير  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) إعداد خطة إدارة
 تقديم المرحلة الثانيةالمحرز في إعداد و

 قطر
QAT/SEV/79/INS/22 

تشغيل  عنوالثمانين  الخامسالمطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع  )7/2019 - 8/2017تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 
 وحدة األوزون الوطنية

 المملكة العربية السعودية
SAU/FOA/62/INV/13 

المسحوبة بالضغط في شركة  البوليوريتانب من تصنيع ألواح 142و 22-إزالة الهيدروكلورروفلوروكربون
Al-Watania Plastics 

عن عملية والثمانين  الخامسإلى االجتماع حالة المطالبة بتقديم تقرير 
 المناقصة

 الصومال
SOM/PHA/77/INV/12 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
عن التقدم في والثمانين  الخامسالمطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع 

 الصومال التنفيذ
SOM/PHA/77/TAS/13 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) (أمن إضافي)خطة إدارة إزالة 

 الجمهورية العربية السورية
SYR/PHA/55/PRP/97 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد 
التقدم في  عنوالثمانين  الخامسإلى االجتماع حالة المطالبة بتقديم تقرير 

 الجمهورية العربية السورية وتاريخ مقترح للتقديم التنفيذ
SYR/FOA/61/PRP/102 

 زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الرغاوي)إعداد األنشطة االستثمارية إل

 الجمهورية العربية السورية
SYR/REF/62/INV/103 

ب من تصنيع وحدات أجهزة تكييف الهواء وألواح البوليوريتان 141و 22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
 Al Hafez Groupالجاسئة في مجموعة 

عن هذ المشروع والثمانين  الخامساالجتماع  بتقديم تقرير إلىمطالبة ال
 االنتهاء منالذي يعاني من تأخير في التنفيذ، مع مالحظة أنه سيتم 

 2020ديسمبر/كانون األول  31المشروع بحلول 
 الجمهورية العربية السورية

SYR/SEV/73/INS/104 
 التنفيذ عنوالثمانين  الخامسالمطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع  )12/2016-1/2015تمديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 

 ومستوى صرف األموال
 جمهورية تنزانيا المتحدة

URT/PHA/76/INV/35 
التقدم في  عنوالثمانين  الخامسإلى االجتماع حالة المطالبة بتقديم تقرير  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) 

 التنفيذ
 زامبيا

ZAM/PHA/77/INV/33 
التنفيذ  عنوالثمانين  الخامسالمطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع  ) الثالثةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة 

 مستوى صرف األموالو

 مشروع عالمي
GLO/REF/76/DEM/335 

 

الكربون فوق الحرج لمحالت السوبر ماركت  مشروع التدليلي إلدخال تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيدال
 (األرجنتين وتونس)

مكون  عنتقرير نهائي إلى االجتماع الخامس والثمانين المطالبة بتقديم 
االجتماع الرابع أنه سيتم إلغاء مكون تونس في  مالحظةاألرجنتين، مع 

 والثمانين
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 التاسع المرفق
  

 رسائل سترسل الى الحكومات المعنية بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح
  

  التوصيات البلد

  الجزائر
  (المرحلة األولى)

وإذ تأخذ علما بأّن التعديالت الهيكلية في الدولة والتغييرات في وحدة األوزون الوطنية؛ وإذ تحث الجزائر على التعاون مع 
ة طخ) من المرحلة األولى من 2014منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (

في موعد أقصاه االجتماع السادس والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقّحة تراعي  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزا
  والشرائح التالية. 2014إعادة توزيع شريحة عام 

  الصين
قطاع  –(المرحلة الثانية 

  )تكييف الغرف

واد لمالة إدارة إزاة طخالمرحلة الثانية من ) من 2017الشريحة الثانية (على   نسبة الصرف اإلجماليأّنتأخذ علما بوإذ 
في المائة وأّن التأخير ناجم عن  20دون الحدّ األدنى للصرف أي  اع تكييف الغرف كانفي قط نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

تنفيذ على التعجيل في ال منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةمصاعب واجهتها الشركة؛ وإذ تحث الصين على التعاون مع 
) إلى االجتماع الخامس والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقّحة تراعي 2018الثالثة ( يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحةبما 

في المائة من األموال  20صرف ما يزيد على  تمّ يكون ه على اعتبار أنّ  ،والشرائح التالية 2018إعادة توزيع شريحة عام 
  للشريحة السابقة. المعتمدة

  غينيا
  )ولى(المرحلة األ

برنامج األمم المتحدة أخذ علما بالتأخير الناتج من التغييرات في وحدة األوزون الوطنية؛ وإذ تحث غينيا على التعاون مع وإذ ت
 من المرحلة األولى) 2016فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (بما يتيح منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وللبيئة 

مشفوعا بخطة عمل منقّحة تراعي  والثمانين خامسال االجتماعإلى  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخمن 
   .والشرائح التالية 2016إعادة توزيع شريحة عام 

  هايتي
  (المرحلة األولى)

في وحدة األوزون التغييرات الهيكلية في الدولة والناتج من التعديالت في التوقيع على االتفاق لتأخير أخذ علما بأّن اوإذ ت
واد لمالة إدارة إزاة طخالمرحلة األولى من ) من 2014الشريحة الثانية (على  وبأّن نسبة الصرف اإلجمالي الوطنية

ألمم على التعاون مع برنامج اهاتي وإذ تحث  في المائة؛ 20دون الحدّ األدنى للصرف أي  كان نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
واد لمالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة األولى من 2018( ثالثةتقديم طلب تمويل الشريحة ال المتحدة للبيئة بما يتيح فرصة

إعادة  تراعي بخطة عمل منقّحةأو السادس والثمانين مشفوعا والثمانين  خامسال االجتماعإلى نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا
 المعتمدةفي المائة من األموال  20صرف ما يزيد على  تمّ يكون ه على اعتبار أنّ ، والشرائح التالية 2018توزيع شريحة عام 

  للشريحة السابقة.

   بيرو
  )ثانيةلا(المرحلة 

على  لصرف اإلجمالي نسبة اأنّ وإذ تأخذ علما بأّن التعديالت الهيكلية في الدولة والتغييرات في وحدة األوزون الوطنية و
دون الحدّ األدنى للصرف أي  كان نيةوبرکوروفلوروکلدرولهياواد لمالة إدارة إزاة طخالمرحلة الثانية من من  ولىلشريحة األا

 للبيئة بما يتيح فرصة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة على التعاون مع برنامج األمم المتحدةبيرو وإذ تحث في المائة؛  20
إعادة توزيع  تراعي بخطة عمل منقّحةمشفوعا والثمانين  خامسال االجتماع) إلى 2019( ثانيةتقديم طلب تمويل الشريحة ال

للشريحة  المعتمدةفي المائة من األموال  20صرف ما يزيد على  تمّ يكون ه على اعتبار أنّ ، والشرائح التالية 2019شريحة عام 
  السابقة.

  الفلبين
 )ثانيةال(المرحلة 

في االجتماع الثالث  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةإحالة الخطة من البنك الدولي إلى التأخير الناتج من أخذ علما بوإذ ت
تقديم طلب تمويل الشريحة  على التعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بما يتيح فرصةالفلبين وإذ تحث والثمانية؛ 

والثمانين  خامسال االجتماعإلى  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهياواد لمالة إدارة إزاة طخمن المرحلة الثانية ) 2019( ثانيةال
 .والشرائح التالية 2019إعادة توزيع شريحة عام  تراعي بخطة عمل منقّحةمشفوعا 

سانت فنسنت وجزر 
(المرحلة  غرينادين

  )ولىاأل

من  )2015لثانية (لشريحة اعلى ا  نسبة الصرف اإلجماليأّنوفي الدولة الهيكلية  التعديالتوإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من 
وإذ  في المائة؛ 20دون الحدّ األدنى للصرف أي  كان نيةوبرکوروفلوروکلدرولهياواد لمالة إدارة إزاة طخالمرحلة األولى من 

لمتحدة للبيئة بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة غرينادين على التعاون مع برنامج األمم اجزر نت وتحث سانت فنس
والثمانين  خامسال االجتماع) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 2018الثالثة (
صرف ما يزيد  تمّ يكون ه على اعتبار أنّ ، والشرائح التالية 2018شريحة عام إعادة توزيع  تراعيبخطة عمل منقحة  مشفوعا

  للشريحة السابقة. المعتمدةفي المائة من األموال  20على 
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  المملكة العربية السعودية
  (المرحلة األولى)

المتحدة للتنمية  منظمة األمم(أ) وإذ تحث المملكة العربية السعودية على أن ترفع إلى االجتماع الخامس والثمانين عن طريق 
) 2ها مع اللجنة التنفيذية؛ و(ألف من اتفاق-8) تقريرا شامال يبيّن أنّه تّم الوفاء بالشروط الملحوظة في التذييل 1: (الصناعية

 مشفوعا ونية) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب2016( خامسةالشريحة الطلب تمويل 
(و) 77/54ن التي تّم ردّها إلى االجتماع الحادي والثمانين تماشيا مع المقرريإعادة األموال  تراعيبخطة عمل منقحة 

 2017و 2016 ) بيانات التحقق من االستهالك للسنوات3؛ و(والشرائح التالية 2016شريحة عام إعادة توزيع ) 12(أ)(81/2و
ثمانين، يتّم إلغاء إلى االجتماع الخامس وال؛ و(ب) إذ لم تقدّم المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية (أ) 2019و 2018و

ع إعداد المرحلة على أن يجوز لها تقديم طلب لمشرو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخالمرحلة األولى من 
  الثانية.

  نغالالس
  (المرحلة األولى)

نغال على التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وإذ تحث الس تغيير الوكالة المنفذة الرئيسية؛وإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من 
) من المرحلة األولى من 2018ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (

إعادة  تراعيبخطة عمل منقحة  مشفوعاوالثمانين  خامسال االجتماعخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
  .والشرائح التالية 2018شريحة عام توزيع 

جنوب السودان (المرحلة 
 األولى)

وإذ تحث جنوب السودان على التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج  دولة؛ما بالتعديالت الهيكلية في الوإذ تأخذ عل
) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2018تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (بما يتيح األمم المتحدة للبيئة 

إعادة توزيع شريحة عام  تراعيوالثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة  خامسال االجتماعالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
  .الشرائح التاليةو 2018

مهورية فنزويال ج
  البوليفارية
  )ثانية(المرحلة ال

إزالة المواد ) من المرحلة الثانية من خطة إدارة 2019أنّه تّم سحب الشريحة الثانية (وإذ تأخذ علما ب
على التعاون مع  مهورية فنزويال البوليفاريةجإلى االجتماع الرابع والثمانين؛ وإذ تحث  الهيدروكلوروفلوروكربونية

) 2016يل في تنفيذ األنشطة المتبقية من المرحلة األولى والشريحة األولى (على التعج منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
مشفوعا بتقرير  والثمانين سادسال االجتماع) إلى 2019ة (نييحة الثافرصة تقديم طلب تمويل الشرمن المرحلة الثانية بما يتيح 

، بما فيها األنشطة التي تساهم في تحقيق والشرائح التالية 2019إعادة توزيع شريحة عام تحقق وخطة عمل منقّحة تراعي 
 االمتثال لتدابير الرقابة الملحوظة في بروتوكول مونتريال وصونه.

   المجموع
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  المرفق العاشر

  

 2019لعام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مؤشرات األداء ل 

 

  

  2020هدف   الحساب  االسم المختصر  نوع المؤشر
ط  ي ط خ  –ت

  موافقة
  42  المخطط لها*مقابل تلك  الموافق عليهاعدد الشرائح   شرائح موافق عليها

ط  ي ط خ  –ت
  موافقة

طة يرامش موافق ع/أنش
  عليها

طة األع/يراعدد المش (بما  المخطط لهامقابل تلك  الموافق عليهانش
  **المشاريع) أنشطة إعداد  هافي

27  

  دوالرا أمريكيا 15,618,655  في التقرير المرحلي مقدّرال استنادا إلى الصرف  أموال مصروفة  تنفيذ
ذة   تنفيذ تنف ة المواد المس إزال

  وزونألل
على الشريحة  وزون للشريحة عند الموافقةألالمواد المستنفدة ل إزالة

  األعمال في خططلها  اإلزالة المخططالتالية مقابل 
درات  350.28 ن ق ن م ط

  ***استنفاد األوزون
في التقارير المرحلية لجميع له  ما هو مخططع مقابل يراإنجاز المش  عيرامشالإنجاز   تنفيذ

  )عيراباستثناء إعداد المشاألنشطة (
70  

  %70  من إنجاز المشروعشهرا  12ماليا بعد المنجزة المشاريع  نسبة  المالي اإلنجازسرعة   إداري
از   إداري ج ر إن اري ق م ت دي ق ت

  مواعيدها ع فييراالمش
 3  يهاعلمقابل تلك المتفق مواعيدها ع في يراتقديم تقارير إنجاز المش

ة   إداري ارير المرحلي ديم التق تق
  في مواعيدها

لم  ما مواعيدهافي  والردود ألعمالتقديم التقارير المرحلية وخطط ا
  ذلك خالفيتفق على 

  في حينه

  على ذلك. الوكالةلوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك ل الهدف المحددتخفيض * يتّم 
  .تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله لمإعداد مشروع أي نشاط  ** ال ينبغي احتساب

ناعي والتج ين في قطاعات التبريد الص تثناء اإلزالة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للص اري، وقطاع *** باس
  .2021تقديم اتفاق منقح بشأنها إلى االجتماع السادس والثمانين. وسيتم تعديل هذا الهدف عند وقت إجراء التقييم في عام المذيبات، التي سيتم 
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 ي عشرالحادالمرفق 
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مؤشرات األداء ل
 
  

  2020هدف   الحساب  االسم المختصر  نوع المؤشر
ط  ي ط خ  –ت

  موافقة
  133  المخطط لها*مقابل تلك  الموافق عليهاعدد الشرائح   شرائح موافق عليها

ط  ي ط خ  –ت
  موافقة

طة يرامش موافق ع/أنش
  عليها

طة األع/يراعدد المش (بما  المخطط لهامقابل تلك  الموافق عليهانش
  **المشاريع) أنشطة إعداد  هافي

99  

  دوالرا أمريكيا 20,994,167  في التقرير المرحلي مقدّرال استنادا إلى الصرف  أموال مصروفة  تنفيذ
ة   تنفيذ ذة إزال تنف المواد المس

  وزونألل
على الشريحة  وزون للشريحة عند الموافقةألالمواد المستنفدة ل إزالة

  األعمال في خططلها  اإلزالة المخططالتالية مقابل 
طن من قدرات استنفاد   73.73

  ***األوزون
في التقارير المرحلية لجميع له  ما هو مخططع مقابل يراإنجاز المش  عيرامشالإنجاز   تنفيذ

  )عيراباستثناء إعداد المشاألنشطة (
130  

  شهرا 14  من إنجاز المشروعشهرا  12ماليا بعد المنجزة المشاريع  نسبة  المالي اإلنجازسرعة   إداري
از   إداري ج ر إن اري ق م ت دي ق ت

  مواعيدها ع فييراالمش
 13  يهاالمتفق علمقابل تلك مواعيدها ع في يراتقديم تقارير إنجاز المش

ة   إداري ارير المرحلي ديم التق تق
  في مواعيدها

لم  ما مواعيدهافي  والردود ألعمالتقديم التقارير المرحلية وخطط ا
  ذلك خالفيتفق على 

  في حينه

  على ذلك. وافقت تلك الوكالةلوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا ل الهدف المحددتخفيض * يتّم 
  .تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله لمإعداد مشروع أي نشاط  ** ال ينبغي احتساب

يتم ين في قطاع خدمة التبريد، التي س تثناء اإلزالة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للص تقديم اتفاق منقح  *** باس
  .2021إلى االجتماع السادس والثمانين. وسيتم تعديل هذا الهدف عند وقت إجراء التقييم في عام بشأنها 
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  أداء برنامج المساعدة على االمتثال الخاص ببرنامج األمم المتحدة للبيئة مؤشرات 

  
 

  2020هدف عام   التقويم  البيانات  مؤشرات األداء
متابعة فاعلة الجتماعات الشبكة 

اإلقليمية/االجتماعات 
  المواضعية

التوصيات الصادرة عن قائمة ب
اجتماعات الشبكة 

اإلقليمية/االجتماعات 
 – 2018المواضعية في عامي 

2019  

معدل تنفيذ التوصيات الصادرة 
عن هذه االجتماعات والواجب 

  2020تنفيذها في عام 

  %90معدل تنفيذ بقدر 

توفير الدعم الفاعل لنشاط 
األوزون الوطنية وحدات 

وبشكل خاص توفير اإلرشاد 
  للجديدة منها

قائمة بالطرق والوسائل 
والنواتج والخدمات المبتكرة 
لدعم نشاط وحدات األوزون 
الوطنية مع تحديد تلك التي 
تكون مخصصة للوحدات 

  الجديدة

عدد الطرق والوسائل والنواتج 
والخدمات المبتكرة لدعم نشاط 

مع  وحدات األوزون الوطنية
تحديد تلك التي تكون مخصصة 

  للوحدات الجديدة

طرق ووسائل  7 -
 ونواتج وخدمات

تتلقى كل وحدات  -
األوزون الوطنية 
الجديدة دعما لبناء 

  القدرات
مساعدة البلدان التي تجد نفسها 
في حالة من عدم االمتثال الفعلي 
أو المحتمل (وفقا لقرارات 
اجتماع األطراف و/أو البيانات 

ها عمال بالمادة السابعة المبلغ عن
  )وتحليل االتجاهات

قائمة بالبلدان التي تجد نفسها في 
حالة من عدم االمتثال الفعلي أو 
المحتمل والتي تلقت المساعدة 
من برنامج المساعدة على 

 تاالمتثال خارج اجتماعا
  الشبكة 

عدد البلدان التي تجد نفسها في 
حالة من عدم االمتثال الفعلي أو 

والتي تلقت المساعدة  المحتمل
من برنامج المساعدة على 

 تاالمتثال خارج اجتماعا
  الشبكة

  كل البلدان المعنية

االبتكار في إنتاج النواتج 
والخدمات اإلعالمية العالمية 

  واإلقليمية وتعميمها

قائمة بالنواتج والخدمات 
اإلقليمية والعالمية التي تستهدف 
جمهورا جديدا أو تطال جمهورا 

  دفا بأساليب جديدة مسته

عدد النواتج والخدمات اإلقليمية 
والعالمية التي تستهدف جمهورا 
جديدا أو تطال جمهورا مستهدفا 

  بأساليب جديدة

  من هذه النواتج والخدمات 7

توثيق التعاون بين األفرقة 
اإلقليمية التابعة لبرنامج 
المساعدة على االمتثال 
والوكاالت المنفذة والوكاالت 

  األقاليمتلك ئية الناشطة في الثنا

قائمة بالمهام والمشاريع 
المشتركة بين موظفي برنامج 
المساعدة على االمتثال في 
األقاليم والوكاالت المنفذة 

  والوكاالت الثنائية 

  في كل إقليم 2 عدد المهام والمشاريع المشتركة
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  المرفق الثاني عشر
  
  

  مؤشرات األداء لليونيدو 
  

  
 

 2020غاية عام  الحساب العنوان المختصر  نوع المؤشر 

57 *عدد الشرائح المعتمدة مقابل الشرائح المخطط لها الشرائح المعتمدة اعتماد  -تخطيط 

األنشطة /المشروعات اعتماد  -تخطيط 
 المعتمدة

األنشطة المعتمدة مقابل /عدد المشروعات
بما في ذلك أنشطة إعداد (األنشطة المخطط لها /المشروعات
 )**المشروعات

40

 23,582,315 بناًء على المبلغ المنصرف المقدر في التقرير المرحلي األموال المنصرفة تنفيذ 
دوالرا أمريكيا

إزالة المواد المستنفدة  تنفيذ
 لألوزون

إزالة المواد المستنفدة لألوزون للشريحة المنفذة عند اعتماد 
 الشريحة التالية مقابل الشريحة المخطط لها في خطط األعمال

طن  273.64
قدرات استنفاد 

***أوزون
مقابل إتمام المشروعات  تنفيذ 

 ألنشطةا
إتمام المشروعات مقابل المشروعات المخطط لها في التقارير 

 )باستثناء إعداد المشروعات(المرحلية لجميع األنشطة 
64

شهرا من اكتمال  12مدى اكتمال المشروعات ماليا بعد  سرعة اإلنجاز المالي إداري
 المشروعات

شهرا بعد  12
إنجاز التشغيل

إتمام تقديم تقارير  إداري 
في الوقت  المشروعات

 المحدد

تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد مقابل المتفق 
 عليه

5

تقديم التقارير المرحلية في  إداري 
 الوقت المحدد

الوقت  والردود فيتقديم التقارير المرحلية وخطط األعمال 
 المحدد، ما لم يتفق على خالف ذلك

في الوقت المحدد

 .المحددة للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة أخرى متعاونة أو قائدة، إذا وافقت على ذلك تلك الوكالةتُخفَّض الغاية * 
 . تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية مقررا بشأن تمويلهال ينبغي ** 

الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة *** باستثناء اإلزالة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
  .2021بالضغط، التي سيتم تقديم اتفاق منقح بشأنها إلى االجتماع السادس والثمانين. وسيتم تعديل هذا الهدف عند وقت إجراء التقييم في عام 
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 المرفق الثالث عشر

  للبنك الدولي مؤشرات األداء 

  

  2020هدف   الحساب  االسم المختصر  نوع المؤشر
ط  ي ط خ  –ت

  موافقة
  4  المخطط لها*مقابل تلك  الموافق عليهاعدد الشرائح   شرائح موافق عليها

ط  ي ط خ  –ت
  موافقة

طة يرامش موافق ع/أنش
  عليها

طة األع/يراعدد المش  المخطط لهامقابل تلك  الموافق عليهانش
  **المشاريع) أنشطة إعداد  ها(بما في

  

6  

   11,727,712  في التقرير المرحلي مقدّرال استنادا إلى الصرف  أموال مصروفة  تنفيذ
  دوالرا أمريكيا

تنفذة   تنفيذ إزالة المواد المس
  وزونألل

تنفدة ل إزالة ريحة عند الموافقةألالمواد المس على  وزون للش
  األعمال في خططلها  اإلزالة المخططالشريحة التالية مقابل 

  

1,851.22   
اد  تنف درات اس طن من ق

  ***األوزون
في التقارير المرحلية له  ما هو مخططع مقابل يراإنجاز المش  عيرامشالإنجاز   تنفيذ

  )عيراإعداد المش باستثناءاألنشطة (لجميع 
  

4  

بة  المالي اإلنجازسرعة   إداري اريع  نس يا بعد المنجزة المش هرا  12مال من إنجاز ش
  المشروع

  

90%  

از   إداري ارير إنج ديم تق تق
  مواعيدها ع فييراالمش

مقابل تلك المتفق مواعيدها ع في يراتقديم تقارير إنجاز المش
  يهاعل
  

 )23( في حينه

المرحلية تقديم التقارير   إداري
  في مواعيدها

 مواعيدهافي  والردود ألعمالتقديم التقارير المرحلية وخطط ا
  ذلك خالفلم يتفق على  ما
  

  في حينه

  على ذلك. لوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالةل الهدف المحددتخفيض * يتّم 
 .تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله لمإعداد مشروع أي نشاط  احتساب** ال ينبغي 

ي *** باستثناء اإلزالة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين في قطاع رغاوي البوليوريثان، الت
  .2021يتم تعديل هذا الهدف عند وقت إجراء التقييم في عام سيتم تقديم اتفاق منقح بشأنها إلى االجتماع السادس والثمانين. وس
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ALBANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IX: 
7/2020-6/2022)

UNEP $139,776 $0 $139,776

$139,776 $139,776Total for Albania

ALGERIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $150,000 $10,500 $160,500

$150,000 $10,500 $160,500Total for Algeria

ANGOLA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 1/2020-12/2021)

UNEP $172,032 $0 $172,032

$202,032 $2,700 $204,732Total for Angola

1* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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ARGENTINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(foam sector - management and monitoring )

UNIDO $146,000 $10,220 $156,220

UNIDO was requested to submit, with the third tranche request, 
the updated list of downstream foam enterprises being assisted 
under stage II, including their HCFC-141b consumption phased 
out, subsector, baseline equipment and technology adopted; to 
submit to the 85th meeting an update on the financial viability of 
the enterprise Celpack and decision on whether it will be assisted, 
on the understanding that the funds from the conversion of 
Celpack will be returned to the Fund in the event that the 
enterprise is removed from the project; and to inform the 
Secretariat in advance of cases where enterprises decide to convert 
to a technology that is different from the one approved, given the 
environmental and cost implications, so that the new technology 
can be presented to the Executive Committee for its consideration.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(refrigeration servicing sector - management and monitoring)

UNIDO $100,000 $7,000 $107,000

UNIDO was requested to submit, with the third tranche request, 
the updated list of downstream foam enterprises being assisted 
under stage II, including their HCFC-141b consumption phased 
out, subsector, baseline equipment and technology adopted; to 
submit to the 85th meeting an update on the financial viability of 
the enterprise Celpack and decision on whether it will be assisted, 
on the understanding that the funds from the conversion of 
Celpack will be returned to the Fund in the event that the 
enterprise is removed from the project; and to inform the 
Secretariat in advance of cases where enterprises decide to convert 
to a technology that is different from the one approved, given the 
environmental and cost implications, so that the new technology 
can be presented to the Executive Committee for its consideration.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(monitoring and reporting of HCFC-22 production)

UNIDO $17,500 $1,225 $18,725

UNIDO was requested to submit, with the third tranche request, 
the updated list of downstream foam enterprises being assisted 
under stage II, including their HCFC-141b consumption phased 
out, subsector, baseline equipment and technology adopted; to 
submit to the 85th meeting an update on the financial viability of 
the enterprise Celpack and decision on whether it will be assisted, 
on the understanding that the funds from the conversion of 
Celpack will be returned to the Fund in the event that the 
enterprise is removed from the project; and to inform the 
Secretariat in advance of cases where enterprises decide to convert 
to a technology that is different from the one approved, given the 
environmental and cost implications, so that the new technology 
can be presented to the Executive Committee for its consideration.

2* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(foam sector)

UNIDO $2,070,076 $144,906 $2,214,982

UNIDO was requested to submit, with the third tranche request, 
the updated list of downstream foam enterprises being assisted 
under stage II, including their HCFC-141b consumption phased 
out, subsector, baseline equipment and technology adopted; to 
submit to the 85th meeting an update on the financial viability of 
the enterprise Celpack and decision on whether it will be assisted, 
on the understanding that the funds from the conversion of 
Celpack will be returned to the Fund in the event that the 
enterprise is removed from the project; and to inform the 
Secretariat in advance of cases where enterprises decide to convert 
to a technology that is different from the one approved, given the 
environmental and cost implications, so that the new technology 
can be presented to the Executive Committee for its consideration.

27.6

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $947,217 $66,305 $1,013,522

UNIDO was requested to submit, with the third tranche request, 
the updated list of downstream foam enterprises being assisted 
under stage II, including their HCFC-141b consumption phased 
out, subsector, baseline equipment and technology adopted; to 
submit to the 85th meeting an update on the financial viability of 
the enterprise Celpack and decision on whether it will be assisted, 
on the understanding that the funds from the conversion of 
Celpack will be returned to the Fund in the event that the 
enterprise is removed from the project; and to inform the 
Secretariat in advance of cases where enterprises decide to convert 
to a technology that is different from the one approved, given the 
environmental and cost implications, so that the new technology 
can be presented to the Executive Committee for its consideration.

10.9

$3,280,793 $229,656 $3,510,449Total for Argentina 38.4

ARMENIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
III)

UNEP $10,000 $1,300 $11,300

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
III)

UNIDO $20,000 $1,400 $21,400

$60,000 $5,400 $65,400Total for Armenia

3* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 
(tonnes)*

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 
Annex XIV

BAHAMAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $10,000 $700 $10,700

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 11/2019-10/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,300 $118,300Total for Bahamas

BAHRAIN

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 
II) (foam sector)

UNIDO $80,000 $5,600 $85,600

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth 
tranches) (policy, refrigeration servicing, monitoring and 
verification)

UNEP $180,000 $23,400 $203,400

Noted the cancellation of the component to convert one air-
conditioning manufacturing line in Awal Gulf Manufacturing 
Company, with an associated funding of US$1,789,530, plus 
support cost of US$125,267 for UNIDO, and that the enterprise 
had committed to phase out the consumption of 254.9 mt (14.02 
ODP tonnes) of HCFC-22 associated with the conversion with its 
own funding; owing to the cancellation of the component 
mentioned above, the commitment by the Government of Bahrain 
under stage I of the HPMP in terms of the reduction in its HCFC 
consumption by 2020 had been adjusted from 39 per cent to 35 per 
cent; that the implementation period of stage I has been shortened 
from 2012–2023 to 2012–2020; and that the total funding 
approved in principle for the period 2012 to 2020 had been 
adjusted from US$3,033,814 to US$1,119,017, consisting of 
US$470,000, plus agency support costs of US$61,100 for UNEP, 
and US$549,455, plus agency support costs of US$38,462 for 
UNIDO; and that the updated Agreement between the Government 
and the Executive Committee had been revised accordingly.

3.0

4* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $42,000 $5,460 $47,460

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $18,000 $1,260 $19,260

$320,000 $35,720 $355,720Total for Bahrain 3.0

BARBADOS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $42,000 $5,460 $47,4600.9

$42,000 $5,460 $47,460Total for Barbados 0.9

BENIN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $20,000 $1,400 $21,400

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$145,000 $6,600 $151,600Total for Benin

BOLIVIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2020-12/2021)

UNEP $100,950 $0 $100,950

$100,950 $100,950Total for Bolivia

5* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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BOSNIA AND HERZEGOVINA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 3/2020-2/2022)

UNIDO $122,026 $8,542 $130,568

$122,026 $8,542 $130,568Total for Bosnia and Herzegovina

BURKINA FASO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $20,000 $1,400 $21,400

$90,000 $10,500 $100,500Total for Burkina Faso

CAMBODIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Cambodia

CAMEROON

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2020-12/2021)

UNEP $178,601 $0 $178,601

$178,601 $178,601Total for Cameroon
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CHAD

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Chad

CHINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(refrigeration and air-conditioning servicing sector plan and 
enabling component)

UNEP $1,000,000 $120,000 $1,120,000

In line with the approved, revised Appendix 2-A of the Agreement 
between the Government and the Executive Committee based on 
the changes in annual tranche distribution, and the adjustment of 
the agency support costs.

$1,000,000 $120,000 $1,120,000Total for China

COLOMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(technical assistance in policies formulation and 
implementation)

UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Approved on the understanding that UNDP would report the 
actual IOC incurred during the conversion to reduced hydrofluoro-
olefins formulations in the foam sector when requesting the fourth 
and final tranche of stage II of the HPMP, and that if the IOC were 
below US$2.13/kg the Government would return the associated 
funds to the Multilateral Fund in line with decisions 75/44(b)(vi) 
and 81/34(a).

0.6

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(refrigeration servicing sector, project management and 
monitoring)

UNDP $635,749 $44,502 $680,251

Approved on the understanding that UNDP would report the 
actual IOC incurred during the conversion to reduced hydrofluoro-
olefins formulations in the foam sector when requesting the fourth 
and final tranche of stage II of the HPMP, and that if the IOC were 
below US$2.13/kg the Government would return the associated 
funds to the Multilateral Fund in line with decisions 75/44(b)(vi) 
and 81/34(a).

4.8

$685,749 $51,002 $736,751Total for Colombia 5.4
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COMOROS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,900 $118,900Total for Comoros

CONGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $25,000 $3,250 $28,2501.4

$25,000 $3,250 $28,250Total for Congo 1.4

COOK ISLANDS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 7/2020-6/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,900 $118,900Total for Cook Islands
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COSTA RICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNDP $128,600 $9,002 $137,602

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2019 to 2030 to reduce HCFC consumption 97.5 per cent of the 
country’s baseline, on the understanding that no more funding 
would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to reduce HCFC consumption by 
97.5 per cent of the country’s baseline by 2030; to issue a ban on 
imports of HCFC-141b contained in pre-blended polyols once the 
conversion at Refrigeracion Omega to phase out 0.69 ODP tonnes 
of HCFC-141b in pre-blended polyols is completed. The 
Government and UNDP were requested to deduct 9.46 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane foam sector)

UNDP $59,177 $4,142 $63,319

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2019 to 2030 to reduce HCFC consumption 97.5 per cent of the 
country’s baseline, on the understanding that no more funding 
would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to reduce HCFC consumption by 
97.5 per cent of the country’s baseline by 2030; to issue a ban on 
imports of HCFC-141b contained in pre-blended polyols once the 
conversion at Refrigeracion Omega to phase out 0.69 ODP tonnes 
of HCFC-141b in pre-blended polyols is completed. The 
Government and UNDP were requested to deduct 9.46 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding.

0.7

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XIII: 
1/2020-12/2021)

UNDP $179,857 $12,590 $192,447

$367,634 $25,734 $393,368Total for Costa Rica 0.7
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COTE D'IVOIRE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $460,000 $32,200 $492,200

Noted that the updated Agreement between the Government and 
the Executive Committee had been revised to reflect the extension 
of the duration of stage I from 31 December 2020 to 31 December 
2021 and the revised funding schedule which combined the third 
(2016) and fourth (2018) tranches and changed the funding 
schedule of the fifth tranche to 2021. The Government and UNEP 
were requested to implement measures recommended in the 
verification report and to report, through UNEP, to the 86th 
meeting on the adoption of the inter ministerial decree for 
regulating import, export, transit, re export, and trade of ODSs, 
and other measures on strengthening monitoring and reporting 
systems relating to HCFC import and export.

8.0

HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth 
tranches)

UNEP $280,000 $33,891 $313,891

Noted that the updated Agreement between the Government and 
the Executive Committee had been revised to reflect the extension 
of the duration of stage I from 31 December 2020 to 31 December 
2021 and the revised funding schedule which combined the third 
(2016) and fourth (2018) tranches and changed the funding 
schedule of the fifth tranche to 2021. The Government and UNEP 
were requested to implement measures recommended in the 
verification report and to report, through UNEP, to the 86th 
meeting on the adoption of the inter ministerial decree for 
regulating import, export, transit, re export, and trade of ODSs, 
and other measures on strengthening monitoring and reporting 
systems relating to HCFC import and export.

8.0

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $20,000 $1,400 $21,400

$800,000 $72,691 $872,691Total for Cote D'Ivoire 15.9

DJIBOUTI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$30,000 $3,900 $33,900Total for Djibouti
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DOMINICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $65,800 $8,554 $74,354

 Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the established 
HCFC baseline for compliance. Approved on the understanding 
that the approval of the third tranche would be conditional on the 
introduction of the 2012 version of the harmonized system code 
and the issuance of HCFC quotas to individual importers.

0.1

$65,800 $8,554 $74,354Total for Dominica 0.1

EGYPT

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(extruded polystyrene foam sector)

UNDP $1,761,750 $123,323 $1,885,073

Approved the project for the conversion of El-Araby, Fresh, 
Miraco, Power, and Unionaire from HCFC-22 to HFC-32 and, 
should the enterprises so decide once the technology becomes 
available, R-454B, used in the manufacture of residential air 
conditioning (AC) units. The Government and UNIDO were 
requested to deduct 65.44 ODP tonnes of HCFC-22 from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. Noted the 
commitment of the Government of Egypt to a reduction target of 
70 per cent by 1 January 2025, representing a sustained level of 
115.54 ODP tonnes; to ban the import and manufacture of HCFC-
22-based residential AC equipment by 1 January 2023; to ensure 
full control of R-410A- and R-407C-based residential AC 
equipment, imported or placed in the local market; to secure the 
uptake of the HFC-32 and, should the enterprises so decide once 
the technology becomes available, R-454B technology by the local 
market; and to present an update on regulatory measures planned 
or introduced and a planned timeline for the enterprises to 
manufacture exclusively for the local market using HFC-32 or an 
alternative with lower GWP, as part of the submission of the third 
tranche in 2021. Noted the commitment of El-Araby, Fresh, 
Miraco, Power, and Unionaire to actively participate in efforts to 
promote the market acceptance of the residential AC equipment 
based on the agreed technology, and to ensure that their 
manufacturing of R-410A-based equipment for the local market 
progressively decreased until the enterprises only manufacture 
equipment for the local market with the agreed technology, or a 
lower-GWP technology, with the understanding that the 
enterprises could continue to export R-410A-based equipment. 
Noted that these five enterprises would not be eligible for further 
funding from the Multilateral Fund to phase-down HFCs in 
residential AC under the Kigali Amendment. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
had been updated accordingly.

21.5
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $279,500 $33,394 $312,894 4.80

Approved the project for the conversion of El-Araby, Fresh, 
Miraco, Power, and Unionaire from HCFC-22 to HFC-32 and, 
should the enterprises so decide once the technology becomes 
available, R-454B, used in the manufacture of residential air 
conditioning (AC) units. The Government and UNIDO were 
requested to deduct 65.44 ODP tonnes of HCFC-22 from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. Noted the 
commitment of the Government of Egypt to a reduction target of 
70 per cent by 1 January 2025, representing a sustained level of 
115.54 ODP tonnes; to ban the import and manufacture of HCFC-
22-based residential AC equipment by 1 January 2023; to ensure 
full control of R-410A- and R-407C-based residential AC 
equipment, imported or placed in the local market; to secure the 
uptake of the HFC-32 and, should the enterprises so decide once 
the technology becomes available, R-454B technology by the local 
market; and to present an update on regulatory measures planned 
or introduced and a planned timeline for the enterprises to 
manufacture exclusively for the local market using HFC-32 or an 
alternative with lower GWP, as part of the submission of the third 
tranche in 2021. Noted the commitment of El-Araby, Fresh, 
Miraco, Power, and Unionaire to actively participate in efforts to 
promote the market acceptance of the residential AC equipment 
based on the agreed technology, and to ensure that their 
manufacturing of R-410A-based equipment for the local market 
progressively decreased until the enterprises only manufacture 
equipment for the local market with the agreed technology, or a 
lower-GWP technology, with the understanding that the 
enterprises could continue to export R-410A-based equipment. 
Noted that these five enterprises would not be eligible for further 
funding from the Multilateral Fund to phase-down HFCs in 
residential AC under the Kigali Amendment. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
had been updated accordingly.

3.2
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(refrigeration servicing sector and project management unit)

UNIDO $245,000 $17,150 $262,150 4.80

Approved the project for the conversion of El-Araby, Fresh, 
Miraco, Power, and Unionaire from HCFC-22 to HFC-32 and, 
should the enterprises so decide once the technology becomes 
available, R-454B, used in the manufacture of residential air 
conditioning (AC) units. The Government and UNIDO were 
requested to deduct 65.44 ODP tonnes of HCFC-22 from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. Noted the 
commitment of the Government of Egypt to a reduction target of 
70 per cent by 1 January 2025, representing a sustained level of 
115.54 ODP tonnes; to ban the import and manufacture of HCFC-
22-based residential AC equipment by 1 January 2023; to ensure 
full control of R-410A- and R-407C-based residential AC 
equipment, imported or placed in the local market; to secure the 
uptake of the HFC-32 and, should the enterprises so decide once 
the technology becomes available, R-454B technology by the local 
market; and to present an update on regulatory measures planned 
or introduced and a planned timeline for the enterprises to 
manufacture exclusively for the local market using HFC-32 or an 
alternative with lower GWP, as part of the submission of the third 
tranche in 2021. Noted the commitment of El-Araby, Fresh, 
Miraco, Power, and Unionaire to actively participate in efforts to 
promote the market acceptance of the residential AC equipment 
based on the agreed technology, and to ensure that their 
manufacturing of R-410A-based equipment for the local market 
progressively decreased until the enterprises only manufacture 
equipment for the local market with the agreed technology, or a 
lower-GWP technology, with the understanding that the 
enterprises could continue to export R-410A-based equipment. 
Noted that these five enterprises would not be eligible for further 
funding from the Multilateral Fund to phase-down HFCs in 
residential AC under the Kigali Amendment. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
had been updated accordingly.

1.4
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $207,300 $26,949 $234,249 4.80

Approved the project for the conversion of El-Araby, Fresh, 
Miraco, Power, and Unionaire from HCFC-22 to HFC-32 and, 
should the enterprises so decide once the technology becomes 
available, R-454B, used in the manufacture of residential air 
conditioning (AC) units. The Government and UNIDO were 
requested to deduct 65.44 ODP tonnes of HCFC-22 from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. Noted the 
commitment of the Government of Egypt to a reduction target of 
70 per cent by 1 January 2025, representing a sustained level of 
115.54 ODP tonnes; to ban the import and manufacture of HCFC-
22-based residential AC equipment by 1 January 2023; to ensure 
full control of R-410A- and R-407C-based residential AC 
equipment, imported or placed in the local market; to secure the 
uptake of the HFC-32 and, should the enterprises so decide once 
the technology becomes available, R-454B technology by the local 
market; and to present an update on regulatory measures planned 
or introduced and a planned timeline for the enterprises to 
manufacture exclusively for the local market using HFC-32 or an 
alternative with lower GWP, as part of the submission of the third 
tranche in 2021. Noted the commitment of El-Araby, Fresh, 
Miraco, Power, and Unionaire to actively participate in efforts to 
promote the market acceptance of the residential AC equipment 
based on the agreed technology, and to ensure that their 
manufacturing of R-410A-based equipment for the local market 
progressively decreased until the enterprises only manufacture 
equipment for the local market with the agreed technology, or a 
lower-GWP technology, with the understanding that the 
enterprises could continue to export R-410A-based equipment. 
Noted that these five enterprises would not be eligible for further 
funding from the Multilateral Fund to phase-down HFCs in 
residential AC under the Kigali Amendment. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
had been updated accordingly.

2.4
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(air-conditioning sector)

UNIDO $210,000 $14,700 $224,700

Approved the project for the conversion of El-Araby, Fresh, 
Miraco, Power, and Unionaire from HCFC-22 to HFC-32 and, 
should the enterprises so decide once the technology becomes 
available, R-454B, used in the manufacture of residential air 
conditioning (AC) units. The Government and UNIDO were 
requested to deduct 65.44 ODP tonnes of HCFC-22 from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. Noted the 
commitment of the Government of Egypt to a reduction target of 
70 per cent by 1 January 2025, representing a sustained level of 
115.54 ODP tonnes; to ban the import and manufacture of HCFC-
22-based residential AC equipment by 1 January 2023; to ensure 
full control of R-410A- and R-407C-based residential AC 
equipment, imported or placed in the local market; to secure the 
uptake of the HFC-32 and, should the enterprises so decide once 
the technology becomes available, R-454B technology by the local 
market; and to present an update on regulatory measures planned 
or introduced and a planned timeline for the enterprises to 
manufacture exclusively for the local market using HFC-32 or an 
alternative with lower GWP, as part of the submission of the third 
tranche in 2021. Noted the commitment of El-Araby, Fresh, 
Miraco, Power, and Unionaire to actively participate in efforts to 
promote the market acceptance of the residential AC equipment 
based on the agreed technology, and to ensure that their 
manufacturing of R-410A-based equipment for the local market 
progressively decreased until the enterprises only manufacture 
equipment for the local market with the agreed technology, or a 
lower-GWP technology, with the understanding that the 
enterprises could continue to export R-410A-based equipment. 
Noted that these five enterprises would not be eligible for further 
funding from the Multilateral Fund to phase-down HFCs in 
residential AC under the Kigali Amendment. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
had been updated accordingly.

2.1
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(residential air-conditiong manufacturing sector)

UNIDO $4,213,214 $294,925 $4,508,139 9.18

Approved the project for the conversion of El-Araby, Fresh, 
Miraco, Power, and Unionaire from HCFC-22 to HFC-32 and, 
should the enterprises so decide once the technology becomes 
available, R-454B, used in the manufacture of residential air 
conditioning (AC) units. The Government and UNIDO were 
requested to deduct 65.44 ODP tonnes of HCFC-22 from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. Noted the 
commitment of the Government of Egypt to a reduction target of 
70 per cent by 1 January 2025, representing a sustained level of 
115.54 ODP tonnes; to ban the import and manufacture of HCFC-
22-based residential AC equipment by 1 January 2023; to ensure 
full control of R-410A- and R-407C-based residential AC 
equipment, imported or placed in the local market; to secure the 
uptake of the HFC-32 and, should the enterprises so decide once 
the technology becomes available, R-454B technology by the local 
market; and to present an update on regulatory measures planned 
or introduced and a planned timeline for the enterprises to 
manufacture exclusively for the local market using HFC-32 or an 
alternative with lower GWP, as part of the submission of the third 
tranche in 2021. Noted the commitment of El-Araby, Fresh, 
Miraco, Power, and Unionaire to actively participate in efforts to 
promote the market acceptance of the residential AC equipment 
based on the agreed technology, and to ensure that their 
manufacturing of R-410A-based equipment for the local market 
progressively decreased until the enterprises only manufacture 
equipment for the local market with the agreed technology, or a 
lower-GWP technology, with the understanding that the 
enterprises could continue to export R-410A-based equipment. 
Noted that these five enterprises would not be eligible for further 
funding from the Multilateral Fund to phase-down HFCs in 
residential AC under the Kigali Amendment. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
had been updated accordingly.

25.2
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(project management and monitoring)

UNDP $75,000 $5,250 $80,250

Approved the project for the conversion of El-Araby, Fresh, 
Miraco, Power, and Unionaire from HCFC-22 to HFC-32 and, 
should the enterprises so decide once the technology becomes 
available, R-454B, used in the manufacture of residential air 
conditioning (AC) units. The Government and UNIDO were 
requested to deduct 65.44 ODP tonnes of HCFC-22 from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. Noted the 
commitment of the Government of Egypt to a reduction target of 
70 per cent by 1 January 2025, representing a sustained level of 
115.54 ODP tonnes; to ban the import and manufacture of HCFC-
22-based residential AC equipment by 1 January 2023; to ensure 
full control of R-410A- and R-407C-based residential AC 
equipment, imported or placed in the local market; to secure the 
uptake of the HFC-32 and, should the enterprises so decide once 
the technology becomes available, R-454B technology by the local 
market; and to present an update on regulatory measures planned 
or introduced and a planned timeline for the enterprises to 
manufacture exclusively for the local market using HFC-32 or an 
alternative with lower GWP, as part of the submission of the third 
tranche in 2021. Noted the commitment of El-Araby, Fresh, 
Miraco, Power, and Unionaire to actively participate in efforts to 
promote the market acceptance of the residential AC equipment 
based on the agreed technology, and to ensure that their 
manufacturing of R-410A-based equipment for the local market 
progressively decreased until the enterprises only manufacture 
equipment for the local market with the agreed technology, or a 
lower-GWP technology, with the understanding that the 
enterprises could continue to export R-410A-based equipment. 
Noted that these five enterprises would not be eligible for further 
funding from the Multilateral Fund to phase-down HFCs in 
residential AC under the Kigali Amendment. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
had been updated accordingly.

$6,991,764 $515,691 $7,507,455Total for Egypt 55.8

EQUATORIAL GUINEA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $10,000 $700 $10,700

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

$30,000 $3,300 $33,300Total for Equatorial Guinea
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ERITREA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $10,000 $700 $10,700

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase IV: 
1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,300 $118,300Total for Eritrea

GABON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $20,000 $1,400 $21,400

$60,000 $6,600 $66,600Total for Gabon

GEORGIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNDP $30,000 $2,100 $32,100

$30,000 $2,100 $32,100Total for Georgia
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GHANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, sixth tranche) UNDP $121,311 $9,098 $130,409

Noted that the funding planned for the end-user incentive 
programme would be used for: the training of technicians in the 
installation and servicing of R-290-based air-conditioning units; 
the provision of servicing tools for handling flammable 
refrigerants; the monitoring of the use of R-290 air conditioners to 
ensure safety; and dissemination of information on the use of low-
GWP technology. The Government of Ghana, UNDP and the 
Government of Italy were requested to submit progress reports on 
the implementation of the work programme associated with the 
final tranche on a yearly basis until the completion of the project, 
verification reports until approval of stage II, and the project 
completion report to the 87th meeting. Approved on the 
understanding that the Government of Ghana was implementing 
the retrofitting of HCFC-22-based air-conditioning units to 
hydrocarbon, that it would do so in accordance with relevant 
standards and protocols, and that it would assume all associated 
responsibilities and risks.

15.6

$121,311 $9,098 $130,409Total for Ghana 15.6

GUATEMALA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Guatemala

GUYANA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 11/2019-10/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Guyana
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HAITI

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $95,000 $6,650 $101,650

$95,000 $6,650 $101,650Total for Haiti

HONDURAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Honduras

INDIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
12/2019-11/2021)

UNDP $477,734 $33,441 $511,175

$477,734 $33,441 $511,175Total for India

INDONESIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2020-12/2021)

UNDP $347,194 $24,304 $371,498

$347,194 $24,304 $371,498Total for Indonesia
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IRAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(foam sector)

Italy $504,004 $60,996 $565,000

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat 
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of 
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been 
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two 
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt 
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project, 
and three enterprises in the group conversion project with 
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to 
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan 
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP 
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before 
the initiation of the project, and have been removed from stage II, 
and their associated funding of US $375,701, plus agency support 
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche 
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support 
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the 
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved 
the change in technology from water-based to pre-blended 
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises 
being assisted in the group project, without any additional cost to 
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into 
account the existing economic situation in the country, the 
reallocation of the balance of US $348,006 from the two 
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by 
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the 
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable; to continue providing information as soon as it is 
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or 
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance, 
or withdrew from stage II along with their associated consumption 
and approved funding; to report in advance any change of 
technology for consideration by the Executive Committee; to 
ensure that for enterprises that had received funding for conversion 
during stage II and closed down before the conversion is 
completed, the corresponding equipment would be transferred for 
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any 
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund 
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that 
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation 
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam 
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the 
Executive Committee and would be recovered from remaining 
funds of stage II of the HPMP.

8.9

21* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 
(tonnes)*

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 
Annex XIV

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(foam sector)

UNIDO $428,000 $29,960 $457,960

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat 
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of 
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been 
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two 
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt 
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project, 
and three enterprises in the group conversion project with 
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to 
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan 
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP 
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before 
the initiation of the project, and have been removed from stage II, 
and their associated funding of US $375,701, plus agency support 
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche 
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support 
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the 
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved 
the change in technology from water-based to pre-blended 
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises 
being assisted in the group project, without any additional cost to 
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into 
account the existing economic situation in the country, the 
reallocation of the balance of US $348,006 from the two 
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by 
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the 
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable; to continue providing information as soon as it is 
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or 
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance, 
or withdrew from stage II along with their associated consumption 
and approved funding; to report in advance any change of 
technology for consideration by the Executive Committee; to 
ensure that for enterprises that had received funding for conversion 
during stage II and closed down before the conversion is 
completed, the corresponding equipment would be transferred for 
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any 
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund 
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that 
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation 
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam 
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the 
Executive Committee and would be recovered from remaining 
funds of stage II of the HPMP.
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(commerical refrigeration sector)

UNDP $636,320 $44,542 $680,862

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat 
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of 
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been 
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two 
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt 
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project, 
and three enterprises in the group conversion project with 
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to 
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan 
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP 
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before 
the initiation of the project, and have been removed from stage II, 
and their associated funding of US $375,701, plus agency support 
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche 
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support 
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the 
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved 
the change in technology from water-based to pre-blended 
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises 
being assisted in the group project, without any additional cost to 
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into 
account the existing economic situation in the country, the 
reallocation of the balance of US $348,006 from the two 
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by 
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the 
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable; to continue providing information as soon as it is 
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or 
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance, 
or withdrew from stage II along with their associated consumption 
and approved funding; to report in advance any change of 
technology for consideration by the Executive Committee; to 
ensure that for enterprises that had received funding for conversion 
during stage II and closed down before the conversion is 
completed, the corresponding equipment would be transferred for 
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any 
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund 
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that 
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation 
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam 
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the 
Executive Committee and would be recovered from remaining 
funds of stage II of the HPMP.
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $190,000 $23,614 $213,614

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat 
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of 
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been 
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two 
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt 
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project, 
and three enterprises in the group conversion project with 
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to 
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan 
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP 
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before 
the initiation of the project, and have been removed from stage II, 
and their associated funding of US $375,701, plus agency support 
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche 
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support 
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the 
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved 
the change in technology from water-based to pre-blended 
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises 
being assisted in the group project, without any additional cost to 
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into 
account the existing economic situation in the country, the 
reallocation of the balance of US $348,006 from the two 
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by 
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the 
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable; to continue providing information as soon as it is 
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or 
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance, 
or withdrew from stage II along with their associated consumption 
and approved funding; to report in advance any change of 
technology for consideration by the Executive Committee; to 
ensure that for enterprises that had received funding for conversion 
during stage II and closed down before the conversion is 
completed, the corresponding equipment would be transferred for 
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any 
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund 
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that 
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation 
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam 
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the 
Executive Committee and would be recovered from remaining 
funds of stage II of the HPMP.
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $156,000 $10,920 $166,920

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat 
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of 
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been 
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two 
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt 
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project, 
and three enterprises in the group conversion project with 
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to 
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan 
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP 
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before 
the initiation of the project, and have been removed from stage II, 
and their associated funding of US $375,701, plus agency support 
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche 
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support 
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the 
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved 
the change in technology from water-based to pre-blended 
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises 
being assisted in the group project, without any additional cost to 
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into 
account the existing economic situation in the country, the 
reallocation of the balance of US $348,006 from the two 
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by 
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the 
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable; to continue providing information as soon as it is 
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or 
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance, 
or withdrew from stage II along with their associated consumption 
and approved funding; to report in advance any change of 
technology for consideration by the Executive Committee; to 
ensure that for enterprises that had received funding for conversion 
during stage II and closed down before the conversion is 
completed, the corresponding equipment would be transferred for 
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any 
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund 
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that 
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation 
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam 
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the 
Executive Committee and would be recovered from remaining 
funds of stage II of the HPMP.
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(refrigeration servicing sector, project monitoring and 
coordination)

UNDP $415,889 $29,112 $445,001

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat 
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of 
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been 
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two 
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt 
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project, 
and three enterprises in the group conversion project with 
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to 
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan 
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP 
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before 
the initiation of the project, and have been removed from stage II, 
and their associated funding of US $375,701, plus agency support 
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche 
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support 
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the 
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved 
the change in technology from water-based to pre-blended 
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises 
being assisted in the group project, without any additional cost to 
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into 
account the existing economic situation in the country, the 
reallocation of the balance of US $348,006 from the two 
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by 
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the 
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable; to continue providing information as soon as it is 
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or 
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance, 
or withdrew from stage II along with their associated consumption 
and approved funding; to report in advance any change of 
technology for consideration by the Executive Committee; to 
ensure that for enterprises that had received funding for conversion 
during stage II and closed down before the conversion is 
completed, the corresponding equipment would be transferred for 
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any 
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund 
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that 
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation 
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam 
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the 
Executive Committee and would be recovered from remaining 
funds of stage II of the HPMP.
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(foam sector)

UNDP $541,771 $37,925 $579,696

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat 
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of 
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been 
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two 
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt 
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project, 
and three enterprises in the group conversion project with 
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to 
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan 
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP 
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before 
the initiation of the project, and have been removed from stage II, 
and their associated funding of US $375,701, plus agency support 
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche 
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support 
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the 
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved 
the change in technology from water-based to pre-blended 
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises 
being assisted in the group project, without any additional cost to 
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into 
account the existing economic situation in the country, the 
reallocation of the balance of US $348,006 from the two 
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by 
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the 
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable; to continue providing information as soon as it is 
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or 
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance, 
or withdrew from stage II along with their associated consumption 
and approved funding; to report in advance any change of 
technology for consideration by the Executive Committee; to 
ensure that for enterprises that had received funding for conversion 
during stage II and closed down before the conversion is 
completed, the corresponding equipment would be transferred for 
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any 
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund 
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that 
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation 
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam 
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the 
Executive Committee and would be recovered from remaining 
funds of stage II of the HPMP.
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(foam sector)

Germany $84,175 $9,574 $93,749

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat 
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of 
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been 
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two 
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt 
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project, 
and three enterprises in the group conversion project with 
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to 
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan 
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP 
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before 
the initiation of the project, and have been removed from stage II, 
and their associated funding of US $375,701, plus agency support 
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche 
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support 
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the 
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved 
the change in technology from water-based to pre-blended 
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises 
being assisted in the group project, without any additional cost to 
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into 
account the existing economic situation in the country, the 
reallocation of the balance of US $348,006 from the two 
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by 
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the 
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable; to continue providing information as soon as it is 
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or 
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance, 
or withdrew from stage II along with their associated consumption 
and approved funding; to report in advance any change of 
technology for consideration by the Executive Committee; to 
ensure that for enterprises that had received funding for conversion 
during stage II and closed down before the conversion is 
completed, the corresponding equipment would be transferred for 
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any 
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund 
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that 
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation 
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam 
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the 
Executive Committee and would be recovered from remaining 
funds of stage II of the HPMP.
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $962,860 $109,518 $1,072,378

Noted that two individual enterprises Hanzad and Tara Sanat 
Barfin, with a consumption of 39.00 mt (4.29 ODP tonnes) of 
HCFC-141b and associated funding of US $348,006, have been 
closed and removed from stage II; that UNIDO will move two 
enterprises for individual conversion with consumption of 51 mt 
(5.61 ODP tonnes) of HCFC 141b to the group conversion project, 
and three enterprises in the group conversion project with 
consumption of 97.7 mt (10.75 ODP tonnes) of HCFC-141b to 
individual conversion; that the enterprises Aysan Sanat, Forouzan 
and Yoosh Electric, with a consumption of 66 mt (7.27 ODP 
tonnes) of HCFC-141b converted with their own resources before 
the initiation of the project, and have been removed from stage II, 
and their associated funding of US $375,701, plus agency support 
cost of US $26,299 would be deducted from the third tranche 
approval for UNIDO; and that US $126,545, plus agency support 
costs of US $14,393 would be deducted from the approval for the 
Government of Germany, in line with decision 80/21(c). Approved 
the change in technology from water-based to pre-blended 
cyclopentane for the 15 small- and medium-sized foam enterprises 
being assisted in the group project, without any additional cost to 
the Multilateral Fund; on an exceptional basis and taking into 
account the existing economic situation in the country, the 
reallocation of the balance of US $348,006 from the two 
enterprises mentioned above to cover additional costs incurred by 
the changes mentioned above. UNIDO, UNDP and the 
Governments of Germany and Italy were requested to submit, with 
each funding tranche request, a detailed report on the status of the 
conversion of each of the foam projects covered under stage II 
including the financial viability, the current level of HCFC-141b 
consumption, the alternative technology selected, the total cost 
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as 
applicable; to continue providing information as soon as it is 
known about foam enterprises found to be ineligible for funding or 
had phased out HCFC-141b without Multilateral Fund assistance, 
or withdrew from stage II along with their associated consumption 
and approved funding; to report in advance any change of 
technology for consideration by the Executive Committee; to 
ensure that for enterprises that had received funding for conversion 
during stage II and closed down before the conversion is 
completed, the corresponding equipment would be transferred for 
the use of other enterprises eligible to receive assistance, and any 
unspent balances should be returned to the Multilateral Fund 
without prejudice to other eligible enterprises; and to ensure that 
once all enterprises are verified and funds allocated, any deviation 
from the approved cost-effectiveness of the polyurethane foam 
sector for stage II (US $6.79/kg) should be reported to the 
Executive Committee and would be recovered from remaining 
funds of stage II of the HPMP.

11.0

$3,919,019 $356,161 $4,275,180Total for Iran 51.9
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IRAQ

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $210,000 $15,750 $225,750

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the revised 
funding schedule and the extension of the duration of stage I to 31 
December 2020. The Government, UNEP and UNIDO were 
requested to submit the project completion report to the 87th 
meeting; and an independent verification report for the year 2019 
along with the submission of stage II of the HPMP.

2.7

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $220,000 $27,634 $247,634

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the revised 
funding schedule and the extension of the duration of stage I to 31 
December 2020. The Government, UNEP and UNIDO were 
requested to submit the project completion report to the 87th 
meeting; and an independent verification report for the year 2019 
along with the submission of stage II of the HPMP.

2.8

$430,000 $43,384 $473,384Total for Iraq 5.5

JAMAICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $2,700 $117,700Total for Jamaica
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JORDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(refrigeration servicing sector, project management and 
coordination)

UNIDO $294,122 $20,588 $314,710

Approved on the understanding that the World Bank would 
provide an update at the 86th meeting on the status of 
implementation of the activities in stage II of the HPMP.

2.7

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(polyurethane spray foam sector)

UNIDO $246,727 $17,271 $263,998

Approved on the understanding that the World Bank would 
provide an update at the 86th meeting on the status of 
implementation of the activities in stage II of the HPMP.

5.2

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(polyurethane foam sector, project management and 
coordination)

IBRD $1,013,554 $70,949 $1,084,503

Approved on the understanding that the World Bank would 
provide an update at the 86th meeting on the status of 
implementation of the activities in stage II of the HPMP.

19.2

$1,554,403 $108,808 $1,663,211Total for Jordan 27.1

KIRIBATI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Kiribati

KUWAIT

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 
II) (refrigeration and air-conditioning sector)

UNIDO $80,000 $5,600 $85,600
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $75,000 $9,750 $84,750

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $15,000 $1,050 $16,050

$170,000 $16,400 $186,400Total for Kuwait

LIBERIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $10,000 $700 $10,700

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

$30,000 $3,300 $33,300Total for Liberia

MADAGASCAR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $20,000 $1,400 $21,400

$60,000 $6,600 $66,600Total for Madagascar
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MALAYSIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNDP $627,053 $43,894 $670,947

Noted that Asia Roofing, on an exceptional basis, had changed its 
technology to cyclopentane, a low GWP technology, at no 
additional cost to the Multilateral Fund. Approved on the 
understanding that if during implementation, Allied Foam, Astino, 
Century, Gai Hin, Hewgant, Insulated Box, and Roto Speed 
decided to change technology from HFOs to pre-blended 
cyclopentane, they would have the flexibility to do so, on the 
understanding that the conversions would not be delayed and any 

 additional costs would be covered by the enterprises; and UNDP 
would report on the implementation of the technologies chosen at 
the enterprises, and on the status of the bans on the import of RAC 
equipment operated with HCFCs and on the manufacturing and the 
new installation of RAC equipment operating with HCFCs, when 
submitting the request for the third tranche of the HPMP.

29.9

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(management and coordination)

UNDP $144,250 $10,098 $154,348

Noted that Asia Roofing, on an exceptional basis, had changed its 
technology to cyclopentane, a low GWP technology, at no 
additional cost to the Multilateral Fund. Approved on the 
understanding that if during implementation, Allied Foam, Astino, 
Century, Gai Hin, Hewgant, Insulated Box, and Roto Speed 
decided to change technology from HFOs to pre-blended 
cyclopentane, they would have the flexibility to do so, on the 
understanding that the conversions would not be delayed and any 

 additional costs would be covered by the enterprises; and UNDP 
would report on the implementation of the technologies chosen at 
the enterprises, and on the status of the bans on the import of RAC 
equipment operated with HCFCs and on the manufacturing and the 
new installation of RAC equipment operating with HCFCs, when 
submitting the request for the third tranche of the HPMP.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(polyurethane foam sector)

UNDP $1,703,922 $119,274 $1,823,196

Noted that Asia Roofing, on an exceptional basis, had changed its 
technology to cyclopentane, a low GWP technology, at no 
additional cost to the Multilateral Fund. Approved on the 
understanding that if during implementation, Allied Foam, Astino, 
Century, Gai Hin, Hewgant, Insulated Box, and Roto Speed 
decided to change technology from HFOs to pre-blended 
cyclopentane, they would have the flexibility to do so, on the 
understanding that the conversions would not be delayed and any 

 additional costs would be covered by the enterprises; and UNDP 
would report on the implementation of the technologies chosen at 
the enterprises, and on the status of the bans on the import of RAC 
equipment operated with HCFCs and on the manufacturing and the 
new installation of RAC equipment operating with HCFCs, when 
submitting the request for the third tranche of the HPMP.

28.7
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XIII: 
1/2020-12/2021)

UNDP $357,760 $25,043 $382,803

$2,832,985 $198,309 $3,031,294Total for Malaysia 58.6

MALI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNDP $10,000 $700 $10,700

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$40,000 $4,600 $44,600Total for Mali

MARSHALL ISLANDS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
7/2020-6/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,900 $118,900Total for Marshall Islands

MAURITIUS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Mauritius
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MICRONESIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 
7/2020-6/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,900 $118,900Total for Micronesia

MOLDOVA, REP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
III)

UNDP $20,000 $1,400 $21,400

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNEP $26,100 $3,393 $29,493

Approved on the understanding that the Government, through 
UNDP, will submit to the 85th meeting a detailed report on the 
status of implementation of the demonstration projects for using 
CO2–based technology in the commercial refrigeration sector.

0.1

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
III)

UNEP $10,000 $1,300 $11,300

$56,100 $6,093 $62,193Total for Moldova, Rep 0.1

MONTENEGRO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Montenegro

35* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 
(tonnes)*

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 
Annex XIV

MOZAMBIQUE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNDP $10,000 $700 $10,700

$40,000 $4,600 $44,600Total for Mozambique

MYANMAR

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V: 
7/2020-6/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Myanmar

NAMIBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Namibia

NAURU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Nauru
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NIGER

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $125,000 $16,250 $141,250

 Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the established 
HCFC baseline for compliance and revised agency support costs. 
Approved on the understanding that the approval of the third 
tranche would be conditional to the introduction and enforcement 
of the Harmonized System of Commodity Description and 
Customs Code for HCFCs and HFCs.

1.8

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $90,000 $6,300 $96,300

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the established 
HCFC baseline for compliance and revised agency support costs. 
Approved on the understanding that the approval of the third 
tranche would be conditional to the introduction and enforcement 
of the Harmonized System of Commodity Description and 
Customs Code for HCFCs and HFCs.

1.2

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$300,000 $22,550 $322,550Total for Niger 2.9

NIUE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Niue

NORTH MACEDONIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (phase I, ninth tranche) UNIDO $75,000 $5,625 $80,625

$75,000 $5,625 $80,625Total for North Macedonia
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PAKISTAN

FOAM

Polystyrene/polyethylene

Phase-out of HCFC-142b/HCFC-22 from the manufacturing 
of extruded polystyrene at Symobl Industries, Lahore

UNIDO $619,938 $43,396 $663,334 8.09

The Government and UNIDO were requested to deduct 4.68 ODP 
tonnes (1.69 ODP tonnes of HCFC-22 and 2.99 ODP tonnes of 
HCFC-142b) from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. Noted that there will be no remaining consumption of 
HCFC-142b eligible for future funding; the commitment of the 
Government to ban import of HCFC-142b starting 1 January 2023 
and ban manufacturing of extruded polystyrene foam based on 
HCFCs once the conversion project is completed; and that the 
updated Agreement between the Government and the Executive 
Committee for stage II would be revised accordingly and would be 
submitted together with the third funding tranche at the 85th 
meeting.

4.7

$619,938 $43,396 $663,334Total for Pakistan 4.7

PANAMA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
12/2019-11/2021)

UNDP $191,360 $13,395 $204,755

$191,360 $13,395 $204,755Total for Panama

RWANDA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Rwanda

SENEGAL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XIII: 
1/2020-12/2021)

UNEP $194,689 $0 $194,689

$194,689 $194,689Total for Senegal
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SERBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO $25,700 $1,928 $27,628

Noted that the updated Agreement between the Government and 
the Executive Committee had been revised to reflect that stage I 
would be completed by 31 December 2020 and the fourth tranche 
was requested in 2019. The Government, UNIDO and UNEP were 
requested to submit a progress report on the implementation of the 
work programme associated with the final tranche and the project 
completion report to the first meeting of the Executive Committee 
in 2021.

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $7,550 $981 $8,531

Noted that the updated Agreement between the Government and 
the Executive Committee had been revised to reflect that stage I 
would be completed by 31 December 2020 and the fourth tranche 
was requested in 2019. The Government, UNIDO and UNEP were 
requested to submit a progress report on the implementation of the 
work programme associated with the final tranche and the project 
completion report to the 87th meeting.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
12/2019-11/2021)

UNIDO $168,064 $11,764 $179,828

$201,314 $14,673 $215,987Total for Serbia

SIERRA LEONE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $10,000 $700 $10,700

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

$30,000 $3,300 $33,300Total for Sierra Leone
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SOUTH SUDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for South Sudan

TIMOR LESTE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening (phase V: 7/2020-
6/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Timor Leste

TUNISIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $15,000 $1,950 $16,950

Noted the Government’s commitment to put strict controls on the 
import of HCFC-141b for solvent applications. The Government 
of Tunisia, UNIDO, UNEP and the Government of France were 
requested to submit progress reports on a yearly basis on the 
implementation of the work programme associated with the final 
tranche until the completion of the project, verification reports 
until approval of stage II of the HPMP and the project completion 
report to the 88th meeting. Approved on the understanding that no 
funds would be provided to end users to replace equipment under 
the technical assistance.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $400,000 $28,000 $428,000

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of its 
baseline. Noted the commitment by the Government to ban 
imports of HCFC-141b pure and contained in imported pre-
blended polyols, after the conversion of enterprises are completed, 
and no later than 1 January 2023. The Government, UNIDO and 
UNEP were requested to deduct 22.22 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

France $19,000 $2,470 $21,470

Noted the Government’s commitment to put strict controls on the 
import of HCFC-141b for solvent applications. The Government 
of Tunisia, UNIDO, UNEP and the Government of France were 
requested to submit progress reports on a yearly basis on the 
implementation of the work programme associated with the final 
tranche until the completion of the project, verification reports 
until approval of stage II of the HPMP and the project completion 
report to the 88th meeting. Approved on the understanding that no 
funds would be provided to end users to replace equipment under 
the technical assistance.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

UNIDO $458,306 $32,081 $490,387

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of its 
baseline. Noted the commitment by the Government to ban 
imports of HCFC-141b pure and contained in imported pre-
blended polyols, after the conversion of enterprises are completed, 
and no later than 1 January 2023. The Government, UNIDO and 
UNEP were requested to deduct 22.22 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

7.4

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $57,500 $4,025 $61,525

Noted the Government’s commitment to put strict controls on the 
import of HCFC-141b for solvent applications. The Government 
of Tunisia, UNIDO, UNEP and the Government of France were 
requested to submit progress reports on a yearly basis on the 
implementation of the work programme associated with the final 
tranche until the completion of the project, verification reports 
until approval of stage II of the HPMP and the project completion 
report to the 88th meeting. Approved on the understanding that no 
funds would be provided to end users to replace equipment under 
the technical assistance.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $76,000 $9,880 $85,880

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of its 
baseline. Noted the commitment by the Government to ban 
imports of HCFC-141b pure and contained in imported pre-
blended polyols, after the conversion of enterprises are completed, 
and no later than 1 January 2023. The Government, UNIDO and 
UNEP were requested to deduct 22.22 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
1/2020-12/2021)

UNIDO $316,506 $22,155 $338,661

$1,342,312 $100,561 $1,442,873Total for Tunisia 7.4

TURKEY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing and monitoring)

UNIDO $1,598,850 $111,920 $1,710,770

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the extension of 
the duration of stage I and the complete phase out of HCFCs by 1 
January 2025. Approved on the understanding that no further 
extensions of the duration of stage I would be approved; and that if 
Turkey were to decide to proceed with retrofits and associated 
servicing to flammable and toxic refrigerants in refrigeration and 
air-conditioning equipment originally designed for non flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols. The Government and UNIDO were requested to deduct 
137.06 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

26.2

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
12/2019-11/2021)

UNIDO $332,800 $23,296 $356,096

$1,931,650 $135,216 $2,066,866Total for Turkey 26.2

TUVALU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Tuvalu
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URUGUAY

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XIII: 
1/2020-12/2021)

UNDP $193,024 $13,512 $206,536

$193,024 $13,512 $206,536Total for Uruguay

VANUATU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
7/2020-6/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,900 $118,900Total for Vanuatu

VIETNAM

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Japan $163,980 $21,317 $185,297

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on return of funds 
approved at the 82nd meeting. Approved on the understanding that 
the Treasurer would transfer the funding to the World Bank and 
offset the costs associated with the bilateral component by the 
Government of Japan only upon confirmation by the Secretariat 
that the 2016, 2017 and 2018 consumption as reported under the 
CP implementation report and under Article 7 of the Montreal 
Protocol had been amended to reflect the verified consumption for 
those years.
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) IBRD $2,179,193 $152,544 $2,331,737

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on return of funds 
approved at the 82nd meeting. Approved on the understanding that 
the Treasurer would transfer the funding to the World Bank and 
offset the costs associated with the bilateral component by the 
Government of Japan only upon confirmation by the Secretariat 
that the 2016, 2017 and 2018 consumption as reported under the 
CP implementation report and under Article 7 of the Montreal 
Protocol had been amended to reflect the verified consumption for 
those years.

$2,343,173 $173,861 $2,517,034Total for Vietnam

GLOBAL

SEVERAL

Agency programme

Core unit budget (2020) UNIDO $0 $2,098,458 $2,098,458

Core unit budget (2020) IBRD $0 $1,735,000 $1,735,000

Core unit budget (2020) UNDP $0 $2,098,458 $2,098,458

Compliance Assistance Programme: 2020 budget UNEP $9,974,000 $797,920 $10,771,920

UNEP was requested in future submissions of the CAP budget, to 
continue providing detailed information on the activities for which 
the global funds would be used; extending the prioritization of 
funding between CAP budget lines so as to accommodate 
changing priorities, and to provide details, pursuant to decisions 
47/24 and 50/26, on the reallocations made; reporting on the 
current post levels of staff and informing the Executive Committee 
of any changes thereto, particularly with respect to any increased 
budget allocations; and providing a budget for the year in question, 
and a report on the costs incurred in the year prior to the last year, 
noting above.

$9,974,000 $6,729,836 $16,703,836Total for Global

321.5GRAND TOTAL $44,272,331 $9,265,873 $53,538,204
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(ODP tonne)

HFC
(Metric tonne)

IBRD 19.2 $3,192,747 $1,958,493 $5,151,240

UNDP 121.1 $8,852,721 $2,720,555 $11,573,276

UNEP 23.9 $15,673,998 $1,231,381 $16,905,379

UNIDO 134.4 $14,611,546 $3,124,620 $17,736,166

BILATERAL COOPERATION

Phase-out plan 22.8 $1,941,319 $230,824 $2,172,143
$1,941,319 $230,824 $2,172,143TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Foam 4.7 $619,938 $43,396 $663,334
Phase-out plan 294.0 $25,074,701 $1,894,805 $26,969,506

$25,694,639 $1,938,201 $27,632,840TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam $80,000 $5,600 $85,600
Refrigeration $80,000 $5,600 $85,600
Phase-out plan $1,340,000 $150,620 $1,490,620
Several $15,136,373 $6,935,028 $22,071,401

$16,636,373 $7,096,848 $23,733,221TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

$2,470 $21,470France $19,000
$146,041 $1,400,376Germany 13.9 $1,254,335

$60,996 $565,000Italy 8.9 $504,004
$21,317 $185,297Japan $163,980

GRAND TOTAL (HCFCs and HFCs) 321.5 $44,272,331 $9,265,873 $53,538,204
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Balances on projects returned at the 84th meeting 
    

Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 

Regular Funding       

France (per decision 84/2(a)(vi))* 454,087 57,518 511,605 

Gernamy (per decision 84/73(a)(v)) 126,545 14,393 140,938 

Japan (per decision 84/2(a)(vi))* 405,953 2,729 408,682 
UNDP (per decision 84/2(a)(ii)) 438,499 30,902 469,401 

UNEP (per decision 84/2(a)(ii)) 2,088,984 162,970 2,251,954 

UNIDO (per decision 84/2(a)(ii)) 1,050,133 83,837 1,133,970 

World Bank (per decision 84/2(a)(ii)) 7,670,501 488,796 8,159,297 

Sub-total 12,234,702 841,145 13,075,847 

Additional Funding       

UNDP (per decision 84/2(a)(iii)) 25,934 1,815 27,749 

UNIDO (per decision 84/2(a)(iii)) 294 21 315 

Sub-total 26,228 1,836 28,064 

Total 12,260,930 842,981 13,103,911 
*Cash transfer. 

Penalty 
   

Agency Penalty (US$) Remarks 

World Bank (per decision 84/2(b)(vi)) 133,146 China pursuant to decision 82/88(d) 
    

Interest accrued 
    

Agency 
Interest accrued 

(US $) Remarks 

UNDP (per decision 84/5(b)(i)) 827,039 Account Reconciliation 

UNEP (per decision 84/5(b)(ii)) 1,094,445 Account Reconciliation 

World Bank (per decision 84/5(b)(iii)) 441,943 Account Reconciliation 

UNIDO (per decision 84/65(a)) 5,293 China - HPMP Stages I and II - Foam XPS 

World Bank (per decision 84/65(b)) 8,004 China - HPMP Stage I - Foam PU 

UNDP (per decision 84/65(c)) 99,480 China - HPMP Stage I and II - Refrigeration ICR 

UNIDO (per decision 84/65(d)) 53,142 China - HPMP Stage I and II - Refrigeration RAC 

UNEP (per decision 84/65(e)) 5,674 
China - HPMP Stage I and II - Refrigeration 
servicing 

UNDP (per decision 84/65(f)) 2,373 China - HPMP Stage II - Solvent 
    

Net allocations based on decisions of the 84th meeting 
    

Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 

France 19,000 2,470 21,470 

Germany 1,127,790 131,648 1,259,438 

Italy 504,004 60,996 565,000 

Japan 163,980 21,317 185,297 

UNDP  7,459,396 2,687,838 10,147,234 

UNEP 12,484,895 1,068,411 13,553,306 

UNIDO 13,502,684 3,040,762 16,543,446 

World Bank* 0 0 0 

Total  35,261,749 7,013,442 42,275,191 
* US $3,938,844 will be offsetted against the approvals at the 85th meeting due to excess of returns over approvals at the 83rd and 
the 84th meetings. 
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  الخامس عشر رفـقالم
   

    
  فمتعدد األطراالواللجنة التنفيذية للصندوق  كومونولث دومينيكا حكومة بينمحّدث اتّفاق 

  كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

ذاي 1- ل ه ين  مثّ اهم ب اق التف ة االتف احكوم ث دومينيك د") كومونول ق ب ("البل ا يتعل ة فيم ة التنفيذي إجراء واللجن
ذييل  ي الت ّددة ف ألوزون المح تنفدة ل واّد المس ب للم ة  -1تخفيض في االستعمال المراق ة ثابت ى كمي واّد") إل ف ("الم أل

ول  من أطنان قدرات استنفاد األوزون 0.15 قدرها ل حل اني  1قب انون الث اير / ك ع الجداول  2020ين ا يتماشى م بم
ي  على أساس أن هذا الزمنية لبروتوكول مونتلایر رة واحدة  ف رقم سوف يجري تنقيحه م د خط  2011ال د تحدي عن

ادة  ات الم ى بيان اء عل ال بن الزم لالمتث تهالك ال اس لالس ديل الت7األس ع تع ب ، م ذلك، بموج ا ل ل تبع موي
 .44 / 60 المقرر

ي الصف األفقي 2- يّن ف ى النحو المب واّد عل ن  2-1 يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للم م
ذييل  ل") -2الت داف والتموي ف ("األه ن  أل ال ع ي لفض دول الزمن يضلالج ونتلایر تخف ول م واد  ببروتوك ع الم لجمي

ّددة  ألف.-1المشار إليها في التذييل  ل المح داتها بالتموي ة بتعّه ة التنفيذي ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجن
ب 3في الفقرة  ّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك ، يفقد الحق في طل ن الصندوق المتع ل م ن التموي د م ي مزي أو تلقّ

ي  ي الصف األفق ذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد ف ن الت ف -2م ه لالستهالك أل (الحد األقصى المسموح ب
ع طوة النهائية في التخفيضات بموباعتباره الخالكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى)  اق لجمي ذا االتف جب ه

ي الصفألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتج-1المواد المحددة في التذييل  ي ا اوز المستوى المحدد ف ن  3-1-4ألفق م
 .المواد من كل

اق، ت 3- ذا االتف قرهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ه وفير  واف ى ت دأ، عل ث المب ن حي ة، م ة التنفيذي اللجن
توفألف ("األهداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 حّدد في الصف األفقيالتمويل الم ذا لبلد. وس ة ه ة التنفيذي ر اللجن

ى  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل  ة عل ي للموافق ف ("الجدول الزمن أل
 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2 ماّدة من المواد كما هو مبيّن في التذييل سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكلّ  4-
ة  ن الوكال ة أو إجراء تحقّق مستقّل بتكليف م ى الثنائي ذكورة، عل ق حدود االستهالك الم ن تحقي ذة ذات الصلة م المنفّ

 (ب) من هذا االتفاق.5النحو المبيّن في الفقرة الفرعية 

د  قديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن ت 5- اء البل في حالة عدم وف
ي  60قبل  بالشروط التالية ي الجدول الزمن يّن ف ى النحو المب ي عل ة المعن ة التنفيذي اع اللجن ن اجتم يوماً على األقل م

 للموافقة على التمويل :

د حق )أ( د ق ون البل نوأن يك ع الس ددة لجمي داف المح ي ق األه ة ه نوات المعني ة. والس ع جات المعنيّ مي
واد  ة الم ة إدارة إزال ى خط ة عل ا الموافق ت فيه ي تم نة الت ذ الس نوات من الس

ا الهيدروكلوروفلوروكربونية د فيه اإلبالغ ببيان. وتستثنى السنوات التي ال يوج زام ب رامج الت ات الب
 فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم 

ررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  )ب( ةق ة التنفيذي ذ ت اللجن ق أن ه ا التحق
 غير مطلوب؛
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ذ -4رير عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج) ألف ("شكل تقرير وخطة تنفي
ن ، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متالسابقة من السنوات التقويميةسنة كل تغطي ") ائحالشر دم م ق

دل صرف التموي ابقا وأن مع اح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها س ل المت
ق عل 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  ة وأن الشرائح األخرى المواف ي المائ د ف ا ق يه

  صرفت بالكامل؛

ّدم أن يكون البلد   (د) ة قد ق ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى هيئ ذييل  عل ف ("شكل  -4الت أل
ب طالتي يُ تقويمية حتى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ا ل ل الفيه شريحة تموي

ع أو حتى موعد اكت بما في ذلك هذه السنة نفسها، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي م
رة ريحة األخي ة الش ي حال ه ف واردة في طة ال ى  ،األنش ل عل د حص ون ق ا موافقوأن يك ذه ته ى ه عل

  الخطة؛

ي  6- سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة ف
اً في خطة تنفيذ الشريحة السابقة  تنفيذ األنشطة الواردةألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن  -5التذييـل  وفق
ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في  -5المحّددة في التذييل  هاومسؤوليات هاألدوار

 .(ب)5الفقرة الفرعية 

ق عليو 7- الغ المواف ادة تخصيص المب ا، أو جزء توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إع ه
. وإعادات ألف-1أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل من هذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق 

ريحة وأن  ذ الش ة تنفي ي خط بقاً ف ق مس ب أن تًُوثَّ يّة يج ديالت رئيس نّفة كتع يص المص االتخص ق عليه ة  تواف اللجن
ؤثر (د).  5عية التنفيذية، كما هو مبيّن في الفقرة الفر ي ت بصورة وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص الت

ق بقواعد أو  منفي المائة أو أكثر  30 علىإجمالية  ن أن تتعل ي يمك ائل الت تمويل آخر شريحة موافق عليها، أو المس
ذا اال ن ه ديل أي شرط م ى تع ؤدي إل ي ت رات الت دد األطراف، أو التغيي اق. سياسات الصندوق المتع ادات تف ا إع أم

ية ديالت رئيس ون  ،التخصيص غير المصنّفة كتع ي تك ا، والت ق عليه ذ الشريحة المواف ي خطة تنفي ا ف يمكن إدماجه ف
ى  ة إل الغ متبقي اد أي مب عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تع

 ى االنتهاء من الشريحة األخيرة في الخطة.الصندوق المتعدد األطراف لد

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

د تطرأ  )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ه
 ع؛خالل تنفيذ المشرو

المقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن  )ب( واردة ب ل الشروط ال ار الكام بعين االعتب
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9- وم به ي يق ة األنشطة الت كاف
قمن أجل الوفاء بااللتزا عنهنيابة  التي يُضطلع بها د واف اق. وق ذا االتف ات بموجب ه ة م دة للبيئ م المتح امج األم  برن

ري  .على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") د تُج ي ق يم الت ات التقي ويُوافق البلد على عملي
يم التفي إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع امج التقي ن ابّدد األطراف أو في إطار برن ع ألي م

 الوكالتين المنفذتين المشتركتين في هذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
واد الهيدروكلوروفلوروك ة الم ات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزال ي إطار الطلب ا ف ق عليه ديالت المواف ة والتع ربوني

ة  رة الفرعي ا للفق تقل وفق ق المس ال ال الحصر التحق بيل المث ى س ك عل ي ذل ا ف ة، بم المقدمة بخصوص الشرائح التالي
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ى5 دأ، عل ث المب ة من حي ة التنفيذي ق اللجن ية (ب). وتواف ذة الرئيس ة المنف د الوكال ـ تزوي ي الصفبالرسوم المبيّن  ة ف
 ألف.-2من التذييـل   2-2 األفقي

ة ب 11- داف المتعلق ق األه ن تحقي ن األسباب، م د، ألي سبب م ن البل وادفي حال عدم تمّك ة الم ي  إزال المحددة ف
ه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي  د بأن ل البل ذ يقب اق، فعندئ ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتف

د لن يحّق له الحصول عل ديرها، أن تعي ة، حسب تق ى التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذي
ة بكاف ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهلتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقا

رر ن المق ل التزاماته التي كان م ل تس ق قب ل. م شريحة الأن تتحق ى التموي ة عل ي إطار جدول الموافق ة ف ل التالي تموي
ذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية  ي الت ل طن  -7ر المحّددة ف ف، عن ّك أل

ن السنوات،  نة م ي أي س ر الُمنجزة ف تنفاد األوزون.من تخفيضات االستهالك غي درات اس ان ق درة بأطن وسوف  مق
رارات ذات تن ا الق ى حدة، وتتخذ إزاءه اق عل ذا االتف د له ال البل ة من حاالت عدم امتث ل حال ة ك ة التنفيذي اقش اللجن

 .5الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

ل خضع تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار يلن  12-  ى تموي ؤثر عل د ي تقبل ق للجنة التنفيذية في المس
 أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

ذة الرئي 13- ة المنف ن الوكال ة وم ة التنفيذي ن اللجن ول م ب معق د ألي طل ذا  سيةسوف يستجيب البل ذ ه لتيسير تنفي
ال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع لة المنفذة الرئيسيةاالتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا ق من االمتث

 .لهذا االتفاق

ا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14- رن به اق المقت ة واالتف نة التالي ة الس ي نهاي ف
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 

ة التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق رة  (د)5ا للفقرة الفرعي اإتمام، فسيرجأ 7والفق نة  ه ة الس ى نهاي حت
ى ه(أ) و(ب) و(د) و( لفأ-4لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في التذييل ماال ) إل

 حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

ي  جميعذ تنف 15- االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبيّن ف
ا  ول، م ي البروتوك ا ف ى المنسوب إليه ا المعن اق له ذا االتف ي ه تعملة ف ة المصطلحات المس اق. وكاف تّم هذا االتف م ي ل

  تعريفها بطريقة مختلفة في االتفاق.

الثاني واللجنة التنفيذية في االجتماع  دومينيكايحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة  المحدثان هذا االتفاق   16
  للجنة التنفيذية. والستين 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  يضات في االستهالكنقطة البدء إلجمالي التخف المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 0.23 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 

  األهداف والتمويلألف:  -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1
األولى لمواد المرفق جيم، المجموعة 

(أطنان قدرات استهالك األوزون)

 غير متوفر 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.400.40 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

األولى (أطنان قدرات استهالك 
األوزون) 

 غير متوفر 0.15 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.230.23 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
) (دوالر أمريكي)اليونيبالرئيسية (

82,250      65,800 16,450 164,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
(دوالر أمريكي)

10,693      8,554 2,138 21,385 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
أمريكي)

82,250     65,800 16,450 164,500 

 21,385 2,138 8,554     10,693مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر  3.3

أمريكي)
92,943     74,354 18,588 185,885 

 0,08أطنان قدرات استهالك األوزون)بموجب هذا االتفاق ( متفق على تحقيقهالا 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0أطنان قدرات استهالك األوزون)التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (  22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
 0,15هالك األوزون)طنان قدرات استأ(  22 -االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4

  
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

يس قب 1- د ل ي موع ه ف ة علي ة للموافق رائح المقبل ل الش ي تموي ر ف يجري النظ اع س انيل االجتم نة  الث ي الس ف
 ألف.-2المحددة في التذييل 

  لشرائحاتنفيذ  طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 

 من خمسة أجزاء:المقدمة قرير وخطة تنفيذ الشرائح سوف يتألف ت 1-

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق عل
لط  ي أن يس بعض. وينبغ ها ب اط بعض ة ارتب ا، وكيفي اطات فيه ف النش هام مختل ة إس واد، وكيفي الم

ف النشاطات المدرجة التقرير الضوء كذلك على اإلنجازا ت والخبرات والتحديات المرتبطة بمختل
ك من  ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ى الظروف ف في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ عل

ر  ي أن يشتمل التقري رات  أيضاالمعلومات ذات الصلة. وينبغ ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ديمها، كحاالت ا ادة تخصيص بخطة الشريحة السابق تق ي إع ة ف أخير، وحاالت استخدام المرون لت

من هذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثها. وسيغطي التقري

ات (أ) من اال5المحددة في الفقرة الفرعية  ك أن يشمل أيضا معلوم ى ذل ن باإلضافة إل اق، ويمك تف
  عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تهالك الم ة واس واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
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ة -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ي الفق م ت5ألف، كما هو مبين ف ا ل اق. وم ن االتف رر (ب) م ق
رائح  ن الش ب خاص بشريحة م ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ه ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
رة  ي الفق ى النحو المحدد ف ع السنوات ذات الصلة عل ن االستهالك لجمي ق م ويتعين أن يقدم التحق

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ي للن  (ج) ف خط طلع بهوص ي سيُض اطات الت ذ  اش ا وأخ رابط بينه راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ي أن يتضمن  ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع ذ الشرائح الس ي تنفي دم المحرز ف بة والتق التجارب المكتس

ا  ف أيض ااالوص ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي ال ع رز، فض دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
رة  السنواتعلى الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي هذا الوصف المنظور أن تطرأ  ي الفق المحددة ف

ة  روري 5الفرعي ن الض ر م ات اعتب دد أي تنقيح ي أن يح ف ينبغ ا أن الوص اق. كم ن االتف (د) م
  ها؛ا لريفسقدم تإدخالها على الخطة الشاملة وأن ي

ن  (د) ة م ة  مجموع ات الكمي االمعلوم ة ب درجالخاص ة، ت دة  لتقرير والخط ي قاع اتللف ا و .بيان وفق
وب كل المطل ق بالش ا يتعل ة فيم ة التنفيذي ذها اللجن ي تتخ لة الت ررات ذات الص ديم للمق ي تق ، ينبغ

ة. والبيانات على االنترنت نة التقويمي ديمها حسب الس ين تق  ستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتع
ريحة ب ش ل طل ع ك التقريرم اص ب ف الخ رود والوص ن الس ال م ة  ، ك رة الفرعي ر الفق (أ) 1(انظ

ة  ة والنشاطات؛ 1أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعي رات الزمني س الفت (ج) أعاله)، وستغطي نف
رة  ا للفق املة وفق ة الش ى الخط رى عل ات تج أي تنقيح ة ب ة المتعلق ات الكمي تلم بالمعلوم ا س ا أنه كم

ة، (ج) أعاله. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة 1الفرعية  ابقة والمقبل إال بالنسبة للسنوات الس
ة د والوكال  سوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة الجارية إذا رغب البل

  في ذلك؛ المنفذة الرئيسية

ن   )ه( ة م رات الفرعي ي الفق واردة ف ات ال (أ) 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلوم
  (د) أعاله.1إلى 

  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5لتذييل ا

ذ حالة تنفي سوف تقدم وحدة األوزون الوطنية إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة تقارير مرحلية سنوية عن 1
  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

وف  2 نادس ة بإس دة للبيئ م المتح امج األم وم برن د يق ة رص داد خط مهم واد إع ة الم ة إدارة إزال
ى شركة م ي الخطة، إل داف األداء، المحددة ف ق أه ة الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من تحقي حلي

  مستقلةأو خبراء استشاريين محليين  مستقلين. 

  لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 

ذه األنشطة ةـشطة أنـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1- د ه ن مواصلة تحدي ي . ويمك ف
  :، ولكن يجب أن تشتمل على األقل علىة المشروعـوثيق

ة   (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ه ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

اعدة ا  (ب) ي إعمس د ف و المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـط تنفيداد خطـلبل ى النح ي ـعل ن ف
 ؛ألف-4 لـالتذيي

د   (ج) ا ق ة به نوية المرتبط طة الس ت وأن األنش د تحقق داف ق ن أن األه ة م ة التنفيذي ق للجن أمين التحقّ ت
 لف.أ-4أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 
Annex XV 

 

6 

ي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) املة وف ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى النحو المح  )ه( املة عل ذييل الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش ي الت ف -4دد ف أل
  .ا لتقديمها إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمهيد

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت به
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ة تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية ضمان وجود آليّة تشغيلي  (ح)
 واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

دمن اال 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ط) ع البل د، بالتشاور م ، تفاق، تحدي
  ذة أو ثنائية معنية؛تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منف

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات  )ي(

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

ة الم 2- تقوم الوكال ار، س ين االعتب ا بع َرب عنه ذ أي آراء يع د وأخ ع البل اور م د التش ار بع ية باختي ذة الرئيس نف
واد  ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ا ب تقلة وتكليفه ة مس ةمنظم تهالك  الهيدروكلوروفلوروكربوني واس

ذييل  ةأل-1المواد المذكورة في الت الفقرة الفرعي اء ب ا ج ا لم ة  5 ف، وفق رة الفرعي اق والفق ن االتف ن  1(ب) م (ب) م
 ألف.-4التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  

دار  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1- ل المخّصص بمق دوالر أمريكي عن  2 500التموي
ي الصف من  متري كّل طن ذييل  2-1االستهالك يتجاوز المستوى المحدد ف ن الت نة -2م ل س ف لك م أل قيل ا في تحق ه

  ألف.-2من التذييل  2-1 الهدف المحدد في الصف
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 السادس عشرالمرفـق 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  النيجرحكومة بين محّدث اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("النيجر  هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مثّلي 1-
من  10,40وادّ") إلى كمية ثابتة قدرها ألف ("الم -1ال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل االستعم

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
  .مونتريال

 

من  2- 1ستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود اال 2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األهداف والتمويل") -2التذييل 

داتها بالتمويل المحدّدة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّ  ألف.-1المشار إليها في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد 3الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لأللمواد هذا االتفاق لجميع ا

  .(االستهالك المؤهل المتبقي) من كل من المواد 3-1- 4 ألفقيا في الصف لكل مادة المحدد

 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من  3- حيث المبدأ، على توفير رهنا
ر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1- 3 التمويل المحدّد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 

 

االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ هذا  4-
 من تحقيق حدود االستهالك المذكورةتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من هذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من حقيق المشار إليه أعاله وسيجرى الت .من هذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالوكالة الثنائية أو المنفّذة 

 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
 تمويل:ى اللزمني للموافقة علفي الجدول ا المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية

 

لجميع السنوات المعنيّة.  لفأ-2من التذييل  2-1في الصف  ق األهداف المحددةأن يكون البلد قد حق )أ(
تستثنى و. فاقهذا االتوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

ع اللجنة د اجتماالبرامج القطرية في تاريخ انعقا التزام باإلبالغ ببياناتيوجد فيها السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
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حقق ن هذا التأ ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  )ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ("شكل تق ألف-4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
يذ التنف تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من

ن متاح ملألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل ال
ليها قد صرفت رائح األخرى الموافق عفي المائة وأن الش 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

نهاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  - 4التذييل  على هيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قدّم خط  (د) 
تمال تى موعد اكأو ح ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيها لب طالتي يُ السنة 

  ه في حالة الشريحة األخيرة؛جميع األنشطة الواردة في

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ه(
 وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد

متثال ضمن ايأن النظام بالصادرات، والهيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج و
 وتوكولالبلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بر

  مونتريال لمدة هذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطي"مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفألف ( -5التذييـل 

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن -5وفقاً ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 

تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من  اللجنة التنفيذية على أنتوافق و 7-
 ألف:-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستهالك االفي هذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

 
مقدمة  سنويةة تنفيذ في خطإما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ)

أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  (د) 5في الفقرة الفرعية  حسبما هو متوقع
  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليها نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ متعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق ال  )1(

  ؛ هذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

 المنفذة وألتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية، تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية تقديم   )4(
في المائة من مجموع  30أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  ؛موافق عليها شريحةآخر تكاليف 

 السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجها في خطة   (ب)
التنفيذ ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ

  و ؛الالحقالسنوي 
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سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة   (ج)
 .المتوقعة بموجب هذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـرعي لخدماع الفـسوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

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

 خالل تنفيذ المشروع؛

 بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررينالت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيدوت قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بها

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة لى أن ياليونيب ع وافقورئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") المنفذة ال
ويُوافق البلد على فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق.  المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية

ر برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد األطراف أو في عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطا
 في هذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت

 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتشمل هذه  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التاالتفاق،  بموجب هذا

المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 
ة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذ

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6التذييل 
واإلبالغ والمسؤوليات التخطيط الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  .الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونة اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2من التذييـل  4- 2و   2-2 ةاألفقي وفالصف

 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد يحّق له الحصول ع لى التمويل وفقا
 ح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

يحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. م شرأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
("تخفيضات في  ألف -7المحدّدة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

لسنوات، من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من ا كيلوغرام، عن ّكل التمويل بسبب عدم االمتثال")
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.

على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 
  .أعاله 5المقبلة وفقا للفقرة 
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تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 

 والوكالة المنفذة المتعاونةلرئيسية الوكالة المنفذة او ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
على  اإلطالع والوكالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .ق من االمتثال لهذا االتفاقالمعلومات الضرورية للتحق

 

في واالتفاق المقترن بها الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
ألف. وفي حالة -2االستهالك في التذييل مستوى نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق
الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نهاية السنة ال هاإتمام

 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامها ألف -4من التذييل ) ه(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفرعية

 

التفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا المحدّدة في هذا ا الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد اللجنة التنفيذية غير االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم 

  .ذلك

  
 لنيجر واللجنة التنفيذية في االجتماع السادسان االتفاق المحدث هذا يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ا  16

 والستين للجنة التنفيذية. 
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  تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

  
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 16,0 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 
  

 

  ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
صفوال الصف   المجموع  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان من قدرات 

 استهالك األوزون)

n/a 16.0 16.0 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 10.40 غير متاح 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان من قدرات 
 استهالك األوزون) 

n/a 16.0 16.0 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 10.40 غير متاح 

 التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 1.2
 الرئيسية  (دوالر أمريكي)

175,000 0 0 0 0 0 0  90,000 20,000 285,000 

 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 (دوالر أمريكي)

13,125 0 0 0 0 0 0 6,300 1,400 20,825 

 التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 3.2
 المتعاونة (يونيب) (دوالر أمريكي)

100,000 0 0 0 0 0 0 125,000 50,000 275,000 

ة ة المنفذة المتعاونتكاليف دعم الوكال 4.2
 (دوالر أمريكي)

13,000 0 0 0 0 0 0 16,250 6,500 35,750 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

275,000 0 0 0 0 0 0 215,000 70,000 560,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أمريكي)

26,125 0 0 0 0 0 0 22,550 7,900 56,575 

ليف الدعم (دوالر مجموع تكا 3.3
 أمريكي)

301,125 0 0 0 0 0 0 237,550 77,900 616,575 

 5.60 ى إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتفق عل 22- مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 غير متاح ق عليها (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)الذي يتعين إزالته في مشروعات سابقة مواف 22- الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 10.40 المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)  22- استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
  

  

 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 ألف.-2في السنة المحددة في التذييل  األولاالجتماع عليه في سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة  .1
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1

 
 لسابقة للتقريرالسنة امنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  (أ)

ا،  اطات فيه ف النش هام مختل ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس
توينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون وكيفية ارتباط بعضها ببعض.  ي أزيل  الت

ا البديل جة مباشرةينتك ادة، والتكنولوجي ب الم طة، حس لة لتنفيذ األنش دائل ذات الص تخدمة والب ة المس
ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ي االنبعاث ر ف ي

اخ. لة بالمن ديات  الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس وينبغ
ى الظروف أي لق على المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يع رات تطرأ عل تغيي

ر  تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل اف ى  أيض عل
نوية  مقارنة بخطة (خطط)معلومات عن أي تغييرات  ذ الس أخير، التنفي االت الت ديمها، كح ابق تق الس

ى النحو المنصوص  وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل ذ الشريحة، عل تنفي
ررات حدوثها. وسيغطي  7عليه في الفقرة  من هذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب

ة  رة الفرعي ي الفق ددة ف لة المح نوات ذات الص ع الس ن 5التقرير المسرود جمي اق، ويمك ن االتف (أ) م
  شطة في السنة الحالية؛باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األن

واد   (ب) تهالك الم ة واس واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ي الفق ين ف و مب ا ه رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم ن االتف (ب) م

ل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع ك
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

نة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع به  (ج) ب ةمزمعنهاية الس ديم طل ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ةبع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان من ؛ وس ي أن يتض . وينبغ
ا  ف أيض ااالوص نرإلش ال ع رز، فض دم المح املة والتق ة الش ى الخط ن  ة إل ة م رات ممكن أي تغيي

ف  ذا الوص ي ه نواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغط رة  الس ي الفق المحددة ف
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفرعية  عل

ة. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبهاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  لية كجزء من نفس الوثيق
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) نوية المقدم ط التنفيذ الس
ت قاعدة بياناتمن خالل  ديمها و .على اإلنترن ين تق ي يتع ة، الت ات الكمي ذه المعلوم تعدل ه حسب س

ة نة التقويمي ريحة الس ب ش ل طل ع ك رة م ر الفق التقرير (انظ اص ب ف الخ رود والوص ن الس ال م ، ك
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1والي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من ح منموجز تنفيذي   )ه(
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  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل  
     

 

سوف تكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة عن الرصد والتنسيق العام لألنشطة الوطنية خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة   1
  .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  

سوف يتم توظيف استشاريًا مستقالً عن طريق الوكالة المنفذة الرئيسية إلجراء التحقق عند الحاجة لتقييم اإلنجاز. كما   2
 سيتم إعداد تقريًرا سنويًا عن طريق وحدة األوزون الوطنية بمساعدة الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة.

 
 الة المنفذة الرئيسيةألف: دور الوك -6التذييل 

 

  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف ى ه الي بمقتض ق الم ن األداء والتحقّ ق م مان التحقّ ض
ة  ي خط يّن ف و المب ى النح ه، عل ة ب ة  إدارةالخاّص ة إزال واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  (ج) ة به للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبط
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ الكملت على النحو المبيّن في خطة قد أُ 

ي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) املة وف ة الش تكماالت الخط ي اس ن االعتبار ف
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة الوفا  )ه( والخطة الشاملة عل
ة.ألف -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمها إل اتمل توتش لتق الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير

ذة الخبراء التقنيين المستقل فيذضمان تن  (و) ة المنف ا الوكال دت به ي تعّه ة الت ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ة   (ح) ذ خط ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ مان وج الغ الض فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

  نسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛ت  (ط)

رة   )ي( ا للفق ال وفق دم االمتث د  11في حالة خفض التمويل نتيجة ع ع البل اور م د، بالتش اق، تحدي ن االتف م
ذةل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال أو  تمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(
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ة الرئيسية باختيار بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذ 2
واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  كيان

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

 
  الوكالة المنفذة المتعاونة باء: دور -6التذييل 

  

ي وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1 املةتحدد هذه األنشطة ف ة الش ى الخط تمل عل ، وتش
  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة المنف  (ب) ا الوكال ي تموله طة الت ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنش ى الوكال وع إل ة، والرج ذة المتعاون
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 

  المتثالضات في التمويل بسبب عدم األف: تخفي -7التذييل 
  

عن كّل دوالر أمريكي  180 التمويل المخّصص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ها في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2- 1الهدف المحدد في الصف 
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  سابع عشرالالمرفق 

  
   التعزيز المؤسسيوعات راوجهات نظر اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مش

  والثمانين الرابعى االجتماع وافق عليها فالم
 

 ألبانيا
 
لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي أللبانيا (المرحلة التاسعة) استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -1

من  7والحظت مع التقدير أن ألبانيا أبلغت أمانة الصندوق ببيانات البرنامج القطري وأمانة األوزون ببيانات المادة 
ً و جود نظام بروتوكول مونتريال، التي تدل على أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة أيضا

للترخيص والحصص جاهز للعمل، وأن ألبانيا حصلت على دعم أصحاب المصلحة ألنشطتها لإلزالة من خالل 
االجتماعات، بما في ذلك مع اللجنة التوجيهية، وزادت التوعية العامة بحماية طبقة األوزون. لذلك، تأمل اللجنة التنفيذية 

واد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي في الوقت أن تواصل ألبانيا تنفيذ خطة إدارة إزالة الم
المحدد وبطريقة فعالة من أجل إعداد البلد لتحقيق واستدامة نسبة خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

اإلبالغ عن وبدء  2020يناير/ كانون الثاني  1في المائة الالزمة بموجب بروتوكول مونتريال بحلول  35وقدرها 
  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 
 أنغوال

  
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ألنغوال (المرحلة السابعة)  -2

من  7انات المادة والحظت مع التقدير أن أنغوال قد أبلغت أمانة الصندوق ببيانات البرنامج القطري وأمانة األوزون ببي
بروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية أن أنغوال أنجزت المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية وبدأت تنفيذ المرحلة الثانية واكتمل العديد من األنشطة، بما في ذلك تدريب موظفي 

العمل اإلقليمية لتيسير جمع البيانات وتنفيذ المشروع. وتأمل اللجنة التنفيذية  الجمارك وفنيي التبريد وإنشاء ودعم فرق
أن تواصل أنغوال، خالل العامين المقبلين، تنفيذ أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق واستدامة 

 1وجب بروتوكول مونتريال بحلول في المائة الالزم بم 35تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
  .2020يناير/ كانون الثاني 

 
 جزر الباهاما

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجزر البهاما (المرحلة  -3

من بروتوكول  7ة السابعة) والحظت مع التقدير أن جزر البهاما قد أبلغت بيانات البرنامج القطري وبيانات الماد
مونتريال إلى أمانتي الصندوق واألوزون، على التوالي، التي تدل على أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. 
والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن جزر البهاما قد اتخذت خطوات إلزالة استهالكها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

يص وبناء القدرات واعتماد فنيي التبريد وموظفي الجمارك. وأقرت اللجنة التنفيذية تشمل تحسين وإنفاذ نظام الترخ
بجهود جزر البهاما، لذلك، تأمل في أن تواصل جزر البهاما، خالل العامين المقبلين، تنفيذ برنامجها إلدارة إزالة المواد 

امة تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي من أجل تحقيق واستد
يناير/ كانون الثاني  1في المائة الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول  35الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

2020. 
 

 بنن
 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبنين (المرحلة الحادية  -4
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من بروتوكول مونتريال إلى  7التقدير أن بنين أبلغت بيانات البرنامج القطري وبيانات المادة عشرة) والحظت مع 
أمانتي إلى الصندوق واألوزون، على التوالي، التي تدل على أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة 

مستنفدة لألوزون من خالل تنفيذ نظام الترخيص التنفيذية كذلك أن بنين اتخذت خطوات إلزالة استهالكها للمواد ال
والحصص لضبط استيراد المواد المستنفدة لألوزون وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد. وأقرت اللجنة التنفيذية 
بالجهود التي تبذلها بنين لتخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وبالتالي، تأمل في أن تواصل بنين، في 
غضون العامين المقبلين، تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي لتحقيق 

في المائة الالزم بموجب بروتوكول مونتريال  35االمتثال لتخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
 .2020يناير/ كانون الثاني  1بحلول 

  
 المتعددة القوميات) -(دولة بوليفيا 

  
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لدولة بوليفيا  -5

المتعددة القوميات (المرحلة الحادية عشرة) والحظت مع التقدير أن هذا البلد قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات المواد 
من بروتوكول مونتريال وأبلغ أمانة الصندوق المتعدد  7بموجب المادة  2018و  2017لعامي المستنفدة لألوزون 

األطراف ببيانات البرنامج القطري، التي تدل على أن البلد يمتثل لجدول إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد 
يا المتعددة القوميات قد حققت تخفيضا كبيًرا في بموجب بروتوكول مونتريال. وأقرت اللجنة التنفيذية بأن دولة بوليف

. وتأمل اللجنة التنفيذية أن يواصل هذا البلد تنفيذ خطة إدارة 2018استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 
بالفعل،  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي، مما يمّكنها من استدام اإلزالة المحققة
 وبناء القدرات الوطنية من أجل تطبيق الرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية من خالل األنشطة التمكينية.

 
 البوسنة والهرسك

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للبوسنة والهرسك (المرحلة  -6

 2017السابعة)، والحظت مع التقدير أن البوسنة والهرسك أبلغت عن بيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون لعامي 
نة األوزون وبيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، من بروتوكول مونتريال إلى أما 7بموجب المادة  2018و

مع اإلشارة إلى أن البلد في حالة امتثال اللتزاماته بموجب بروتوكول مونتريال. كما الحظت اللجنة التنفيذية أن البوسنة 
ونية وبدأت في إزالة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكرب أهدافوالهرسك اتخذت خطوات، بطريقة منسقة، لتحقيق 

اتخاذ خطوات نحو التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وأقرت اللجنة التنفيذية بجهود البوسنة والهرسك، 
وبالتالي فهي تأمل في أن تواصل تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال في الوقت المناسب وبنجاح، بما في ذلك تنفيذ خطة 

 روفلوروكربونية وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي.إدارة إزالة المواد الهيدروكلو
 

 الكاميرون
 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي للكاميرون (المرحلة الثانية  -7

من  7دة عشرة) والحظت مع التقدير أن الكاميرون أبلغت بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق وبيانات الما
بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون، التي تدل على أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة 
التنفيذية كذلك أن الكاميرون اتخذت خطوات إلزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزون من خالل تنفيذ نظام الترخيص 

ألوزون وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد. وأقرت اللجنة التنفيذية والحصص لضبط استيراد المواد المستنفدة ل
بجهود الكاميرون لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وبالتالي، تأمل في أن تواصل الكاميرون، في 

عزيز المؤسسي من غضون العامين المقبلين، تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع الت
في المائة الالزم بموجب  35أجل تحقيق واستدامة االمتثال لتخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

 .2020يناير/ كانون الثاني  1بروتوكول مونتريال بحلول 
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 تشاد
 
المؤسسي لتشاد (المرحلة التاسعة) استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز  -8

من بروتوكول  7والحظت مع التقدير أن تشاد أبلغت بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق وبيانات المادة 
مونتريال إلى أمانة األوزون، التي تدل على أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن 

خذت خطوات إلزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزون من خالل تنفيذ نظام الترخيص والحصص لضبط تشاد قد ات
واردات المواد المستنفدة لألوزون وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد. وأقرت اللجنة التنفيذية بجهود تشاد لخفض 

واصل تشاد، خالل العامين المقبلين، تنفيذ خطة إدارة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وبالتالي، تأمل أن ت
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي من أجل تحقيق واستدامة االمتثال لتخفيض 

يناير/  1في المائة الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول  35استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
 .2020نون الثاني كا
 

 جزر القمر
 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجزر القمر (المرحلة  -9

الحادية عشرة) والحظت مع التقدير أن جزر القمر أبلغت بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق وبيانات المادة 
لى أمانة األوزون، التي تدل على أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة من بروتوكول مونتريال إ 7

التنفيذية كذلك أن جزر القمر قد اتخذت خطوات إلزالة استهالكها للمواد المستنفدة لألوزون من خالل تنفيذ نظام 
مارك وفنيي التبريد. وأقرت اللجنة الترخيص والحصص لضبط واردات المواد المستنفدة لألوزون وتدريب موظفي الج

التنفيذية بجهود جزر القمر لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وبالتالي، تأمل أن تستمر جزر القمر، 
في غضون العامين المقبلين، في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي 

في المائة الالزم  35يق واستدامة االمتثال لتخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة من أجل تحق
 .2020يناير/ كانون الثاني  1بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

  
 جزر كوك

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجزر كوك (المرحلة  -10

من بروتوكول  7بموجب المادة  2018و  2017السابعة) والحظت مع التقدير أن جزر كوك أبلغت بيانات عامي 
مونتريال إلى أمانة األوزون وبيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، التي تدل على أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول 

ت على عدم استهالك المواد المستنفدة لألوزون. لذلك، تأمل مونتريال. وأقرت اللجنة التنفيذية بأن جزر كوك حافظ
اللجنة التنفيذية أن تواصل جزر كوك، خالل العامين المقبلين، تنفيذ خطتها إلدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي للحفاظ على عدم استهالك المواد المستنفدة لألوزون، بما في 

واد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما الحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير أن جزر كوك صدقت على تعديل كيغالي ذلك الم
 واتخذت خطوات نحو االمتثال لاللتزامات األولية بموجب التعديل. 2019في أغسطس/ آب 

 
 كوستاريكا

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكوستاريكا (المرحلة الثالثة   -11

عشرة) والحظت مع التقدير أن كوستاريكا أبلغت أمانة الصندوق ببيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون للعامين 
ات البرنامج القطري، ويُستدَل منها على أن البلد في حالة امتثال وبيان البروتوكولمن  7بموجب المادة  2018و  2017

اللتزاماته. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن كوستاريكا قد اتخذت خطوات إلزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزون، 
قة ببروتوكول مونتريال. واستمرت في تدريب فنيي التبريد وشاركت في اجتماعات الشبكة اإلقليمية واالجتماعات المتعل

وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لجهود كوستاريكا ومن ثم فهي تأمل أن تواصل كوستاريكا بنجاح تنفيذ المرحلة 
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنشطة التمكين من الخفض التدريجي للمواد 
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هداف التي تم تحديدها لخفض استهالك المواد األالتعزيز المؤسسي، من أجل تحقيق الهيدروفلورو كربونية ومشروع 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية في االتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية.

 
 إريتريا

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي إلريتريا (المرحلة الرابعة)  -12

من بروتوكول  7والحظت مع التقدير أن إريتريا أبلغت بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق وبيانات المادة 
البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية أن مونتريال إلى أمانة األوزون، التي تدل على أن هذا 

إريتريا اتخذت خطوات إلزالة استهالكها للمواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك تنفيذ نظام الترخيص والحصص لمراقبة 
ستهالك المواد المستنفدة لألوزون. لذلك، تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل إريتريا تخفيضها ال المواداستيراد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن تستعد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن 
تواصل جهودها الرامية إلى التصديق على تعديل كيغالي من خالل تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد 

 الهيدروفلوروكربونية أيضا.
  

 اناغي
 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغيانا (المرحلة الثامنة)  -13
من بروتوكول  7والحظت مع التقدير أن غيانا أبلغت بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق وبيانات المادة 

وكول مونتريال. كما أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن غيانا قد اتخذت مونتريال، التي تدل على أن هذا البلد يمتثل لبروت
خطوات إلزالة استهالكها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك تحسين وإنفاذ نظام الترخيص وبناء قدرات 

مل في أن يواصل هذا البلد، موظفي الجمارك وفنيي التبريد. وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي بذلتها غيانا، لذلك، تأ
خالل العامين المقبلين، تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز 
المؤسسي من أجل تجهيز البلد لتحقيق واستدامة أهداف تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على 

 اقها مع اللجنة التنفيذية.النحو المحدد في اتف
 

 الهند
 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع تجديد التعزيز المؤسسي للهند (المرحلة الثانية عشرة)  -14
إلى كل من أمانة  2018و 2017والحظت مع التقدير تقديم بيانات استهالك وإنتاج المواد المستنفدة لألوزون للعامين 

ق (البرنامج القطري)، بما يؤكد أن البلد في حالة امتثال اللتزاماته من البروتوكول) وأمانة الصندو 7األوزون (المادة 
قد اتخذت إجراءات مختلفة، بطريقة منسقة،  الهندبموجب بروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن 

المرحلة األولى من في رصده والحفاظ على ما تحقق من إزالة هذه المواد إلدارة استهالك المواد المستنفدة لألوزون و
الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنشأت نظاماً للتحكم في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  الموادخطتها إلدارة إزالة 

يتألف من نظم لمنح التراخيص والحصص يدعمها إطار قانوني، مما يتيح إنفاذ الجدول الزمني المعّجل إلزالة المواد 
. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لجهود الهند، ومن ثم فهي تأمل في أن تواصل الهند الهيدروكلوروفلوروكربونية

بنجاح تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال في موعدها، بما في ذلك المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي.

 
 إندونيسيا

 
مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي إلندونيسيا (المرحلة الثانية  المقدماستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  -15

في وقت مناسب  2018و 2017عشرة) والحظت مع التقدير تقديم بيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون للعامين 
مانة الصندوق (البرنامج القطري)، بما يؤكد أن البلد في حالة من البروتوكول) وأ 7إلى كل من أمانة األوزون (المادة 

امتثال اللتزامات بروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن إندونيسيا قد اتخذت خطوات، بطريقة منسقة، 
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دروكلوروفلوروكربونية إلدارة ورصد استهالك المواد المستنفدة لألوزون ، بما في ذلك تنفيذ مراقبة استيراد المواد الهي
من خالل نظام منح التراخيص والحصص، وإنشاء اإلطار القانوني الذي يضمن الحظر القطاعي للمواد المستنفدة 
لألوزون في قطاعات التبريد وتكييف الهواء ورغاوى البوليوريثان في إطار المرحلتين األولى والثانية من خطة إدارة 

كربونية، إلى جانب التوعية، ومعالجة القضايا المتعلقة باالنتقال إلى بدائل منخفضة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو
القدرة على إحداث االحترار العالمي. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لجهود إندونيسيا ومن ثم فهي تأمل في أن 

ذلك المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  تواصل إندونيسيا بنجاح تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال في موعدها، بما في
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي.

  
 جامايكا

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجامايكا (المرحلة العاشرة)  -16

إلى وأمانة  2018و  2017أمانة الصندوق ببيانات البرنامج القطري لعامي والحظت مع التقدير أن هذا البلد أبلغ 
من بروتوكول مونتريال، التي تدل على أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. كما الحظت  7األوزون ببيانات المادة 

ونظام الترخيص والحصص للمواد  اللجنة التنفيذية تقديم بيانات البرنامج القطري في الوقت المناسب إلى أمانة الصندوق
المستنفدة لألوزون الفعال. وأقرت اللجنة التنفيذية بأن جامايكا واصلت التزامها بتعزيز وإنفاذ نظامها للترخيص بالتعاون 
مع إدارة الجمارك الوطنية. وبالتالي، تأمل اللجنة التنفيذية أن تحقق جامايكا خفض استهالك المواد 

يناير/ كانون الثاني  1في المائة الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول  35ونية بنسبة الهيدروكلوروفلوروكرب
 واستدامته. 2020

 
 ماليزيا

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لماليزيا (المرحلة الثالثة  -17

 7بموجب المادة  2018و 2017المواد المستنفدة لألوزون للعامين عشرة) والحظت مع التقدير تقديم بيانات استهالك 
من البروتوكول في وقت مناسب إلى أمانة األوزون وبيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، بما يدل على أن 

تخذت خطوات، البلد في حالة امتثال اللتزامات بروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن ماليزيا قد ا
بطريقة منسقة، إلزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك تنفيذ مراقبة استيراد المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل نظام منح التراخيص والحصص، واإلزالة في قطاع الرغاوي، والتوعية، 

إلدارة إزالة المواد  طار خطتها ء في إوتدريب المعنيين في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهوا
الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للجهود التي بذلتها ماليزيا في إنجاز المرحلة األولى 
من تلك الخطة بنجاح، ومن ثم فهي تأمل في أن تواصل ماليزيا بنجاح، خالل العامين القادمين، االضطالع بأنشطتها 

ببروتوكول مونتريال، بما في ذلك تنفيذ المرحلة الثانية، وأنشطة التمكين للخفض التدريجي للمواد المرتبطة 
 الهيدروفلوروكربونية، وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي.

 
 جزر مارشال

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجزر مارشال (المرحلة  -18
من بروتوكول مونتريال وبيانات البرنامج القطري  7بعة) والحظت مع التقدير أن جزر مارشال أبلغت بيانات المادة السا

إلى أمانتي األوزون والصندوق، على التوالي، التي تدل على أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول  2018و  2017لعامي 
ها جزر مارشال في الشروع في تطوير برنامج حاسوبي سوف مونتريال. وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذل

يستخدم لتتبع واردات جميع المواد المستنفدة لألوزون. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن هذا البلد حافظ على عدم 
قبلين، تنفيذ استهالك المواد المستنفدة لألوزون. لذلك، تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل جزر مارشال، خالل العامين الم

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي للوفاء بااللتزامات المحددة بموجب 
بروتوكول مونتريال واستدامتها. كما الحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير تصديق جزر مارشال على تعديل كيغالي في 

  حو االمتثال لاللتزامات األولية بموجب التعديل.والخطوات المتخذة ن 2017مايو/ أيار 
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 موريشيوس
 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لموريشيوس (المرحلة  -19
 من بروتوكول مونتريال 7السادسة) والحظت مع التقدير أن موريشيوس أبلغت بيانات البرنامج القطري وبيانات المادة 

إلى أمانتي الصندوق واألوزون، على التوالي، التي تدل على أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. كما الحظت 
اللجنة التنفيذية أن موريشيوس قد طبقت نظاًما للترخيص والحصص لضبط استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

نة التنفيذية بجهود موريشيوس، بما في ذلك التصديق على تعديل وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد. وأقرت اللج
، وااللتزام باتخاذ إجراءات مبكرة لتنفيذه، وتأمل أن تواصل موريشيوس، في 2019كيغالي في أكتوبر/ تشرين الثاني 

ي من أجل تحقيق العامين المقبلين، تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسس
يناير/ كانون الثاني  1في المائة بحلول  50واستدامة هدف تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

 ، على النحو المحدد في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية.2020
 

 الموحدة) -ميكرونيزيا (واليات 
 

لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لواليات ميكرونيزيا استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -20
من  7بموجب المادة  2018و  2017الموحدة (المرحلة السابعة) والحظت مع التقدير أن هذا البلد قد أبلغ بيانات عامي 

بلد يمتثل بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون وبيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، التي تدل على أن هذا ال
لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية التزام البلد بإدارة وتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإعداد المرحلة الثانية، واألنشطة التمكينية للخفض التدريجي للمواد 

بما في ذلك نظام الترخيص والحصص والتنسيق مع أصحاب  الهيدروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي،
المصلحة المعنيين. والحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير إنفاذ اللوائح الوطنية من خالل مقاضاة منتهكي نظام الترخيص 

الموحدة، خالل  الستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. لذلك، تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل واليات ميكرونيزيا
العامين المقبلين، تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي 
للوفاء بااللتزامات المقبلة المحددة بموجب بروتوكول مونتريال. كما الحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير التصديق على 

 والخطوات المتخذة للوفاء بااللتزامات األولية بموجب التعديل. 2017ار تعديل كيغالي في مايو/ أي
  

 ميانمار
 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لميانمار (المرحلة الخامسة)  -21
من بروتوكول مونتريال إلى  7بموجب المادة  2018و  2017والحظت مع التقدير أن هذا البلد قد أبلغ بيانات عامي 

أمانة األوزون وبيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، التي تدل على إلى أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. 
وأقرت اللجنة التنفيذية بأن ميانمار قد اتخذت خطوات لحظر استيراد المعدات القائمة على المواد 

حصان وتعالج نتائج التحقق من استهالك المواد  2,5ات قدرة التبريد األقل من الهيدروكلوروفلوروكربونية ذ
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتعزيز إنفاذ نظام الترخيص والحصص. وتأمل اللجنة التنفيذية أن يواصل هذا البلد تنفيذ 

في المائة الالزم  35ية بنسبة المشروعات الجارية لتحقيق واستدامة تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
 2020يناير/ كانون الثاني  1بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

  
 ناميبيا

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لناميبيا (المرحلة العاشرة)  -22

من بروتوكول  7إلى أمانة الصندوق وبيانات المادة  والحظت مع التقدير أن ناميبيا أبلغت بيانات البرنامج القطري
مونتريال إلى أمانة األوزون، التي تدل على إلى أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال، وبالحد األقصى لالستهالك 

طوات المسموح به المنصوص عليه في اتفاقه مع اللجنة التنفيذية. والحظت اللجنة التنفيذية أن ناميبيا قد اتخذت خ
لمعالجة إزالة المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك تنفيذ نظام التراخيص والحصص لضبط استيراد المواد 
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الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد. كما الحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير تصديق 
عهده باتخاذ إجراء مبكر لتنفيذه. لذلك، تأمل اللجنة التنفيذية أن ، مع ت2019البلد على تعديل كيغالي في مايو/ أيار 

تواصل ناميبيا، خالل العامين المقبلين، تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز 
 اللجنة التنفيذية.المؤسسي من أجل تحقيق أهداف تخفض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحددة في اتفاقها مع 

  
 النيجر

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي للنيجر (المرحلة الثانية  -23

من  7عشرة) والحظت مع التقدير أن النيجر أبلغت بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق وبيانات المادة 
األوزون، التي تدل على أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. كما الحظت اللجنة بروتوكول مونتريال إلى أمانة 

التنفيذية أن النيجر قد اتخذت خطوات إلزالة استهالكها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل تنفيذ نظام 
فنيي التبريد. وأقرت اللجنة الترخيص والحصص لضبط استيراد المواد المستنفدة لألوزون وتدريب موظفي الجمارك و

التنفيذية بجهود النيجر لتخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لذلك، تأمل أن تستمر النيجر، خالل 
العامين المقبلين، في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي من أجل 

في المائة بموجب بروتوكول مونتريال  35ثال لتخفيض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة تحقيق واستدامة االمت
 .2020يناير/ كانون الثاني  1الالزم بحلول 

  
 بنما

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع تجديد التعزيز المؤسسي لبنما (المرحلة التاسعة)  -24

 7بموجب المادة  2018و 2017والحظت مع التقدير أن بنما أبلغت بيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون للعامين 
قطري إلى أمانة الصندوق، بما يؤكد أن البلد يمتثل اللتزامات من البروتوكول إلى أمانة األوزون وبيانات البرنامج ال

إلزالة استهالك المواد المستنفدة  خطواتبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن بنما قد اتخذت 
لحصص، لألوزون من خالل تنفيذ مراقبة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب نظام منح التراخيص وا

وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد. وأحاطت اللجنة التنفيذية علماً مع التقدير كذلك بتصديق بنما على تعديل كيغالي 
، وباألنشطة التي بدأت لتيسير تنفيذه، ومشاركة البلد في اجتماعات الشبكة اإلقليمية 2018في سبتمبر/أيلول 

.  وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لجهود بنما، وبالتالي فهي تأمل في واالجتماعات المتعلقة ببروتوكول مونتريال
أن تواصل بنما خالل العامين المقبلين التنفيذ الناجح للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

د الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي، من أجل تحقيق التخفيض في استهالك الموا
 .2020يناير/كانون الثاني  1في المائة واالستمرار في ذلك بحلول  35الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

 
 رواندا

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لرواندا (المرحلة الثامنة)  -25

من بروتوكول  7البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق وبيانات المادة والحظت مع التقدير أن رواندا أبلغت بيانات 
مونتريال إلى أمانة األوزون، التي تدل على أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. كما الحظت اللجنة التنفيذية أن 

اذ نظام الترخيص، رواندا اتخذت خطوات إلزالة استهالكها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك إنف
واإلجراءات المستهدفة بشأن منع االتجار غير المشروع وتدريب موظفي اإلنفاذ وفنيي الخدمة. وأقرت اللجنة التنفيذية 
بجهود رواندا، لذلك فهي تأمل أن يواصل هذا البلد، في غضون العامين المقبلين، تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 

روع التعزيز المؤسسي من أجل تحقيق واستدامة تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومش
يناير/ كانون الثاني  1في المائة الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول  35الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

2020. 
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 السنغال
 

المؤسسي للسنغال (المرحلة الثالثة استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز  -26
من  7عشرة) والحظت مع التقدير أن السنغال أبلغت بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق وبيانات المادة 

بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون، التي تدل على أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. كما الحظت اللجنة 
سنغال قد اتخذت خطوات إزالة استهالكها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل تنفيذ نظام التنفيذية أن ال

الترخيص والحصص لضبط استيراد المواد المستنفدة لألوزون وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد. وأقرت اللجنة 
وكلوروفلوروكربونية، لذلك، تأمل أن تواصل التنفيذية بالجهود التي تبذلها السنغال لتخفيض استهالك المواد الهيدر

السنغال، خالل السنتين المقبلتين، تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي 
في المائة الالزم   35من أجل تحقيق واستدامة االمتثال لتخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

 .2020يناير/ كانون الثاني  1موجب بروتوكول مونتريال بحلول ب
 

 صربيا
 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لصربيا (المرحلة السابعة)،  -27
بموجب  2018و 2017والحظت مع التقدير أن صربيا أبلغت عن بيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون لعامي 

من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون وبيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، مع اإلشارة إلى أن  7المادة 
. كما الحظت اللجنة أن صربيا بذلت جهودا متضافرة نحو مونتريالالبلد في حالة امتثال اللتزاماته بموجب بروتوكول 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما يتمشى مع اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، بما في ذلك  تحقيق أهداف إزالة استهالك المواد
من خالل إنفاذ الحظر على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي بدأ تطبيقه في 

ت اللجنة التنفيذية بجهود صربيا، ، واألنشطة في مجال تبادل المعلومات التقنية في المنطقة. وأقر2018مارس/آذار 
وبالتالي فهي تأمل في أن تواصل تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال في الوقت المناسب وبنجاح، بما في ذلك تنفيذ خطة 

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي.
 

  ليشتي -تيمور
 

ليشتي (المرحلة  -التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتيمور استعرضت اللجنة التنفيذية  -28
 2018و  2017الخامسة) والحظت مع التقدير أن هذا البلد أبلغ بيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون لعامي 

إلى أمانة الصندوق، التي تدل من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون وبيانات البرنامج القطري  7بموجب المادة 
على إلى أن البلد يمتثل اللتزامه باإلبالغ والتزاماته بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب بروتوكول 

ليشتي حددت أنشطة لتعزيز إنفاذ نظامها للترخيص والحصص من خالل  -مونتريال. وأقرت اللجنة التنفيذية بأن تيمور
ما بعد التخليص وتصنيف المخاطر. كما أعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها إلنجاز تنفيذ المرحلة تدابير مبتكرة مثل 

. وتأمل اللجنة 2018األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول ديسمبر/ كانون األول 
نفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ليشتي في غضون العامين المقبلين، في ت -التنفيذية، أن تستمر تيمور

الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي واألنشطة التمكينية إلزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في 
الوقت المحدد وبطريقة فعالة من أجل تحقيق واستدامة تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد في 

 اتفاقها مع اللجنة التنفيذية.
 

 تونس
 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتونس (المرحلة التاسعة)،  -29
من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون وبيانات البرنامج  7والحظت أن تونس أبلغت عن البيانات بموجب المادة 

حالة امتثال اللتزاماته بموجب بروتوكول مونتريال. والحظت  أن البلد في إلىالقطري إلى أمانة الصندوق، مع اإلشارة 
اللجنة التنفيذية كذلك أن تونس اتخذت إجراءات إلزالة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك تنفيذ 
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يئات الجمارك. نظام صارم لرصد التجارة في المواد المستنفدة لألوزون من خالل اإلطار التنظيمي الوطني، وتدريب ه
وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها تونس لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية والحظت أن تونس قدمت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

التالي فهي تأمل في أن تواصل تنفيذ خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية، وب
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي في الوقت المناسب وبنجاح.

 
 تركيا

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتركيا (المرحلة التاسعة)  -30

من بروتوكول مونتريال وتنفيذ  7تقدير أن تركيا في حالة امتثال اللتزاماتها باإلبالغ عن بيانات المادة والحظت مع ال
البرنامج القطري، ومع أهداف اإلزالة المعجلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحددة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية. 

في الترويج لبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد دورا هاما  تؤديوالحظت اللجنة كذلك أن تركيا 
وتكييف الهواء في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. وأقرت اللجنة التنفيذية بجهود تركيا، وبالتالي فهي تأمل في أن تواصل 

وروفلوروكربونية وأنشطة مشروع تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل
 التعزيز المؤسسي في الوقت المناسب وبنجاح.

 
 أوروغواي

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع تجديد التعزيز المؤسسي ألوروغواي (المرحلة الثالثة  -31

 2018و 2017لعامين لعشرة) والحظت مع التقدير أن أوروغواي أبلغت بيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون 
ت البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، بما يدل على أن إلى أمانة األوزون وبيانا البروتوكولمن  7بموجب المادة 

البلد في حالة امتثال اللتزامات بروتوكول مونتريال. عالوة على ذلك، الحظت اللجنة التنفيذية أن المرحلة الثانية من 
ة منسقة.  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وغيرها من المشروعات الجارية ال تزال تنفذ بطريق

وباألنشطة التحضيرية  2018وأحاطت اللجنة كذلك علماً مع التقدير بالتصديق على تعديل كيغالي في سبتمبر/أيلول 
لتيسير تنفيذه. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لجهود أوروغواي، وبالتالي فهي تأمل في أن تواصل أوروغواي 

حلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة بنجاح خالل العامين المقبلين تنفيذ المر
التمكينية لمشروع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والتعزيز المؤسسي، من أجل تحقيق التخفيض في 

 1المطلوب بحلول  في المائة واالستمرار فيه على النحو 35استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
 .2020يناير/كانون الثاني 

 
 فانواتو

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لفانواتو (المرحلة السابعة)  -32

المادة بموجب  2018و  2017والحظت مع التقدير أن فانواتو أبلغت بيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون لعامي 
من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون وبيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، التي تدل على أن هذا البلد  7

يمتثل لبروتوكول مونتريال. كما أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن فانواتو قد اتخذت خطوات الستدامة إزالة استهالك 
ن خالل تعزيز تشغيل نظامها للترخيص والحصص وتدريب وبناء قدرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية م

القطاعات الرئيسية، مثل موظفي الجمارك والتبريد وفنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء. وأقرت اللجنة التنفيذية بجهود 
نظام إلصدار الشهادات  فانواتو إلنفاذ نظام ترخيص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها وإنشاء

في المائة  35والترخيص لفنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء. وتأمل اللجنة التنفيذية أن يحقق هذا البلد التخفيض بنسبة 
يناير/ كانون الثاني  1في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

والخطوات  2018ة التنفيذية مع التقدير تصديق فانواتو على تعديل كيغالي في أبريل/ نيسان . كما الحظت اللجن2020
  المتخذة للوفاء بااللتزامات األولية بموجب التعديل.
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 المرفق الثامن عشر 
 

2020لعام التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال   

 
بند     

 الميزانية

أسبوع الموقع العنصر

شهر/  

البرنامج  الدرجة

الموافق عليه 

2019لعام    

البرنامج 

الموافق عليه 

2020لعام    

      عنصر موظفي المشروع 10

           الوظيفة / الوصف      

 D1 266,000 266,000 12 باريس رئيس الفرع 1101    

الشبكة والسياسة العامة -مسؤول البيئة الرئيسي  1102      P5 261,000 261,000 12 باريس 

بناء القدرات -موظف  برامج  -بروتوكول مونتريال  1103      P5 261,000 261,000 12 باريس 

موظف  برامج  -بروتوكول مونتريال  1105      P4 228,000 228,000 12 باريس 

موظف سام للتنسيق الخاص باللجنة التنفيذية -بروتوكول مونتريال  1106      P5 261,000 261,000 12 باريس 

مكتب المساعدة لغير المواد  -موظف برامج  -بروتوكول مونتريال  1107    

 المستنفدة لألوزون
 P3 191,000 191,000 12 باريس

مسؤول البرنامج -بروتوكول مونتريال  1108      P3 191,000 191,000 12 باريس 

منسق الشبكة اإلقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى -بروتوكول مونتريال  1111     باريس/أور 

وبا وآسيا 

 الوسطى

12 P4 228,000 228,000 

راكات الدوليةمنسق الش -بروتوكول مونتريال  1112      P5 234,000 268,000 12 باريس 

منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  1121    

آسيا و المحيط الھادىء   -  
 P5 220,000 220,000 12 بانكوك

والمحيط منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا  -بروتوكول مونتلاير  1122    
 جنوب شرق آسيا و المحيط الھادىء وبلدان  جزر المحيط الھادئ -الھادئ 

 P4 193,000 193,000 12 بانكوك

 P4 193,000 193,000 12 بانكوك موظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  -بروتوكول مونتلاير  1123    

 -في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ موظف برامج  -بروتوكول مونتلاير  1124    
 )جنوب آسيا والمحيط الھادئ + بلدان جزر المحيط الھادئ(

 P3 156,000 156,000 12 بانكوك

 -موظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  -بروتوكول مونتلاير  1125    
 )جنوب آسيا  وجنوب شرق آسيا  و المحيط الھادىء

 P3 156,000 156,000 12 بانكوك

)غرب موظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا  -بروتوكول مونتلاير  1131    
 آسيا(

 P4 222,000 222,000 12 المنامة

 P3 214,000 214,000 12 المنامة موظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا  -بروتوكول مونتلاير  1133    

منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا  -بروتوكول مونتلاير  1141    
 )البلدان الناطقة بالفرنسية(

 P5 245,000 245,000 12 نيروبي

منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا  -بروتوكول مونتلاير  1142    
 )البلدان الناطقة باإلنجليزية(

 P5 245,000 245,000 12 نيروبي

موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا )البلدان الناطقة  -بروتوكول مونتلاير  1143    
 باإلنجليزية(

 P3 171,000 171,000 12 نيروبي

موظف برامج  في المكتب اإلقليمي ألفريقيا )البلدان  -بروتوكول مونتلاير  1144    
 الناطقة بالفرنسية(

 P3 171,000 171,000 12 نيروبي

موظف برامج معاون في المكتب اإلقليمي ألفريقيا )البلدان  -بروتوكول مونتلاير  1145    
 الناطقة باإلنجليزية(

 P2 101,000 101,000 12 نيروبي

موظف برامج معاون في المكتب اإلقليمي ألفريقيا )البلدان  -بروتوكول مونتلاير  1146    
 بالفرنسية(الناطقة 

 P2 101,000 101,000 12 نيروبي

 P3 156,000 156,000 12 نيروبي موظف برامج )شؤون إدارية  ومالية( -بروتوكول مونتلاير  1147    

منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا  -بروتوكول مونتلاير  1151    
 الالتينية والكاريبي )أمريكا الالتينية( 

 P4 194,000 194,000 12 بنما

منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا  -بروتوكول مونتلاير  1152    
 الالتينية والكاريبي )بلدان البحر الكاريبي( 

 P4 194,000 194,000 12 بنما

مدير إعالم  في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية  -بروتوكول مونتلاير  1153    
 والكاريبي

 P4 194,000 194,000 12 بنما

موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية  -بروتوكول مونتلاير  1154    
 والكاريبي )بلدان البحر الكاريبي( 

 P3 165,000 165,000 12 بنما

موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية  -بروتوكول مونتلاير  1155    
 والكاريبي )أمريكا الالتينية( 

 P3 165,000 165,000 12 بنما

 G6 117,000 117,000 12 باريس مساعد رئيسي لرئيس الفرع 1301    

 G6 117,000 117,000 12 باريس مساعد برامج )الشبكات اإلقليمية( 1302    

 G6 117,000 117,000 12 باريس مساعد برامج )غرفة تبادل المعلومات( 1303    

    1305 

 مساعد برامج

باريس/أور

وبا وآسيا 

 الوسطى

12 G5 105,000 105,000 
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بند     

 الميزانية

أسبوع الموقع العنصر

شهر/  

البرنامج  الدرجة

الموافق عليه 

2019لعام    

البرنامج 

الموافق عليه 

2020لعام    

 G6 117,000 117,000 12 باريس ناء القدرات/بلدان جزر المحيط الھادىء ب -مساعد برامج  1306    

 G5 104,000 104,000 12 باريس مساعد برامج 1307    

 G7 124,000 124,000 12 باريس موظف مساعد للمالية والميزانية 1312    

 N/A 88,000 54,000     مساعدة مؤقتة تابعة لبرنامج المساعدة على اإلمتثال 1317    

 G6 68,000 68,000 12 بانكوك مساعد برامج )المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ )جنوب آسيا( 1321    

المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ )جنوب شرق آسيا والمحيط  -مساعد برامج  1322    
 الھادئ(

 G5 55,000 55,000 12 بانكوك

 G7 76,000 76,000 12 بانكوك المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  -مساعد إداري 1324    

 G6 76,000 76,000 12 المنامة المكتب اإلقليمي لغرب آسيا -مساعد برامج  1332    

 G7 61,000 61,000 12 نيروبي مساعد إداري في المكتب اإلقليمي ألفريقيا 1341    

 G5 37,000 37,000 12 نيروبي مساعد إداري عالمي  -بروتوكول مونتلاير  1342    

 G6 46,000 46,000 12 نيروبي مساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا 1343    

 G6 46,000 46,000 12 نيروبي مساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا )البلدان الناطقة بالفرنسية( 1344    

 G5 37,000 37,000 12 نيروبي مساعد إداري عالمي  -بروتوكول مونتلاير  1345    

 G5 39,000 39,000 12 بنما ألمريكا الالتينية والكاريبيمساعد إداري في المكتب اإلقليمي  1351    

 G7 62,000 62,000 12 بنما مساعد إداري في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 1352    

 7,069,000 7,069,000       المجموع الفرعي لعنصر تكاليف الموظفين      

      السفر 1600  

 171,000 171,000     باريس مكتب باريس*سفر موظفي  1601    

باريس/أور سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى 1610    

وبا وآسيا 

 الوسطى

    25,000 25,000 

 33,000 33,000     بانكوك سفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ )جنوب آسيا( 1620    

المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ وجنوب آسيا )آسيا والمحيط سفر موظفي  1621    
 الھادئ وجنوب آسيا(

 33,000 33,000     بانكوك

سفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ وجنوب آسيا )جزر المحيط  1622    
 الھادئ(

 50,000 50,000     بانكوك

 45,000 45,000     المنامة لغرب آسياسفر موظفي المكتب اإلقليمي  1630    

 60,500 60,500     نيروبي سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا )الناطقة بالفرنسية( 1640    

 60,500 60,500     نيروبي سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا )الناطقة باإلنجليزية( 1641    

ي المكتب اإلقليمي  1650    
ي سفر موظف   35,000 35,000     بنما )منطقة البحر الكاريبي( ألمريكا الالتينية والكاريب 

ي  1651     ي المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريب 
 35,000 35,000     بنما )أمريكا الالتينية( سفر موظف 

 548,000 548,000       المجموع الفرعي لعنصر السفر      

 اإلقليميةاألنشطة  20/30

         عنصر خدمات العقود      

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا  2210    
 الوسطى/التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية

 

باريس/أور

وبا وآسيا 

 الوسطى

    130,000 130,000 

وآسيا الوسطىالمجموع الفرعي ألوروبا               130,000 130,000 

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط  2220    
 الھادئ/التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية )جنوب آسيا(

 

 92,000 92,000     بانكوك

المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط  االجتماعات المواضيعية للشبكة في 2221    
الھادئ/التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية )جنوب شرق آسيا 

 والمحيط الھادئ(

 70,000 70,000     بانكوك

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط  2222    
فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية )جزر المحيط الھادئ/التعاون 

 الھادئ(

 105,000 105,000     بانكوك

 267,000 267,000       المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ      

بين االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا /التعاون فيما  2230    
 بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية

 100,000 100,000     المنامة

 100,000 100,000       المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي لغرب آسيا      

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي ألفريقيا/ التعاون فيما بين  2240    
 اإلقليمية )البلدان الناطقة بالفرنسية(بلدان الجنوب/زيادة التوعية 

 175,000 175,000     نيروبي

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي ألفريقيا/ التعاون فيما بين  2241    
 بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية )البلدان الناطقة باإلنجليزية(

 

 175,000 175,000     نيروبي
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بند     

 الميزانية

أسبوع الموقع العنصر

شهر/  

البرنامج  الدرجة

الموافق عليه 

2019لعام    

البرنامج 

الموافق عليه 

2020لعام    

 350,000 350,000       المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي ألفريقيا      

والبحر  االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية 2250    
زر البحر الكاريبي/التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية )ج

 الكاريبي(

 130,000 130,000     بنما

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر  2251    
 الكاريبي/التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية )أمريكا الالتينية(

 120,000 120,000     بنما

 250,000 250,000       المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي      

 1,097,000 1,097,000       المجموع الفرعي لألنشطة اإلقليمية      

    الخدمات العالمية / حافظة تنمية القدرات  

 50,000 50,000       برنامج تدريب موظفي وحدة األوزون الوطنية  3210    

 130,000 100,000       السياسات والمساعدة التقنية 3211    

 110,000 100,000       التوعية والترجمة 3213    

 0 75,000       إطار قانوني بعد كيغالي 3214    

 85,000 80,000       رخص قيادة سائقي مركبات غازات التبريد 3215    

 130,000 100,000       تطبيق 3216    

 505,000 505,000       المجموع الفرعي لالجتماعات      

      االجتماعات    

اجتماعات استشارية و حلقات عمل أصحاب المصلحة )احتياجات ناشئة/قطاع  4210   50
 خدمات التبريد(

 165,000 165,000     باريس/أقاليم

 165,000 165,000       المجموع الفرعي لالجتماعات      

 670,000 670,000       االجتماعاتالمجموع الفرعي للخدمات العالمية /       

 عمليات المكاتب  
 290,000 290,000     باريس عمليات المكاتب/ االتصاالت )المعدات، اإليجارات، اللوازم المكتبية والصيانة( 5210   60

 300,000 300,000     أقاليم عمليات المكاتب/ االتصاالت )المعدات، اإليجارات، اللوازم المكتبية والصيانة( 5220    

 590,000 590,000       المجموع الفرعي لعمليات المكاتب      

 9,974,000 9,974,000       مجموع تكاليف المشروع المباشرة 99  

 797,920  797,920       (%8) تكاليف دعم البرنامج    

 10,771,920  10,771,920       المجموع الكلي 90

الشاملةنسبة الزيادة      

 

        0.00% 

 

 

اجتماعات  -االجتماعات المشتركة بين الوكاالت  -فريق العمل المفتوح العضوية  -المشاركة في اإلجتماعات: اللجنة التنفيذية   1601*

.موظفين من مكتب باريس 7اجتماع األطراف و نشاطات  التوعية على أساس احتياجات  -الشبكة   

 

2021نشاطات وميزانية للتحويل إلى  3210-3215**    

.مالحظة حول جميع بنود الميزانية : سوف يتم إرجاع األموال المتبقية  
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  التاسع عشرالمرفق 
  

تاريكااتفاق بين حكومة  تهالك المواد  كوس ندوق المتعدد األطراف لخفض اس واللجنة التنفيذية للص
 الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  الغرض 

("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  كوستاريكايمثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة   - 1
طن  0.35ألف ("المواد") إلى كمية ثابتة قدرها -1االستعمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحدد في التذييل 

  ول مونتلایر.بما يتماشى مع الجدول الزمني لبروتك 2030من قدرات استنفاد األوزون بحلول أول كانون الثاني/يناير 

ألف -2من التذييل  2.1يوافق البلد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي على النحو المبين في الصف   - 2
("األهداف والتمويل") في هذا االتفاق باإلضافة إلى الجدول الزمني للتخفيض في بروتوكول مونتلایر لجميع المواد 

لد أنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهداتها بالتمويل المحدد في ألف. ويقبل الب-1المشار إليها في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد 3الفقرة 

ئية في التخفيضات بموجب هذا ألف باعتباره الخطوة النها-2من التذييل  2.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في -1االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل 

  (االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل). 3.6.4و  3.5.4و  3.4.4و  3.3.4و  3.2.4و  3.1.4الصفوف 

لمحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهنا بامتثال البلد اللتزاماته ا  - 3
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في -2من التذييل  1.3التمويل المحدد في الصف 

  تمويل").ألف ("جدول زمني للموافقة على ال-3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة المواد الهيدروكلورفلوركربونية الموافق  - 4
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقق مستقل من إنجاز حدود  5عليها ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعية 

ألف من هذا االتفاق. وسيجري التحقق المشار إليه -2من التذييل  2.1ة في الصف االستهالك السنوي للمواد المذكور
  أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذة المعنية.

 شروط صرف األموال

ستوفر اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يفي البلد بالشروط التالية  - 5
  قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المنطبق المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:

ألف لجميع السنوات المعنية.  -2من التذييل  2.1أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة في الصف   (أ)
يها الموافقة على هذا االتفاق. وتستثني والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت ف

السنوات التي ال يوجد فيها تقارير عن تنفيذ البرنامج القطري في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية 
  الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف لجميع السنوات المعنية، إال إذا قررت اللجنة   (ب)
  التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط تنفيذ -4أن يكون البلد قد قدم تقرير تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل   (ج)
الشريحة") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة؛ وأن يكون قد حقق مستوى متقدم من تنفيذ 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 
Annex XIX 

 

2 

لموافق عليها سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح األنشطة التي شرع في تنفيذها في الشرائح ا
  في المائة؛ و 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية -4أن يكون البلد قد قدم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل   (د)
لها، أو حتى اكتمال جميع األنشطة  وشاملةالسنة التي يتوقع جدول التمويل فيها تقديم الشريحة التالية 

  الواردة فيها في حالة الشريحة األخيرة.

  الرصد

-5يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطته بمقتضى هذا االتفاق. وسوف تقوم المؤسسات المحددة في التذييل   - 6
طط تنفيذ الشرائح السابقة وفقا ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") بالرصد واإلبالغ عن تنفيذ األنشطة الواردة في خ

  ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.

 المرونة في تخصيص األموال

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص جزء أوكل المبالغ الموافق عليها   - 7
  ألف:-1زالة المواد المحددة في التذييل وفقا لتغير الظروف من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهالك وإ

يجب أن يتم توثيق مسبق لعمليات إعادة التخصيص المصنفة كتعديالت رئيسية إما في خطة تنفيذ   (أ)
(د) أعاله، أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة تقدم ثمانية  5الشريحة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 

  للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي: أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية

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

  التغييرات التي قد تؤدي إلى تعديل في أي شرط من شروط هذا االتفاق؛  )2( 

الوكاالت الثنائية أو الوكاالت التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى   )3(
  المنفذة لمختلف الشرائح؛

توفير تمويل لألنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشريحة الحالية المعتمدة، أو استبعاد   )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة تزيد تكاليفه عن 

  شريحة موافق عليها؛ و

لتكنولوجيات البديلة، على أساس الفهم أن أي طلب يقدم لهذا ينبغي أن يحدد التغيرات في ا  )5(
التكاليف اإلضافية المتعلقة بها، واألثر المتوقع على المناخ، وأي اختالفات في أطنان من 
قدرة استنفاد األوزون التي ستتم إزالتها حسب االنطباق، باإلضافة إلى التأكيد على أن البلد 

وفورات المحتملة المتعلقة بالتغيير في التكنولوجيا سوف تقلل من مستوى يوافق على أن ال
  التمويل العام بموجب هذا االتفاق؛

عمليات إعادة التخصيص غير المصنفة كتعديالت رئيسية يمكن إدماجها في خطة تنفيذ الشريحة   (ب)
ذية بشأنها في تقرير تنفيذ الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتم إبالغ اللجنة التنفي

  الشريحة الالحق؛

تعاد أي مبالغ متبقية في ذمة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق   )ج(
  المتعدد األطراف عند االنتهاء من آخر شريحة متوقعة بموجب هذا االتفاق.
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  اعتبارات بشأن قطاع خدمة التبريد

على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطاع خدمة التبريد المدرجة في الخطة، وبصفة خاصة يولى اهتمام   - 8
 لما يلي:

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاصة التي قد تطرأ   (أ)
  خالل تنفيذ المشروع؛ و

لمعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة ا  (ب)
  خدمة التبريد خالل تنفيذ الخطة.

  الوكاالت الثنائية والمنفذة

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو  - 9
كون الوكالة اليوئنديبي على أن ي ات بموجب هذا االتفاق. وقد وافقيضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزام

المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. ويوافق البلد على عمليات 
األطراف أو في إطار برنامج التقييم والتي قد تجرى في إطار برامج الرصد وأعمال التقييم التابعة للصندوق المتعدد 

 التقييم التابع للوكالة المنفذة الرئيسية المشتركة في هذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لألنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها بموجب  - 10
الوكالة يوجد دور و(ب).  5ل وفقا للفقرة الفرعية هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستق

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية ألف. -6في التذييل  المنفذة الرئيسية
  ألف.-2من التذييل  2.2بالرسوم المحددة في الصف 

  عدم االمتثال لهذا االتفاق

من  2.1في حال عدم تمكن البلد ألي سبب من األسباب من تحقيق أهداف إزالة المواد المحددة في الصف   - 11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحق له الحصول على -2التذييل 

نة التنفيذية يمكن إعادة التمويل إلى وضعه وفق لجدول التمويل وفقا لجدول الموافقة على التمويل. وحسب تقدير اللج
زمني منقح للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من 

بأنه يجوز للجنة  المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد
ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")، -7التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددة في التذييل 

عن كل كيلوغرام من تخفيضات المواد المستنفدة لألوزون من االستهالك غير المنجز في أي سنة من السنوات. وسوف 
من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة 

وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المحددة لعدم االمتثال عائقا أمام توفير التمويل للشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
  أعاله. 5

قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل أيه لن يخضع تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي   - 12
 مشروعات أخرى في قطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات الصلة في البلد.

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية، والوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذا هذا االتفاق.   - 13
ح للوكالة المنفذة الرئيسية االطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا وبصفة خاصة، عليه أن يتي

  االتفاق.
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  تاريخ االستكمال

يتم استكمال الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به   - 14
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة أخرى في ذلك الحين جرى التنبؤ -2لمستوى إجمالي االستهالك المحدد في التذييل 

، فسيرجأ إتمام الخطة حتى 7(د) والفقرة  5بها في آخر خطة تنفيذ شريحة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
 1و  (أ) 1الفقرات الفرعية نهاية السنة التالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في 

  ألف إلى حين إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4(هـ) من التذييل   1(د) و 1(ب) و 

  الصالحية

تنفذ جميع الشروط المحددة في هذا االتفاق حصرا ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبين في  - 15
حات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتلایر، ما لم يتم هذا االتفاق. وكافة المصطل

  تحديد غير ذلك هنا.

يمكن تعديل هذا االتفاق أو إنهاؤه فقط من خالل اتفاق مشترك مكتوب بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق  - 16
  المتعدد األطراف. 
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  التذييالت

  الموادألف: -1التذييل 

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة  المجموعة المرفق المواد
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 10.00 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
  3.58 األولى جيم ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  0.01 األولى  جيم  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
  0.09 األولى جيم  124-الهيدروكلوروفلوروكربون
  0.40 األولى  جيم  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

  14.08      المجموع الفرعي
ب المتضمن في 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت المستوردة السابقة الخلط
 األولى  جيم

18.11  

 32.19 األولى  جيم  المجموع

 

  ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 

 المجموع 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 20222023 2021 2020 2019 التفاصيل السطر
جدول تخفيضات بروتوكول   1.1

مونتريال لمواد المرافق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان من قدرات 

 استهالك األوزون)

 ال ينطبق 0.35 4.58 4.58 4.58 9.179.179.179.179.174.584.58 12.69

هالك الحد األقصى المسموح به لالست  2,1
الكلي من مواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان من قدرات 
 استهالك األوزون)

 ال ينطبق 0.35 4.58 4.58 4.58 9.179.179.179.179.174.584.58 12.69

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   1.2
الرئيسية (اليوئنديبي) (دوالر 

 أمريكي)

187,777 0385,75000295,20000 126,450 0 0 104,000 1,099,177 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية   2.2
 (دوالر أمريكي)

13,144 0 27,0030 0 20,66400 8,852 0 0 7,280 76,942 

إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

187,777 0385,75000295,20000 126,450 0 0 104,000 1,099,177 

إجمالي تكاليف الدعم (دوالر   2.3
 أمريكي)

13,144 0 27,0030 0 20,66400 8,852 0 0 7,280 76,942 

إجمالي التكاليف المتفق عليه (دوالر  3.3
 أمريكي) 

200,921 0412,75300315,86400 135,302 0 0 111,280 1,176,119 

المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون  1.1.4  7.07 
الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-الهيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4  2.59 
المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4  0.35 
ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون  1.2.4  1.20 
ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-الهيدروكلوروفلوروكربون  2.2.4  2.38 
ب المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4  0.00 
المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)123-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون  1.3.4  0.01 
الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 123-الهيدروكلوروفلوروكربون  2.3.4  0.00 
المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 123-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.3.4  0.00 
المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 124-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون  1.4.4  0.09 
الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 124-الهيدروكلوروفلوروكربون  2.4.4  0.00 
المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 124-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.4.4  0.00 
ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون  1.5.4  0.40 
ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142-الهيدروكلوروفلوروكربون  2.5.4  0.00 
ب المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.5.4  0.00 
ب المتضمن في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون  1.6.4  0.69 
في المرحلة السابقة (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) ب المتضمن في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط الذي يتعين إزالته141-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4  14.00 

ب المتضمن في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.6.4  0.00 

  .2021كانون األول/ديسمبر  31تاريخ استكمال المرحلة األولى وفقا للمرحلة األولى من االتفاق:   *
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  : الجدول الزمني للموافقة على التمويلألف-3التذييل 

  ألف.-2ستتم دراسة تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليها في االجتماع الثاني من السنة المحددة في التذييل   - 1

  ألف: شكل تقارير وخطط تنفيذ الشريحة-4التذييل 

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

تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، ويصف التقدم المحرز من التقرير السابق، ويعكس   )أ(
شطة فيها، وكيف تتصل ببعضها البعض. حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، وكيف تسهم مختلف األن

وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ األنشطة، 
حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل، للسماح لألمانة بتقديم 

ير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي أن يسلط معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغ
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. 

ط) تنفيذ الشريحة طقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خوينبغي أن يتضمن الت
المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات، مثل التأخيرات، واستخدام بند المرونة إلعادة تخصيص 

من هذا االتفاق، أو أي  7األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
  تغييرات أخرى؛

(ب) من االتفاق.  5تقرير للتحقق من نتائج الخطة واستهالك المواد كما هو مبين في الفقرة الفرعية   (ب)
وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من 

إلى تسلم تقرير  (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة 5الشرائح على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 
  تحقق عنها؛

وصف خطة لألنشطة التي سيضطلع بها خالل الفترة التي تغطيها الشريحة المطلوبة، مع إبراز   (ج)
النقاط األساسية في التنفيذ وميعاد االستكمال والترابط بين األنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة 

ار، وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب
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. كما ينبغي أن يحدد الوصف 

شاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة ال
األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) 

  أعاله؛

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير وخطط تنفيذ الشريحة المقدمة من خالل قاعدة   (د)
  بيانات على اإلنترنت؛ و

(أ)  1وجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من م  (هـ)
  (د) أعاله. 1إلى 

في حال أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ   - 2
  عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة: بشكل متوازي، ينبغي أخد االعتبارات التالية في الحسبان 

تقارير وخطط تنفيذ الشريحة المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة   )أ(
  واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛ و
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إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفق   (ب)
ألف من كل اتفاق في أي سنة معينة، سيتم استخدام هدف استهالك المواد -2تذييلال

  الهيدروكلوروفلوروكربونية األقل كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل أساساً للتحقق المستقل.

  ألف: مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة بها -5التذييل 

طبقة األوزون  بالحفاظ علىهي السلطة المسؤولة عن تنفيذ اإلجراءات الوطنية المتعلقة إن وزارة البيئة والطاقة   - 1
لبروتوكول مونتريال  جهة التنسيق) DIGECAمديرية إدارة الجودة البيئية (وتعتبر بموجب بروتوكول مونتريال. 

تنسق مديرية إدارة الجودة البيئية مع و. وزارة البيئة والطاقةالعبادة وشؤون الخارجية و العالقاتزارة من قبل و ةالمعين
العامة األخرى ومع القطاع الخاص لتنفيذ األنشطة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  والمنظماتالمؤسسات 

  :يتم وصف أدوار ومسؤوليات هذه المؤسسات على النحو التاليوالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

ة تنظيم التجارة الدولية للمواد الخاضعة للرقابة ورصد يكاتبها الجمركية مسؤولوزارة المالية ومتتولى   )أ(
 ؛، وهي المسؤولة عن المشتريات العامةلى جانب الكيانات الحاكمة األخرىالواردات وإنفاذ الحصص إ

 ؛ة إصدار اللوائح ذات الصلة باستخدام المواد الخاضعة للرقابةيوزارة الصحة مسؤولتتولى    )ب(

التعليم العام، ، ووزارة )INA، مثل المعهد الوطني للتعلم (مؤسسات التدريب والتدريب التقني سوف تدعم  )ج(
 ؛تعزيز القدرات التقنية لفنيي ومهنيي التبريد وتكييف الهواء ومؤسسة صموئيل، والجامعات العامة

رابطة الفنيين و، الصناعاتلجمعيات الصناعية (غرفة مع الغرف وا مديرية إدارة الجودة البيئيةسوف تتعاون   )د(
) عند التعامل غيرها، من بين غرفة التجارةو، المهندسين المعماريين الفيدراليةكلية المهندسين ووالصناعيين، 

 للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ةالتام اإلزالةمع القضايا الشاملة لمصلحة الصناعة خالل العملية 

اإلدارات الحكومية األخرى المسؤولة عن نظام أيضاً عن كثب مع  البيئيةمديرية إدارة الجودة سوف تعمل   )ه(
الجودة الوطني، بما في ذلك هيئة المعايير الفنية، لتحديث واعتماد المعايير واللوائح الفنية الالزمة لتنفيذ 

 ؛ وبروتوكول مونتريال

  .لتنفيذ أنشطة المشروع الالزموالمالي  والميزاني اإلداري الرصدالوكالة المنفذة الرئيسية سوف توفر   )و(

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

  ستكون الوكالة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة من األنشطة تشمل على األقل ما يلي:  - 1

ضمان التحقق من األداء والتحقق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلبات الداخلية   )أ(
النحو المبين في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة الخاصة به، على 

  بالبلد؛

  ألف؛-4مساعدة البلد في إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة على النحو المبين في التذييل   (ب)

ة بها تقديم تحقق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن أنشطة الشرائح المرتبط  (ج)
  ألف؛-4قد أكملت على النحو المبين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

التأكد من أن التجارب المكتسبة والتقدم قد أدخلت في استكماالت الخطة الشاملة وفي خطط تنفيذ   (د)
  ألف؛-4(د) من التذييل  1(ج) و  1الشريحة المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 
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وفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ الشريحة والخطة الشاملة على النحو المحدد ال  (هـ)
  ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛ -4في التذييل 

في حالة طلب آخر شريحة تمويل قبل سنة أو عدة سنوات من آخر سنة ثم فيها تحديد هدف   (و)
ذ الشريحة و، حسب الحالة، تقارير تحقق بشأن المرحلة الحالية لالستهالك، فإن التقارير السنوية لتنفي

من الخطة ينبغي أن تقدم عندما يتم استكمال كافة األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك المواد 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

  ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهلين للمراجعات التقنية؛  ز)(

  مهام اإلشراف المطلوبة؛ إجراء  (ح)

ضمان وجود آلية تشغيلية تمكن من تنفيذ خطة الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
  نود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية؛تخصيص التخفيضات لمختلف ب

  ضمان أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  (ك)

  و تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب؛  (ل)

  كة الستكمال األنشطة المتعلقة بالمشروع.صرف األموال في الميعاد إلى البلد/المؤسسات المشار  (م)

بعد التشاور مع البلد وأخد أي آراء يعرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار   - 2
منظمة مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك 

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

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال-7التذييل 

دوالراً أمريكيا عن كل  180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمقدار  11وفقا للفقرة   - 1
من التذييل  2.1أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف كيلو غرام من 

ألف على أساس فهم أن أقصى تخفيض في -2من التذييل  2.1ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف -2
ابير إضافية في الحاالت التي يتعدى فيها التمويل لن يتخطى مستوى تمويل الشريحة المطلوب. ومن الممكن دراسة تد

 عدم االمتثال سنتين تاليتين.
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  العشرون المرفق 
 

  للصندوق المتعدد األطراف  ةيذيواللجنة التنف تونسحکومة  نياتفاق ب
   ةيوفقا للمرحلة الثان ةيکلوروفلوروکربوندروياستهالك المواد اله ضيبشأن تخف

 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله
   

 غرضال
 
بتخفيض االستخدام المراقب  تعلقي مايف ةيذي("البلد") واللجنة التنف ونستحکومة بين  تفاهمالهذا االتفاق  مثلي -1

ً طن  12.88ألف (" المواد ") إلى مستوى مستدام قدره  -1 لييللمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذ من قدرات  ا
  مونتريال.بروتوكول الزمني للجدول لامتثاال  2025 كانون الثاني /يناير 1استنفاد األوزون بحلول 

  
من  2-1في الصف األفقي  نيالنحو المب یااللتزام بحدود االستهالك السنوي للمواد عل یالبلد عل وافقي  -2

 عيجمل للتخفيضالزمني  اليجدول بروتوکول مونتر") في هذا االتفاق وکذلك في ليألف ("األهداف والتمو -2لييالتذ
 ةيليالتمو اللتزاماتها ةيذيهذا االتفاق وأداء اللجنة التنف بقبوله على أنهالبلد  ويوافقألف.  -1في التذييل  المذكورةالمواد 

إضافي من الصندوق المتعدد األطراف أو الحصول  ليتمو یطلب للحصول عل ميمن تقد منعي، 3الموصوفة في الفقرة 
خطوة باعتباره  ،ألف -2من التذييل  2-1 األفقي تجاوز المستوى المحدد في الصفيبأي استهالك للمواد  تعلقيما في هيعل

ادة ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك لكل م -1التخفيض النهائية بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل
  (االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).3-3-4و 3-2-4و  3-1-4 ةاألفقي وفيتجاوز المستوى المحدد في الصف

 
 ليالتمو ريتوف یالمبدأ، عل ثيمن ح ة،يذيالمحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنف هرهنا بامتثال البلد اللتزامات -3

المبدأ، في  ثيمن ح ل،يهذا التمو ةيذيألف للبلد. وستوفر اللجنة التنف -2 لييمن التذ 1-3المحدد في الصف األفقي 
  ").ليالتمو یألف ("الجدول الزمني للموافقة عل -3 لييالتذ يالمحددة ف ةيذياجتماعات اللجنة التنف

 
 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله ةيهذا االتفاق وفقا للمرحلة الثان ذيتنف یالبلد عل وافقي -4

حدود  قيالبلد إجراء تحقق مستقل من تحق قبلي(ب) من هذا االتفاق، سوف  5 ةيووفقا للفقرة الفرع .("الخطة") المعتمدة
الوکالة  وستكلفألف من هذا االتفاق.  -2 لييمن التذ 2-1في الصف األفقي  نيالنحو المب یاالستهالك السنوي للمواد عل

 التحقق المذکور أعاله.بإجراء  المعنيةذة أو المنف ةيالثنائ
 

 شروط اإلفراج عن التمويل
 

 ةيالشروط التالالبلد  يستوفيعندما  ليالتمو یوفقا للجدول الزمني للموافقة عل ليالتمو ةيذيستقدم اللجنة التنف -5
 فقط: األقل یعل عيأساب ةيثمانبمدة  ليالتمو یالمحدد في الجدول الزمني للموافقة عل ةيذياجتماع اللجنة التنف قبل

 
السنوات  عيألف لجم -2 لييمن التذ 2-1البلد قد حقق األهداف المحددة في الصف األفقي  کونيأن   )أ(

. وتعفى االتفاق اة التي تمت فيها الموافقة على هذهي جميع السنوات منذ السن المعنية. والسنوات المعنية
في تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية  لمستحقةالبرامج القطرية االسنوات التي ال توجد فيها تقارير عن تنفيذ 

 الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
 
أن  ةيذي، ما لم تقرر اللجنة التنفالمعنيةالسنوات  عيهذه األهداف لجم تحقيقمن  المستقل التحقق تميأن و  )ب(

 مطلوب؛ ريهذا التحقق غ
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 ذيوخطط تنف ريتقار شكلألف (" -4 لييالتذ نموذج في حةيالشر ذيتنف ريالبلد قد قدم تقر کونيأن و  )ج(
األنشطة التي بدأت مع  ذيمن تنف رايمستوى کب حقق هسابقة؛ وأن ةيميکل سنة تقو يشملالذي ") حةيالشر

ابقا کان س هايعل الموافق حةيالمتاح من الشر ليسابقا؛ وأن معدل صرف التمو هايالشرائح الموافق عل
 في المائة؛ 20أکثر من 

 یحت ةيميکل سنة تقو تشملالتي ألف  -4 لييالتذ نموذج في حةيالشر ذيالبلد قد قدم خطة تنف کونيأن و  )د(
 ة،يالنهائ حةيأو في حالة الشر ةيالتال حةيالشر ميتقد ليالجدول الزمني للتمو هايف توقعيالتي السنة 

 .ويشمل تلك السنة أيضا استكمال جميع األنشطة المتوقعة
 

 الرصد
 
 لييفي التذ المذكورةبموجب هذا االتفاق. وستقوم المؤسسات  هألنشطت قيالبلد إجراء رصد دق ضمنيسوف  -6
وفقا وتقديم تقارير عنها السابقة  حةيالشر ذياألنشطة في خطط تنف ذيألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") برصد تنف -5

  .هنفس لييالمحددة في التذ اتهايألدوارها ومسؤول
 

 في إعادة تخصيص األموال المرونة
 

وفقا  ،المعتمدةجزء من أو کل األموال  صيمرونة في إعادة تخصبالالبلد  يتمتعأن  یعل ةيذيتوافق اللجنة التنف -7
  ألف: -1 لييلمواد المحددة في التذاإزالة أسلس خفض في االستهالك و قيتحقمن أجل للظروف المتطورة 

 
 ذيإما في خطة تنف ةيسيرئ التيتعدعلى أنها المصنفة  التخصيصاتعادة التوثيق المسبق إل جبي  )أ(

 حةيالشر ذيلخطة تنف كتعديلأعاله، أو المذكورة (د)  5 ةيفي الفقرة الفرع المتوقعالنحو  یعل حةيالشر
التغييرات  ستتعلق، للموافقة عليها. وعيأساب ةيثمانبمدة  التي ستقدم قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية ةيالحال

 الرئيسية بما يلي:
 

  بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ تعلقهاالمسائل التي يحتمل  )1(

 ؛االتفاق ال أي بند من بنود هذتعدسالتغييرات التي و )2(

  منفذة لمختلف الشرائح؛أو  وكالة ثنائيةالمخصصة لکل  ةيالسنو ليلتموا اتيمستوفي  التغيراتو )3(

نشاط  حذفأو  ،المعتمدة ةيالحال حةيالشر ذيالمدرجة في خطة تنف ريلألنشطة غ ليتمو وتوفير )4(
  ؛معتمدة حةيآخر شر فيفي المائة من مجموع تکال 30تکلفة تتجاوز ب حة،يالشر ذيخطة تنف من

التكاليف  قبيلهذا ال منمقدم أي طلب يحدد ، على أساس أن تغييرات في التكنولوجيات البديلةال )5(
، وأي اختالفات في أطنان قدرات استنفاد والتأثير المحتمل على المناخاإلضافية المرتبطة بها، 

البلد على أن الوفورات  ةوافقم كذلكد كوأن يؤ، عند االقتضاء إزالتها،األوزون التي يتعين 
من مستوى التمويل الكلي بموجب بالتالي بتغيير التكنولوجيا ستقلل  تعلقا يمتحقيقها في المحتمل

  ؛االتفاق اهذ

 حةيالشر ذيفي خطة تنف ةيسيرئ التيتعدعلى أنها المصنفة  ريغ التخصيصاتإدراج إعادة  مکنيو  )ب(
 الالحق؛ حةيالشر ذيتنف ريفي تقرعنها  ةيذياللجنة التنفوإبالغ في ذلك الوقت،  الجاري تنفيذها ،المعتمدة

ية مدرجة وكربونفلوروالهيدروكلور الموادم تحويلها إلى تكنولوجيا ال تحتوي على يُعتزأي مؤسسة   (ج) 
تعتبر غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق متعدد األطراف (أي بسبب الملكية األجنبية في الخطة و
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يتم اإلبالغ عن و، لن تتلقى مساعدة مالية. )2007 أيلول/سبتمبر 21 األجل المحدد فيبعد  إلنشائهاأو 
  هذه المعلومات كجزء من خطة تنفيذ الشريحة ؛

  
ر االحترافي إمكانية يلتزم البلد بدراسة إمكانية استخدام نظم سابقة الخلط مع عوامل نفخ منخفضة   (د) 

، إذا كان ذلك المشمولة بالخطة يواات الرغشرك، بالنسبة لالشركة العالمي بدالً من مزجها داخل
  ؛للشركات ومقبوالً  ةقتصادياال الوجهة ميسوراً من الوجهة التقنية ومجدياً من 

 
الصندوق  یأو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إل ةيتحتفظ بها الوکاالت الثنائ ةيأي أموال متبق عادت  هـ)(

  المتوقعة بموجب هذا االتفاق. رةياألخ حةياالنتهاء من الشر بعدالمتعدد األطراف 
  
  
 

 دياعتبارات لقطاع خدمة التبر
 
  ، وبصفة خاصة:ديفي قطاع خدمة التبر المدرجة في الخطةاألنشطة  ذيلتنفخاص اهتمام  یوليسوف  -8
 

الخاصة التي  اجاتيمعالجة االحتمن أجل بموجب هذا االتفاق له البلد المرونة المتاحة  ستعمليسوف   )أ(
 المشروع؛ ذيقد تنشأ أثناء تنف

 
خالل  ديقطاع خدمة التبربالقرارات ذات الصلة  المعنيةأو المنفذة  /و ةيالبلد والوکاالت الثنائ ويراعي   )ب(

 الخطة. ذيتنف
  

الثنائية والمنفذة الوكاالت  
 
 تنفذأو  ينفذهاهذا االتفاق وعن کافة األنشطة التي  ذيعن إدارة وتنف الكاملة ةيتحمل المسؤول یالبلد عل وافقي -9
المنفذة الوکالة  کونتأن  یعل دواليوني تبموجب هذا االتفاق. ووافقالمحددة لوفاء بااللتزامات من أجل ا هعن ابةينبال

بأنشطة البلد  تعلقي مايف ةيسيالوکالة المنفذة الرئ بقيادةالوکالة المنفذة المتعاونة  کونيأن  یعل بيونيووافق ال ةيسيالرئ
 مييإجراؤها في إطار برامج عمل الرصد والتق مکنيالتي  مييالتق اتيعمل یالبلد عل وافقيبموجب هذا االتفاق. والمحددة 

أو الوکالة المنفذة  /و ةيسيالمنفذة الرئ بالوكالةالتقييم الخاص األطراف أو في إطار برنامج  ددالتابعة للصندوق المتع
  المتعاونة المشارکة في هذا االتفاق.

 
األنشطة  عيعن جم وتقديم تقارير ينالمنسق ذيوالتنف طيمسؤولة عن ضمان التخط ةيسيستکون الوکالة المنفذة الرئ -10

(ب). وستدعم الوکالة  5 ةيالمثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرع ليسب یعل تشملالتي بموجب هذا االتفاق، 
. وترد ةيسيلوکالة المنفذة الرئمن االعام  قيالخطة في إطار التنس ذيمن خالل تنف ةيسيالمنفذة المتعاونة الوکالة المنفذة الرئ

التوالي. وتوافق اللجنة  یباء عل -6 لييألف والتذ -6 لييمتعاونة في التذوالوکالة المنفذة ال ةيسيأدوار الوکالة المنفذة الرئ
 الصفينفي  نةيالمنفذة المتعاونة بالرسوم المب الةوالوک ةيسيالوکالة المنفذة الرئ ديتزو یالمبدأ، عل ثيمن ح ة،يذيالتنف
 ألف. -2 لييمن التذ 4-2و  2-2 نيياألفق

  
 عدم االمتثال لالتفاق

 
ألي سبب ألف  2- لييمن التذ 2-1البلد أهداف إزالة المواد المحددة في الصف األفقي  تحقيقفي حالة عدم   -11

التمويل وفقا للجدول الزمني للموافقة يستحق لن  هأن یعلالبلد  وافقي عندئذ،لهذا االتفاق،  همن األسباب أو عدم امتثال
المعدل الذي حددته  ليالتمو یزمني للموافقة علالجدول لوفقا ل ليالتمو دسيعا ة،يذياللجنة التنف ريعلى التمويل. ووفقا لتقد



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 
Annex XX 

 

4 
 

 ةيالتال حةيقبل استالم الشر استيفاؤهاالتي کان من المقرر ه التزامات عياستوفى جم هالبلد أن ثبتيبعد أن  ةيذياللجنة التنف
 ليالتمو مبلغأن تخفض  ةيذيللجنة التنف جوزي هبأنالبلد  قريومن التمويل في إطار الجدول الزمني للموافقة على التمويل. 

من قدرات  لوغراميبکل ک تعلقي مايعدم االمتثال") فبسبب  ليفي التمو ضاتيتخفألف (" -7 لييبالمبلغ المحدد في التذ
 نةيمع ةکل حال ةيذي. وسوف تناقش اللجنة التنفسنةفي أي  التي لم تتحققفي االستهالك  ضاتياستنفاد األوزون من التخف

حالة عدم االمتثال لهذا لن تکون اتخاذ القرارات،  وبعدالبلد لهذا االتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة.  هايف متثليلم 
 أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبليةللشرائح  ليالتمو مياالتفاق عائقا أمام تقد

 
 یفي المستقبل قد تؤثر عل ةيذيجنة التنفللتصدرها اأساس أي قرارات  یهذا االتفاق عل ليتمو ليتعد تميلن  -12
  مشروعات أخرى في قطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد. أي ليتمو

 
والوکالة المنفذة المتعاونة  ةيسيوالوکالة المنفذة الرئ ةيذيالبلد ألي طلب معقول من اللجنة التنف بيستجيسوف  -13

إمكانية والوکالة المنفذة المتعاونة ب ةيسيزود الوکالة المنفذة الرئيهذا االتفاق. وبصفة خاصة، س ذيتنف ريسيتمن أجل 
 االتفاق. ذاللتحقق من االمتثال له الالزمةالمعلومات  یلعصول حال
  

 اإلنجاز موعد
 

 همسموح ب یحد أقص هايف حدديآلخر سنة  ةيالسنة التال ةيإنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نها تميس -14
في خطة  كانت متوقعةو، ذلك الوقتفي  معلقةالتزال أنشطة  وإذا وجدتألف.  -2 لييفي التذالوارد إلجمالي االستهالك 

السنة  ةيإنجاز الخطة حتى نها تأخري، س7(د) والفقرة  5 ةيالالحقة وفقا للفقرة الفرع األخيرة وتعديالتها حةيلشرا ذيتنف
) من ـ(ه 1(د) و  1(ب) و  1(أ) و  1اإلبالغ وفقا للفقرات الفرعية  شروطتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر  التي تلي
 .خالف ذلكالتنفيذية  اللجنة تحددألف حتى وقت إنجاز الخطة ما لم  -4التذييل 

 
  صالحيةال
 

 یوعل اليبروتوکول مونتر اقيضمن س على حدةفي هذا االتفاق  هايالشروط المنصوص عل عيجم ذيتنف تمي   15
لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول  فاقاالت اجميع المصطلحات المستخدمة في هذوالنحو المحدد في هذا االتفاق. 

 مونتريال ما لم يحدد خالف ذلك هنا.
 

التنفيذية للصندوق المتعدد ه إال باالتفاق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة ؤال يجوز تعديل هذا االتفاق أو إنها  16
 األطراف.
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  التذييالت
 

  ألف: المواد -1 التذييل
 

فئةال المادة ةمجموعال  نقطة البداية إلجمالي تخفيضات االستهالك (طن من قدرات  
  استنفاذ األوزون)

39.01 األولى جيم 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون
1.61  األولى  جيم  ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون
0.04  األولى  جيم  ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربون

40.70      المجموع الفرعي
 الموجودب 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

  المستوردة الخلط سابقة البوليوالت في
5.02  األولى  جيم

45.68      المجموع
 
 

  ألف: األهداف و التمويل -2التذييل 
  

 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 التفاصيل  الصف
 
 

 المجموع

 اليجدول بروتوکول مونتر  1-1
لمواد االزمني لخفض 

 م،يالمدرجة في المرفق ج
 طن من( یاألول الفئة

  قدرات استهالك األوزون)

 غير متاح 13.19 26.46 26.46 26.46 26.46 26.46 36.63

 هالمسموح ب یالحد األقص  1-2
استهالك المواد جمالي إل

 م،يالمدرجة في المرفق ج
 طن من( یاألول الفئة

  قدرات استهالك األوزون)

 غير متاح 12.88 25.91 25.91 25.91 25.91 25.91 34.60

 التمويل (دوالر أمريكي) 2-1
الوكالة  الموافق عليه من

  ) دوالمنفذة الرئيسية (اليوني

858,306 0 0 386,640 0 0 120,00
0 

1,364,946 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة  2-2
  الرئيسية (دوالر أمريكي)

60,081 0 0 27,065 0 0 8,400 95,546 

 التمويل (دوالر أمريكي) 2-3
الوكالة  عليه من فقلمواا

المنفذة المتعاونة 
  (اليوئنديبي) 

76,000 0 0 100,000 0 0 24,000 200,000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة  2-4
  المتعاونة (دوالر أمريكي) 

9,880 0 0 13,000 0 0 3,120 26,000 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
  (دوالر أمريكي) 

934,306 0 0 486,640 0 0 144,00
0 

1,564,946 

إجمالي تكاليف الدعم  3-2
  (دوالر أمريكي) 

69,961 0 0 40,065 0 0 11,520 121,546 

إجمالي التكاليف المتفق  3-3
  (دوالر أمريكي)  اعليه

1,004,267 0 0 526,705 0 0 155,52
0 

1,686,492 
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 16.87  المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

ً  المشروعات الموافق عليها تحقيقها في التي يتعين 22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2  9.26   سابقا

 12.88  المتبقي المؤهل للتمويل 22 -استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3

على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (أطنان قدرات استهالك  فقتب التي ا141 - كربونوفلوروالهيدروكلور إزالةإجمالي   4-2-1
  األوزون)

0 

المشروعات المعتمدة سابقًا (أطنان قدرات استهالك  التي يتعين تحقيقها فيب 141 - كربونوفلوروالهيدروكلور إزالة  4-2-2
  األوزون)

1.34 

 **0.27  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(ب 141 - كربونوفلورولهيدروكلوراالستهالك المؤهل المتبقي ل  4-2-3
بموجب هذا االتفاق (أطنان قدرات  ي تمت الموافقة على تحقيقهذالب 142 - كربونوفلوروالهيدروكلور إزالةإجمالي   4-3-1

  استهالك األوزون)
0 

التي يتعين تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقًا (أطنان قدرات استهالك ب 142 - كربونوفلوروالهيدروكلور إزالة  4-3-2
  األوزون)

0 

 **0.04  )األوزون أطنان قدرات استنفاد(ب 142 - كربونوفلورولهيدروكلوراالستهالك المؤهل المتبقي ل  4-3-3
ي تم االتفاق على ذالفي البوليوالت سابقة الخلط المستوردة  موجودالب 141 - كربونوفلوروالهيدروكلور إزالةإجمالي   4-4-1

 االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون) ابموجب هذ تحقيقه
5.02 

في  ي يتعين تحقيقهذالفي البوليوالت سابقة الخلط المستوردة  الموجودب 141 - كربونوفلوروالهيدروكلور إزالة  4-4-2
 المشروعات المعتمدة سابقًا (أطنان قدرات استهالك األوزون)

0 

في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة (أطنان  موجودالب 141 - كربونوفلورولهيدروكلورلاالستهالك المؤهل المتبقي   4-4-3
 قدرات استنفاد األوزون)

0 

  .2020ديسمبر/ كانون األول 31  حسب اتفاق المرحلة األولى:* موعد إنجاز المرحلة األولى 
 ** االستهالك المؤهل للتمويل المتبقي منعدم ألنه لم يعد يوجد استهالك في البلد.

  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  
 ألف. -2 لييمن السنة المحددة في التذ ثانيالفي االجتماع  يهالشرائح المقبلة للموافقة عل ليالنظر في تمو تميس        -1
 

 الشرائح ذيوخطط تنف ريألف: شکل تقار -4 لييالتذ
 
  من خمسة أجزاء: حةيلکل طلب شر حةيالشر ذيوخطة تنف ريتقر سيتألف          -1
 

حالة  ويبينالسابق،  ريالتقدم المحرز منذ التقرصف ي حة،يمقدمة من الشر اناتيسردي، مع ب ريتقر  )أ(
البعض.  ابعضهبتتعلق  فيتساهم مختلف األنشطة في ذلك، وک فيوک بإزالة المواد تعلقي مايالبلد ف

تنفيذ لكمية المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت كنتيجة مباشرة أيضاً التقرير  يشملوينبغي أن 
، بدائلاإلدخال التدريجي للمن  يتعلق بهاوالتكنولوجيا البديلة المستخدمة وما  حسب المادةاألنشطة، 

في االنبعاثات ذات الصلة  الناتج تغيرالمعلومات عن باللجنة التنفيذية  تزويد منألمانة ا من أجل تمكين
والتحديات المتعلقة باألنشطة المختلفة المدرجة في  اتالنجاحات والخبر يوضحأن  نبغييبالمناخ. و

صلة. الخرى ذات األمعلومات ال قدميوفي الظروف السائدة في البلد،  راتييتغ ويبين أيالخطة، 
 حةيالشر ذيبخطة (خطط) تنف تتعلق راتييمعلومات عن أي تغأيضا  ريالتقر ملشيأن  وينبغي أيضا

 ذياألموال خالل تنف صيواستخدامات المرونة إلعادة تخص راتيتأخمثل ال ،المقدمة سابقا ومبرراتها
 ، أو تغييرات أخرى؛االتفاق امن هذ 7في الفقرة  هيالنحو المنصوص عل یعل حة،يالشر

 
(ب) من االتفاق. وإذا لم  5 ةيالمواد، وفقا للفقرة الفرع واستهالكنتائج الخطة عن تحقق مستقل  ريتقر  )ب(

 قاتحق ويجب أن يقدم حةيهذا التحقق مع کل طلب شر ميتقد نبغييخالف ذلك،  ةيذيتقرر اللجنة التنف
النحو  یعل ،بعدبشأنها تحقق تقرير استالم اللجنة التي لم تعلن  المعنيةالسنوات  عيمن االستهالك لجم

 (أ)؛ 5 ةيالفرع لفقرةالمحدد في ا
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 ذيمعالم التنف يوضحالمطلوبة،  حةيالشر المشمولة فيخالل الفترة  ستنفذلألنشطة التي  كتابيوصف   )ج(
 شرائحال ذيوالتقدم المحرز في تنف المكتسبةالخبرات ويراعي األنشطة،  نيوالترابط ب اإلنجاز وموعد
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا لتقويميةستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة او ،السابقة

. كما ةعامفي الخطة الومتوقعة تغييرات محتملة أي  وكذلكة والتقدم المحرز، عامإشارة إلى الخطة ال
هذا يشرحها بالتفصيل. ويمكن تقديم وة امعهذه التغييرات في الخطة الل ا مفضالوصفينبغي أن يحدد 

 الوثيقة مثل التقرير السردي الوارد في الفقرة الفرعية (ب) فسوصف األنشطة المقبلة كجزء من نال
 أعاله؛ المذكورة

 
 اناتيالمقدمة من خالل قاعدة ب حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار عيلجم ةيمن المعلومات الکم مجموعة  )د(

 اإلنترنت؛ یعل
 

(أ) إلى  1 تينالفرعي ينتيلخص المعلومات الواردة في الفقر، تقريبا خمس فقراتمن تنفيذي  ملخص   (هـ) 
  أعاله.المذكورتين (د)  1

 
 نة،يفي سنة معمعا بالتوازي  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله مرحلتين ذيفي حالة تنف        -2
  :حةيالشر ذيوخطط تنف ريعند إعداد تقار ةياالعتبارات التال مراعاة جبي
 

األنشطة واألموال  یحصرا إل کجزء من هذا االتفاق مهيالمشار إل حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار ريستش  )أ(
 هذا االتفاق؛  المشمولة في

 
التنفيذ تحتوي علی أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروکلوروفلوروکربونية  قيدوإذا کانت المراحل   )ب(

 سيتم استخدام الهدف األدنى الستهالك الموادلكل اتفاق في سنة معينة،  ألف -2التذييل بموجب 
  .المستقل لالمتثال لهذه االتفاقات وسيکون أساس التحقق كمرجعالهيدروکلوروفلوروکربونية 

 
  ألف: مؤسسات الرصد واألدوار -5التذييل 

 المواد إزالة إدارة خطة بموجب المختلفة المكونات تنفيذ فعالية الوطنية األوزون وحدة ستراقب   - 1
 والغايات األهداف على األنشطة جميع وتأثير اإلزالة لمستويات االمتثال رصد ذلك في بما ، الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .المحددة
 من وبدعم الوطنية األوزون وحدة مع والتنسيق الوثيق بالتعاون األوزون طبقة لحماية الوطنية اللجنة ؤديست  - 2

ً  دوراً  الرئيسية المنفذة الوكالة  إنشاء خالل من الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة تنفيذ رصد في رئيسيا
. الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة إطار في األنشطة جميع تنفيذ لرصد شاملة بيانات قاعدة وإدارة

 :يلي بما المتعلقة السجالت وحفظ واإلبالغ المراقبة الوطنية األوزون وحدة وستتولى

 المحليين؛ المستوردين من البيانات جمع ذلك في بما ، لألوزون المستنفدة المواد تصدير/  استيراد  ) أ(

 الشركات من البيانات جمع ذلك في بما القطاعات؛ مختلف في لألوزون المستنفدة المواد استخدام  ) ب(
 المشروع؛ إدارة وحدة تجريها التي االستقصائية والدراسات المصنعة

 لألوزون؛ المستنفدة المواد من فيها المرغوب وغير تدويرها والمعاد المستردَّة الكميات حجم  ) ج(

 المستهدفة؛ المراحل حسب المشروعات منجزات بشأن المنتظم التحديث  ) د(

  والمشروعات؛ المكونات إنجاز وتقارير المرحلية والتقارير الخطط  ) هـ(
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 تشغيلها وحالة المواد تلك ومخزونات لألوزون المستنفدة المواد على القائمة المعدات عن المعلومات  ) و(
 .من االستخدام هاسحبو

 بيانات لقاعدة مفصلة اختصاصات بوضع الوطنية، األوزون وحدة مع بالتعاون الرئيسية، المنفذة الوكالة ستقوم  - 3
 وإدارة بتشغيل وسيُضطلع. المذكورة البيانات قاعدة إعداد يمكنها التي الفنية المؤسسة مع لذلك وفقًا وستتعاقد الرصد
 المواد إزالة إدارة خطة لرصد ومنسق البيانات قاعدة مسؤول بمثابة يعمل استشاري خبير خالل من البيانات قاعدة

 .للبلد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 رطاإ في زاتباإلنجا يتعلق فيما توضع لتيا يررلتقاا ى،ألخرا ملمهاا لىإ باإلضافة أيضاً، لتحققا شملي فسو   - 4
  .بونيةروكرفلوروكلورولهيدا ادلموا لةإزا إدارة خطة تنفيذ

 

  ةيسيألف: دور الوکالة المنفذة الرئ -6 لييالتذ

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

في  نيالنحو المب یمحددة عل داخلية وشروطإجراءات وبالتفاق لوالتحقق المالي وفقا   التنفيذضمان   )أ(
 للبلد؛ ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد اله

 
 ألف؛ -4 لييوفقا للتذ حةيالشر ذيوخطط تنف ريمساعدة البلد في إعداد تقار  )ب(

 
 یعل أنشطة الشرائح المرتبطة بها وإنجازاألهداف  من تحقيقالتحقق المستقل  ةيذيجنة التنفللإلى ا تقدم  )ج(

 ألف؛ -4 لييمع التذ يتوافقبما  حةيالشر ذيفي خطة تنف نيالنحو المب
 

الشرائح  ذيتنفالخطة الشاملة وخطط  ثيفي تحد نينعکساالتأکد من أن التجارب والتقدم المحرز   )د(
 ألف؛ -4 ليي(د) من التذ 1(ج) و  1 نيتيالفرع نيمع الفقرت يتوافقالمقبلة بما 

 
 لييالنحو المحدد في التذ یوالخطة الشاملة عل حةيالشر ذيوخطط تنف لتقاريراإلبالغ  استيفاء شروط  (هـ)

األنشطة التي تنفذها الوکالة المنفذة  تشملأن  جبيو ة،يذياللجنة التنف یإل اتقديمهمن أجل ألف  -4
  المتعاونة؛

  
، بسنة أو أكثر كهدف استهال لها دحدالتي  رةيقبل السنة األخ رةياألخ ليالتمو حةيشرفي حالة طلب   (و)

 ةيذلك، عن المرحلة الحال نطبقي ثماي، ح التحقق تقاريرو ةيالسنو حةيالشر ذيتنف ريأن تقدم تقار نبغيي
  ؛الهيدروكلوروفلوروكربونأهداف استهالك  تحققتو أن تكتمل جميع األنشطة المتوقعة من الخطة، إلى

  
  المستقلين المناسبين االستعراضات التقنية؛ الفنيينالخبراء  إجراء ضمان  (ز)

 
 ؛الالزمةاإلشراف  مهام تنفيذ  )ح(

 
عن  الدقيقواإلبالغ  حةيالشر ذيالفعال والشفاف لخطة تنف ذيتسمح بالتنف ليتشغ ةيضمان وجود آل  (ط)

  انات؛يالب
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  ؛ألنشطةل تسلسل المناسبالنة، وضمان أنشطة الوکالة المنفذة المتعاو قيتنس  (ي) 
 

بالتشاور مع  حدد،تمن االتفاق، أن  11عدم االمتثال وفقا للفقرة بسبب  ليتموال ضاتيتخففي حالة   (ك)
الوکالة المنفذة  ليتمولو الميزانيةلمختلف بنود  ضاتيالتخف صيالبلد والوکالة المنفذة المتعاونة، تخص

  متعاونة؛المنفذة اللوکالة او ةيسيالرئ
 

  استخدام المؤشرات؛التأكد من أن المدفوعات المقدمة إلى البلد تستند إلى   (ل) 
 

  ؛اللزومعند  الفنيتقديم المساعدة في مجال السياسات واإلدارة والدعم      (م) 
 

 قيوالتنس طيللتخط باتيتوافق في اآلراء مع الوکالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترت یالتوصل إل    (ن) 
  الخطة؛ ذيتنف ريسيلت الزمةواإلبالغ 

 
استكمال األنشطة من أجل المشاركة المؤسسات /  للبلداإلفراج عن األموال في الوقت المناسب    (س) 

  المتعلقة بالمشروع.
  
 ةمستقل هيئة ةيسيالوکالة المنفذة الرئوتفوض ، ستختار صدرتبعد التشاور مع البلد ومع مراعاة أي آراء  2-         

 -1 لييفي التذ المذكورةالمواد  واستهالك ةيدروکلوروفلوروکربونيالتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد اله ذيلتنف
 .ألف -4 ليي(ب) من التذ 1 ةيع(ب) من االتفاق والفقرة الفر 5لفقرة وفقا لألف، 

 
 (اليونيب) المنفذة المتعاونة ةباء: دور الوکال -6 لييالتذ

 
، العامة في الخطةمحددة هذه األنشطة وستکون الوکالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من األنشطة.           -1

 :ما يلي على األقل وتشمل
 

 ؛اللزومتقديم المساعدة لوضع السياسات عند    )أ(
 
الوکالة  والرجوع إلىاألنشطة الممولة من الوکالة المنفذة المتعاونة،  مييوتق ذيمساعدة البلد في تنفو  )ب(

 ألنشطة؛للضمان تسلسل منسق  ةيسيالمنفذة الرئ
 

الموحدة وفقا  ريفي التقار إلدراجهاهذه األنشطة  عن ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل ريتقار ميتقدو  )ج(
  .ألف -4 لييللتذ

 
 تكون التي التالية، باألنشطة االضطالع في الرئيسية المنفذة الوكالة المتعاونة المنفذة الوكالة تدعم سوف   - 2

 :عنها مسؤولة الرئيسية المنفذة الوكالة

 على المحددة الداخلية ومتطلباته وإجراءاته االتفاق الهذ وفقًا المالي والتحقق األداءالتحقق من  ضمان  ) أ(
 البلد؛ في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة في عليه المنصوص النحو

 ألف؛-4 التذييل حسب الالحقة والتقارير التنفيذ خطط إعداد في البلد مساعدة  ) ب(

 السنوية التنفيذ خطط وفي الشاملة الخطة تحديثات في المحرز والتقدم التجارب تنعكس أن ضمان  ) ج(
 ألف؛-4 التذييل من) د( 1 و) ج( 1 الفرعيتين الفقرتين مع يتفق بما المقبلة
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 المطلوبة؛ اإلشراف بمهام االضطالع  ) د(

 لبيانات؛با اإلبالغدقة و التنفيذ لخطة يةالشفافالمتسم بو الفعال التنفيذ تتيح تشغيلية آلية وجود ضمان  ) هـ(

 مع بالتشاور تقرر، االتفاق، من 11 للفقرة وفقًا االمتثال عدم بسبب التمويل في التخفيضات حالة في  ) و(
 وكالة كل تمويلى لعو الميزانية بنود مختلفى لع التخفيضات وزيعت الرئيسية، المنفذة والوكالة البلد

  معنية؛ منفذة

  .المؤشرات استخدام إلى تستند البلد إلى المقدمة المدفوعات أن من التأكد  ) ز(

 
 بسبب عدم االمتثال ليفي التمو ضاتيألف: تخف -7 لييالتذ

 
ً أمريكي اً دوالر 129 بقيمةمن االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقدم  11وفقا للفقرة         -1 لكل كيلوغرام من  ا

ألف لكل  -2من التذييل  2-1 األفقي يتجاوز المستوى المحدد في الصفالذي قدرات استنفاد األوزون من االستهالك 
  .ألف -2 لييمن التذ 2-1 األفقي في الصف لم يتحقق فيها الهدف المحددسنة 
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 حادي و العشرونالالمرفـق 

  
  طرافالتنفيذية للصندوق المتعدد األ واللجنة مملكة البحرينحكومة بين معّدل ث محدّ اتّفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استهالك المواد الهيدرو

 
("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  مملكة البحرينهذا االتفاق التفاهم بين حكومة يمثل  1-

من  33.74دّ") إلى كمية ثابتة قدرها ألف ("الموا -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 
نية لبروتوكول بما يتماشى مع الجداول الزم 2020يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 

  مونتريال. 

 
من  2- 1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتلایر لجميع المواد ال عن فض ألف ("األهداف والتمويل") -2التذييل 
ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة -1المشار إليها في التذييل 

ألطراف بالنسبة ألي استهالك ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد ا3في الفقرة 
طوة النهائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز -1بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 
(االستهالك المؤهل المتبقي) من كل من  3- 3- 4و 3-2-4و 3-1-4 ادة في الصفوف األفقيةالمستوى المحدد لكل م

  المواد.
 

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

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

وكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدر 4-
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستهالك 5ووفقا للفقرة الفرعية 

ألف من هذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2من التذييل  2.1المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 
 نفّذة المعنية.بتكليف من الوكالة الثنائية أو الم

 
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5-

 بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
 

سنوات المعنيّة. ألف لجميع ال-2 من التذييل 2-1ف المحددة في الصف أن يكون البلد قد حقق األهدا  )أ(
وتستثنى  تفاق.والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا اال

ة ماع اللجند اجتالسنوات التي يوجد فيها التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقا
 الذي يقدم فيه طلب التمويل؛ التنفيذية

التحقق  ن هذاأأن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية   )ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4رير التنفيذ السنوية على هيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  20ق عليها سابقا يزيد عن الشريحة المواف
  بالكامل؛

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  - 4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على هيئة التذييل   (د) 
د تى موعأو حالسنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، 

  األخيرة. الشريحةاكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

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

ً ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل  ً للتحقّق المستقّل على النحو -5وفقا ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضا
 أعاله. 4المبيّن في الفقرة 

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

بالـغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجـل تحقيق أسلس خفض في االستهالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل من هذه الم
 ألف:-1
 

نوية   (أ) ذ س ة تنفي ي خط ا ف بقاً إم ق مس ب أن تًُوثَّ يّة يج ديالت رئيس نّفة كتع يص المص ادات التخص إع
ة  رة الفرعي ي الفق ع ف و متوق يح  5مقدمة حسبما ه دم (د) أعاله أو كتنق ة تق ذ سنوية قائم لخطة تنفي

  ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. 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 هذا االتفاق؛   )2(

ذة   )3( ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف التغييرات في المستويات السنوية للتموي
  لمختلف الشرائح؛ 

دة   )4( نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل ديم تموي تق
ه عن  الحالية، أو د تكاليف نوية، تزي ذ الس ن  30إزالة أي نشاط من خطة التنفي ة م ي المائ ف

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛

نوية   (ب) ذ الس ة التنفي ي خط ا ف يمكن إدماجه ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص يص غي ادات التخص إع
ة الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ  الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قي ر التنفي ي تقري أنها ف ة بش التنفيذي

  السنوي الالحق؛

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ هذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ة  ة اللجن ى موافق ول عل ين الحص ا، يتع ق عليه ة المواف واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم إزال

ب التنفيذية كجزء من خط ي الطل دد ف ا. ويجب أن يُح ق عليه يح للخطة المواف نوية أو تنق ذ س ة تنفي
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بها واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف 
ى أن  د عل ق البل ر. ويواف ق األم بما ينطب ا، حس يتم إزالته ي س في أطنان قدرات استنفاد األوزون الت

ى خفض مستوى الوفور ا ستؤدي إل ر التكنولوجي ة بتغيي ات المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلق
  التمويل الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

واد   (د) ر الم ا غي ى تكنولوجي ا إل ين تحويله ركة يتع اهمة أي ش ى مس ل عل ن تحص ل
دروكلوروفلوروكربونية ويتبين الهيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الهي

ة  ة األجنبي أنها غير مؤهلة بموجب المبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد األطراف (أي بسبب الملكي
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و  ائي وه د النه د الموع أة بع ت منش بتمبر/أيلول  21أو إذا كان ة 2007س الغ اللجن يتم إب ). وس
  التنفيذية بهذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

رة     )ه( ن الشريحة األخي اء م دى االنته دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 المتوقعة بموجب هذا االتفاق.

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

 
د تطرأ أن يستعمل البلد المرونة ال  (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف متاحة بموجب ه

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين   (ب) واردة ب ل الشروط ال ار الكام ين االعتب أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو  9-
االتفاق. وقد وافق اليونيب على أن تكون الوكالة التي يُضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا 

وافقت اليونيدو على أن يكون الوكالة/الوكاالت المنفذة المتعاونة والمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. ويُوافق  (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية

يم التابعة للصندوق المتعّدد أعمال الرصد والتقي البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج
 األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في هذا االتفاق.

 
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  10-

وتشمل  (ب). 5سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على 
هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 

األنشطة المنصوص عليها في قائمة وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ 
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية –6التذييل 

والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ 
خلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة والمسؤوليات الدا

 والوكالة المنفذة المتعاونةوتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية للتنسيق. 
 لف.أ-2من التذييـل  4-2و 2-2 بالرسوم المبيّنـة في الصفوف األفقية

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

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

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

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

استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال مقدرة بأطنان قدرات من السنوات، 
البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية 

  أعاله. 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
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هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمويل  12- 
  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 
والوكالة المنفذة سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية من الوكالة المنفذة الرئيسية  13-

 والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  المتعاونة
 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.

 
واالتفاق المقترن بها في يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  14-

ألف. وفي -2نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستهالك في التذييل 
، 7(د) والفقرة 5حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 

ة السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في فسيرجأ إتمامها حتى نهاي
ألف إلى حين إتمامها إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف -4من التذييل (ه) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الفقرات الفرعية 

 ذلك.
 

توكول مونتلایر وعلى النحو المبيّن في تنفذ جميع الشروط المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق برو 15-
هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم تحدد 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 

واللجنة التنفيذية في االجتماع  البحرينيحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة  المحدثان هذا االتفاق   .16
  للجنة التنفيذية. االثمانين 
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  تذييالت
  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 50.84 األولى جيم 22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.44 األولى جيم ب141- الهيدروكلوروفلوروكربون

 51.29   المجموع الفرعي
ب الموجود في 141–الهيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط 
 10.11 األولى جيم

 61.39    المجموع 
 

  

  األهداف والتمويلألف:  -2التذييل 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 

استهالك األوزون)

 غير متوفر 0.36 46.7146.71 51.9051.9046.7146.7146.71غير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من 2.1
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

قدرات استهالك األوزون) 

 غير متوفر 33.74 43.5437.27 51.7751.7746.5846.4545.39غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
) (دوالر أمريكي)اليونيب(

120,0000145,000 0  0  180,000 25,000 470,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر  2.2
أمريكي)

15,600018,850 0  0  23,400 3,250 61,100 

 المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
) (دوالر أمريكي)اليونيدو(

549,45500 0 00 00 0 549,455 

(دوالر  المتعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
أمريكي)

38,46200 0 0 0 0 0 0 38,462 

 1,019,455 25,000 180,000  0  0 669,4550145,000إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 99,562 3,250 23,400  0  0 54,062018,850مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
 1,119,017 28,250 203,400  0  0 723,5170163,850)إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر أمريكي 3.3

 17.59أطنان قدرات استهالك األوزون)متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (لا 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0أطنان قدرات استهالك األوزون)التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون إزالة  2.1.4
 33.25طنان قدرات استهالك األوزون)أ(  22 -االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4
 0.44أطنان قدرات استهالك األوزون)متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (ب ال141-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 0.0ين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان من قدرات استهالك األوزون)ب التي يتع141-الهيدروكلوروفلوروكربون إزالة 2.2.4
 0.0أطنان قدرات استهالك األوزون)(  ب411 –االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4
أطنان قدرات استهالك متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (ب المتضمن في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط ال141-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

ن)األوزو
0.0 

ب المتضمن في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان من قدرات استهالك 141-الهيدروكلوروفلوروكربون إزالة 2.3.4
األوزون)

0 

 10.11أطنان قدرات استهالك األوزون)(  البوليوالت المستوردة السابقة الخلطب المتضمن في 411 –االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.3.4

 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األخير في السنة المحددة في التذييل  .1
 ألف.-2
  

  ف : شكل تقارير وخطط التنفيذ أل -4التذييل 
  

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

ابقة   (أ) نة الس ذ الس رز من دم المح أن التق ة، بش نة التقويمي ب الس ات حس ه البيان رد في رود، ت ر مس تقري
ق بإز ف النشاطات للتقرير السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعل ة إسهام مختل واد، وكيفي ة الم ال

ي  ألوزون الت فيها، وكيفية ارتباط بعضها ببعض. وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل
دائل ذات  ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي أزيلت كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم
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ة ب اح لألمان ت، للمس ي أدخل لة الت ي الص ر ف ن تغيي تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ت
رات  ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. وينبغي أن يسلط التقري
رات تطرأ  ى أي تغيي ق عل ي الخطة، وأن يعل ف النشاطات المدرجة ف ديات المرتبطة بمختل والتح

ر على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذل ي أن يشتمل التقري ات ذات الصلة. وينبغ ك من المعلوم
ديمها،  ابق تق نوية الس ذ الس ط) التنفي ة (خط ة بخط رات مقارن ن أي تغيي ات ع ى معلوم ا عل أيض
ى  ذ الشريحة، عل كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

التفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات من هذا ا 7النحو المنصوص عليه في الفقرة 
(أ) من 5حدوثها. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 
  االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

ة إدارة إ  (ب) ائج خط ن نت ق م ر للتحق واد تقري تهالك الم ة واس واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم زال
ة -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ي الفق رر 5ألف، كما هو مبين ف م تق ا ل اق. وم ن االتف (ب) م

رائح  ن الش ب خاص بشريحة م ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ه ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
ته ن االس ق م رة ويتعين أن يقدم التحق ي الفق ى النحو المحدد ف ع السنوات ذات الصلة عل الك لجمي

  (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛5الفرعية 

ة،   (ج) ب الشريحة التالي وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها حتى نهاية السنة المزمعة لتقديم طل
ا ذ التج ع أخ طة وم ين األنش رابط ب راز الت ع إب رائح م ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق رب المكتس

ي أن  ة. وينبغ نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ار؛ وس ين االعتب ابقة بع الس
ة  رات ممكن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي

املة. وين ى الخطة الش ي من المنظور أن تطرأ عل ذا الوصف السنوات المحددة ف ي أن يغطي ه بغ
(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على 5الفقرة الفرعية 

الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة 
  لفرعية (ب) أعاله؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة ا

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة   (د)
ديمها حسب  ين تق ي يتع ة، الت ات الكمي من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت. وستعدل هذه المعلوم

ن السرود والوصف ا ب شريحة، كال م ع كل طل ة م رة السنة التقويمي التقرير (انظر الفق لخاص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط نوية وأي 1(أ) أع ذ الس ة التنفي اله)، وخط (ج) أع

  تغييرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

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

  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل  
 

ستقوم وحدة األوزون الوطنية والوكالتان المنفذتان بتنسيق وإدارة جميع أنشطة الرصد من خالل تمويل   - 1
  المشروع، المدرج في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هذه.

  
الرئيسية دور بارز بصفة خاصة في ترتيبات الرصد بسبب اختصاصها بمراقبة سيكون للوكالة المنفذة   - 2

واردات المواد المستنفدة لألوزون، والتي سوف تستخدم سجالتها كمرجع إلعادة التحقق في جميع برامج الرصد 
الرئيسية، لمختلف مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما ستضطلع الوكالة المنفذة 

جنبا إلى جنب مع الوكالة المنفذة المتعاونة بالمهمة الصعبة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات غير المشروعة 
  من المواد المستنفدة لألوزون وإسداء المشورة للوكاالت الوطنية المختصة عن طريق مكتب األوزون الوطني.

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 
Annex XXI 

 

7 

هو ُمخطط في خطة إدارة إزالة المواد للتأكد من أن كل األنشطة يتم تنفيذها كما   - 3
الهيدروكلوروفلوروكربونية ولضمان التعاون الوثيق بين الوكالتين المنفذتين الرئيسية والمتعاونة، يتم إدراج عنصًرا 
لتنفيذ ورصد المشروع في المشروع. وسوف يُغطي ذلك تنفيذ األنشطة والمتابعة اليومية وتكاليف المستشارين 

ن سيسدون المشورة لمكتب األوزون الوطني والوكالتين المنفذتين الرئيسية والمتعاونة إذا كانت هناك المختارين الذي
  حاجة إلى إجراءات تصحيحية.

  
هذا العنصر يهدف إلى رصد فعالية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك   - 4

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وقياس تأثير أنشطة المشروع على التخفيضات في مستويات استهالك المواد 
استراتيجية اإلزالة الشاملة والبرنامج. وسوف تقوم حكومة البحرين، بالتشاور مع الوكالتين المنفذتين الرئيسية 

ة حول نتائج والمتعاونة، باختيار والتعاقد مع منظمة/شركة محلية مستقلة لتنفيذ هذه المهمة وتقديم التقارير السنوي
  وإنجازات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  
سوف تتولى وحدة األوزون الوطنية المسؤولية عن تزويد المنظمة المحددة بجميع المعلومات ذات الصلة   - 5

د من توافرها المتاحة وبمعلومات كاملة عن أنشطة وشركاء وحدة األوزون الوطنية والدعم/الوثائق الضرورية للتأك
للمؤسسات الرسمية ذات الصلة والمنظمات األخرى وتوفير المستوى المناسب من الدعم في جمع البيانات بشكل 

  مستقل.
  
  سوف تتولى المنظمة الُمحددة المسؤولية عن:  - 6
  

الرئيسية تطوير نهًجا للرصد المستقل لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية وتقديمه إلى الوكالة المنفذة   (أ)  
  والوكالة المنفذة المتعاونة ووحدة األوزون الوطنية؛

  
االضطالع بالرصد المستقل لجميع األنشطة المنفذة في خطة إدارة إزالة المواد   (ب)  

  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛  
  

المواد تقديم التقارير عن حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك   (ج)  
  الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد كل ستة أشهر؛  

  
إعداد تقييًما دوريًا (سنويًا) عن استهالك المواد المستنفذة لألوزون وتقييم تأثير المشاريع الجاري   (د)  

  تنفيذها؛ و  
  

المتعاونة ووحدة األخذ بعين االعتبار تعليقات وتوصيات الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة   (هـ)
  األوزون الوطنية حول األنشطة والتفاعل وفقًا لذلك.

 
 لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 

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

الي بمق  (أ) ق الم ن األداء والتحقّ ق م ة ضمان التحقّ ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف تضى ه
ة  ة الخاّص واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل الخاّصة ب

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)
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نوية المرتبطة تقديم تحقّ   (ج) ت وأن األنشطة الس د تحقق داف ق ن أن األه ة م ق مستقل إلى اللجنة التنفيذي
 ألف؛-4بها قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

ي   (د) املة وف التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  خطط

املة   )ه( ذ السنوية والخطة الش ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي الغ الخاصة بتق ات اإلب اء بمتطلب الوف
ة. -4على النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن اتألف لتقديمها إل ى  وتشتمل متطلب الغ عل اإلب

  تقديم تقارير عن النشاطات التي تضطلع بها الوكالة المنفذة المتعاونة؛

ذة   (و) ة المنف ا الوكال ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت به
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ة تشغيلية   (ح) الغ ضمان وجود آليّ فافية واإلب ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن تنفي ن م تمّك
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة   (ي) ع الب 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور م اق، تحدي ن االتف د م ل
ذة والوكالة المنفذة المتعاونة ة منف ل وكال ل ك ة ولتموي ، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزاني

 أو ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  (ك)

 د الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عن  (ل)

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

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

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  
ى   1 تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد هذه األنشطة في الخطة الشاملة، وتشتمل عل

  األقل على:

  السياسات العامة عند الطلب؛تقديم المساعدة في إعداد   (أ)

ة   (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكال
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ار  (ج) ي التق ا ف ذة الرئيسية إلدراجه ة المنف ى الوكال ذه األنشطة إل ى تقديم تقارير عن ه ة عل ير المجمع
    ألف.-4النحو الوارد في التذييل 
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  لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 
  
عن كّل  دوالرا أمريكيا 214من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف لكل سنة لم يتحقق فيها -2من التذييل  2-1كيلوغرام من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2- 1الهدف المحدد في الصف 
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 المرفق الثاني و العشرون
  

  تفاق بين حکومة الصين واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لإل المعّدل التذييل الثاني
  بشأن تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروکلوروفلوروکربونية
 

 

  : األهداف والتمويل ألف – 2التذييل 

 المجموع 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصيل الصف
 أهداف االستهالك 

جدول بروتوكول مونتريال للخفض للمواد  1.1
المدرجة في المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 ال ينطبق6,262.4 6,262.4 17,342.117,342.117,342.117,342.112,524.912,524.912,524.912,524.912,524.96,262.4

الحد األقصى لالستهالك الكلي المسموح به  2.1
للمواد المدرجة في المرفق جيم، المجموعة 

 األولى (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 ال ينطبق* * *****16,978.916,978.915,048.115,048.111,772.0

الحد األقصى لالستهالك المسموح به للمواد  1.3.1
المدرجة في المرفق جيم، المجموعة األولى 

في قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي 
 والتجاري (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 ال ينطبق* ** ********2,162.52,162.52,042.42,042.41,609.91,609.9

الحد األقصى لالستهالك المسموح به للمواد  2.3.1
المدرجة في المرفق جيم، المجموعة األولى 

في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة 
 بالضغط (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 ال ينطبق0.0 0.0 2,286.02,286.02,032.02,032.01,397.01,397.01,397.0762.0762.0165.0

الحد األقصى لالستهالك المسموح به للمواد  3.3.1
المدرجة في المرفق جيم، المجموعة األولى 

في قطاع رغاوي البوليوريتان (طن من 
 قدرات استنفاد األوزون)

 ال ينطبق0.0 0.0 4,449.64,449.63,774.53,774.52,965.72,965.72,965.71,078.41,078.4330.0

هالك المسموح به للمواد الحد األقصى لالست 4.3.1
المدرجة في المرفق جيم، المجموعة األولى 

في قطاع تكييف هواء الغرف (طن من قدرات 
 استنفاد األوزون)

 ال ينطبق*** *** ************3,697.73,697.72,876.02,876.02,259.72,259.7

الحد األقصى لالستهالك المسموح به للمواد  5.3.1
المرفق جيم، المجموعة األولى المدرجة في 

(طن من قدرات استنفاد  المذيباتفي قطاع 
 األوزون)

 ال ينطبق0.0 0.0 455.2455.2395.4395.4321.2321.2321.2148.3148.355.0

 تمويل خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري 
 سيةالتمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئي 1.1.2

 للقطاع (يوئنديبي) (دوالر أمريكي)
13,368,75620,000,00012,000,00020,000,00016,000,0007,776,041  89,144,797 

 6,240,136  935,8131,400,000840,0001,400,0001,120,000544,323 تكاليف الدعم لليوئنديبي (دوالر أمريكي) 2.1.2
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 المجموع 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصيل الصف
 ي البوليسترين المسحوبة بالضغطتمويل خطة قطاع رغاو 
 سيةالتمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئي 1.2.2

 ) (دوالر أمريكي)يونيدوللقطاع (
7,514,8678,732,6148,000,00013,000,00014,788,76515,243,48613,300,0009,550,0009,600,000 11,971,763 111,701,495 

 7,819,105 838,023 526,041611,283560,000910,0001,035,2141,067,044931,000668,500672,000 نيدو (دوالر أمريكي)تكاليف الدعم ليو 2.2.2

اع للقطالمتعاونة التمويل الموافق عليه للوكالة  3.2.2
 ) (دوالر أمريكي)ألمانيا(

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

 129,365 - -29,804--25,182-42,502-31,877- تكاليف الدعم أللمانيا (دوالر أمريكي) 4.2.2
 تمويل خطة قطاع رغاوي البوليوريتان 
 سيةالتمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئي 1.3.2

 ) (دوالر أمريكي)البنك الدوليللقطاع (
7,045,02710,600,00015,000,00015,000,00017,000,00015,700,00015,600,00015,500,000 15,000,000 15,026,183141,471,210 

 1,051,8339,902,985 1,050,000 493,152742,0001,050,0001,050,0001,190,0001,099,0001,092,0001,085,000 تكاليف الدعم للبنك الدولي (دوالر أمريكي) 2.3.2
 تكييف هواء الغرفتمويل خطة قطاع  
 سيةالتمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئي 1.4.2

 ) (دوالر أمريكي)يونيدوللقطاع (
14,671,08916,000,00018,000,00014,000,00014,000,00011,581,816  88,252,905 

 6,177,703  1,026,9761,120,0001,260,000980,000980,000810,727 تكاليف الدعم ليونيدو (دوالر أمريكي) 2.4.2

ع طاالتمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة للق 3.4.2
 ) (دوالر أمريكي)إيطاليا(

891,892  891,892 

 108,108  108,108 تكاليف الدعم إيطاليا (دوالر أمريكي) 4.4.2

 ج التمكينتمويل خطة قطاع الخدمة بما في ذلك برنام 
 سيةالتمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئي 1.5.2

 ) (دوالر أمريكي)يونيبللقطاع (
3,299,1322,570,0003,270,0003,370,0003,570,0002,810,868  18,890,000 

 2,087,900  361,431372,484394,590310,683-364,651284,061 (دوالر أمريكي) ليونيبتكاليف الدعم  2.5.2

 طاعالتمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة للق 3.5.2
 ) (دوالر أمريكي)ألمانيا(

300,000500,000200,000  1,000,000 

 120,000  36,00060,00024,000 تكاليف الدعم أللمانيا (دوالر أمريكي) 4.5.2

 طاعالة المتعاونة للقالتمويل الموافق عليه للوك 5.5.2
 ) (دوالر أمريكي)اليابان(

80,00080,00080,000160,000  400,000 

 52,000  10,40010,40010,40020,800 تكاليف الدعم اليابان (دوالر أمريكي) 6.5.2
 تمويل خطة قطاع المذيبات 
 سيةالتمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئي 1.6.2

 ) (دوالر أمريكي)يوئنديبيللقطاع (
2,821,9373,777,1905,549,49211,640,0006,060,0005,440,0005,210,0001,560,0001,200,000 4,003,947 47,262,566 

 3,308,380 280,277 197,536264,403388,464814,800424,200380,800364,700109,20084,000 تكاليف الدعم ليوئنديبي (دوالر أمريكي) 2.6.2
 إجمالي التمويل 

 15,026,183500,100,000 30,975,710 49,992,70051,427,190040,356,00681,170,00069,830,00062,270,39545,791,81626,960,00026,300,000 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 1,051,83335,945,682 2,168,300 3,698,6763,722,02403,004,7985,828,0845,053,1864,472,8503,205,4271,899,5041,841,000 أمريكي) مجموع تكاليف الدعم (دوالر 2.3
 16,078,016536,045,682 33,144,010 53,691,37655,149,214043,360,80486,998,08474,883,18666,743,24548,997,24328,859,50428,141,000 كي)إجمالي التكاليف المتفق عليها (بالدوالر األمري 3.3

 اإلزالة واالستهالك الباقي المؤهل 
 3,878.80  المتفق على تحقيقه بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 1,479.72 الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-نإزالة الهيدروكلوروفلوروكربو 2.1.4
 6,136.79 طن من قدرات استنفاد األوزون)( 22-االستهالك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 2.70  ذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)هالمتفق على تحقيقه بموجب  123-إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 0.00 الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 123-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 7.43 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 123-االستهالك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
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 المجموع 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصيل الصف
 0.00  المتفق على تحقيقه بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) 124-إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 0.00 الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 124-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 3.07 ن قدرات استنفاد األوزون)م(طن  124-الك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربوناالسته 3.3.4
***4,187.18  ب المتفق على تحقيقه بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)141-إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

* 
 1,698.00 ن قدرات استنفاد األوزون)متحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا (طن  ب الواجب141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 0.00 ب (طن من قدرات استنفاد األوزون)141-االستهالك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4
 646.02  (طن من قدرات استنفاد األوزون)تفق على تحقيقه بموجب هذا االتفاق ب الم142-إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
 267.47 ب الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون)142-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 557.04 ب (طن من قدرات استنفاد األوزون)142-االستهالك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4
 1.13  المتفق على تحقيقه بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) 225-إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.6.4
 0.00 الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 225-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4
 0.09 درات استنفاد األوزون)(طن من ق 225-الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك  3.6.4

طن من قدرات استنفاد األوزون قبل عام  11,772من  في وقت الحق، ولكنه لن يكون بأي حال من األحوال أكثر 2026إلى عام  2021سيحدد الحد األقصى لالستهالك اإلجمالي المسموح به للمواد المدرجة في المرفق جيم، المجموعة األولى للفترة من عام  *
  طن من قدرات استنفاد األوزون. 6,131، ولن يزيد عن 2025

حق، ولكنه لن يكون بأي حال من األحوال أكثر من الفي وقت  2026إلى عام  2021ام لصناعي والتجاري للفترة من عسيحدد الحد األقصى لالستهالك اإلجمالي المسموح به للمواد المدرجة في المرفق جيم، المجموعة األولى في قطاع التبريد وتكييف الهواء ا **
  طن من قدرات استنفاد األوزون بعد ذلك. 781، ولن يزيد عن 2025طن من قدرات استنفاد األوزون قبل عام  1,609.9

طن من  2,259.7أي حال من األحوال أكثر من في وقت الحق، ولكنه لن يكون ب 2026إلى عام  2021جيم، المجموعة األولى في قطاع تكييف هواء الغرف للفترة من عام  وسيحدد الحد األقصى لالستهالك اإلجمالي المسموح به للمواد المدرجة في المرفق ***
  طن من قدرات استنفاد األوزون بعد ذلك 1.335، ولن يزيد عن 2025قدرات استنفاد األوزون قبل عام 

  ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المصدرة.  141-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 137.83(ب)، يشمل 68/42وفقا للمقرر  ****

  .2019كانون األول/ديسمبر  31تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى:  ملحوظة
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 ونعشرثالث و الالالمرفـق 

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف كوت ديفوارحكومة بين معّدل محدث تّفاق ا

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استهالك المواد الهيدرو
  
  
تخفيض في االستعمال  البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء("  كوت ديفوار يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة 1

من أطنان قدرات  41,47ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 
  .بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال 2020يناير / كانون الثاني  1استنفاد األوزون بحلول 

 

 - 2من التذييل  2-1اللتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على ا 2
- 1الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في التذييل فضال عن  ألف ("األهداف والتمويل")

، يفقد الحق في طلب أو 3ة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجن
تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة  طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذاألف باعتباره الخ-2من التذييل  1-2
(االستهالك المؤهل   3-1-4 ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصف األفقي-1في التذييل 

  المتبقي) من كل من المواد.
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجن 3 ة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل رهنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات  -2من التذييل  1-3 المحدّد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 
 

وفقا للفقرة على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة. و يوافق البلد 4
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستهالك المذكورة للمواد كما يأتي في 5الفرعية 

بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة ق المشار إليه أعاله تفاق. وسيجرى التحقّ ألف من هذا اال-2من التذييل  2 -1 الصف
 المعنية.

 

ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد بالشروط  5
 في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: يوما من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد 60التالية قبل 

 

جميع السنوات المعنيّة. لألف -2من التذييل  2-1في الصف األفقي أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  )أ(
مواد الة الوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إز

ج القطرية ت البراميوجد فيها التزام باإلبالغ ببياناآل وتستثنى السنوات التي  الهيدروكلوروفلوروكربونية.
 في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

قق غير ا التحأن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذ ) ب(
 مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") تغطي -4رير التنفيذ السنوية على هيئة التذييل االبلد قد قدم تقأن يكون   (ج)
ع ة التي ُشرألنشطمن التنفيذ ل اكل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم

ابقا يزيد ليها سعمن الشريحة الموافق فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
  في المائة ؛ 20عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة  -4أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ سنوية على هيئة التذييل   (د) 
ميع مال جالتي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكت

  الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛ األنشطة
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أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين وما بعده،   )ه(
بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

البلد  متثالاباإلنتاج والصادرات، وبأن النظام يضمن  الهيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر،
مدة هذا يال لللجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول مونتر

  االتفاق.

ل سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة في التذييـ 6
ً ألدوارها  -5 ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها  خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقا

 أعاله. 4ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة -5ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل 
 

ية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه وتوافق اللجنة التنفيذ 7
 ألف:-1المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

 

إما في خطة تنفيذ سنوية مقدمة حسبما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ)
(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي  5هو متوقع في الفقرة الفرعية 

  اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

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

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

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة لمختلف   )3(
  الشرائح؛ 

السنوية المعتمدة الحالية، أو  تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ  )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  شريحة موافق عليها؛

إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليها،   (ب)
  التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي الالحق؛والتي تكون عندئذ قيد 

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة المتوقعة   (ج)
 بموجب هذا االتفاق.

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

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل تنفيذ   (أ)
 المشروع؛

 41/100ررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمق  (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو التي  9
لرئيسية يُضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. وقد وافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة ا

) تحت إشراف "الوكالة المنفذة المتعاونة"("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة (
ي الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري ف

إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة 
 المشتركة في هذا االتفاق.
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ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها بموجب  10
(ب). وتشمل هذه المسؤولية  5هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة 
باء في إطار التنسيق –6نفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل المتعاونة بدعم الوكالة الم

الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء 
يط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخط

منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
 ألف.-2من التذييـل  4-2و   2-2قيين والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في الصفين األف

 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف األفقي  11
ل على ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له الحصوألف-2من التذييل  1-2

التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني 
منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق 

شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة  قبل تسلم
ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات  -7التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل ن السنوات، االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة م
حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل 

  ه.أعال 5الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 

لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل أية  12 
  مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 

ذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنف 13
لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اإلطالع على المعلومات 

 الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
 

اد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة خطة إدارة إزالة الموالمرحلة األولى من يتم إنجاز  14
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 

الية لتنفيذ تسيرجأ إتمامها حتى نهاية السنة ال، ف7(د) والفقرة 5التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
ألف -4من التذييل (ه) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

 إلى حين إتمامها إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 

المحدّدة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا تنفذ جميع الشروط  15
االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير 

  ذلك.

واللجنة التنفيذية في االجتماع  كوت ديفوارعقود بين حكومة يحّل محّل االتفاق الم المحدثان هذا االتفاق   16
  للجنة التنفيذية. الخامس والسبعين 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

  63,8 ىاألول جيم 22- الهيدروكلوروفلوروكربون

 
  

 األهداف والتمويلألف:  -2التذييل 

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1

المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 
استهالك األوزون)

 غير متوفر 41.47 41.47 57.42 57.42 57.42 63.8063.8057.4257.42غير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من  2.1
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

قدرات استهالك األوزون) 

 غير متوفر 41.47 41.47 57.42 57.42 57.42 63.8063.8057.4257.42غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
) (دوالر أمريكي)اليونيب(

250,0000190,00000 0 0 280,000 0 185,740 905,740 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر  2.2
أمريكي)

30,360022,99800 0 0 33,891 0 22.482 109,631 

 المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
)) (دوالر أمريكياليونيدو(

460,0000000 0 0 460,000 0 0 920,000 

(دوالر  المتعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
أمريكي)

34,5000000 0 0 32,200 0 0 66,700 

 1,825,740 185,740 0 740,000 0 0 710,0000190,00000إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 176,331 22.482 0 66,091 0 0 64,760022.99800لدعم (دوالر أمريكي)مجموع تكاليف ا 2.3
 2,002,071 208,222 0 806,091 0 0 774,7600212,99800إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر أمريكي) 3.3

 22.33أطنان قدرات استهالك األوزون)اق (متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفلا 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0أطنان قدرات استهالك األوزون)التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (  22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
1.474طنان قدرات استهالك األوزون)أ(  22 -االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4  

  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 ألف.-2ل اجتماع في السنة المحددة في التذييل أوسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

  قارير وخطط التنفيذ ألف : شكل ت -4التذييل 
  

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

، للتقرير السابق السابقة السنةبشأن التقدم المحرز منذ يتضمن بيانات حسب السنة التقويمية، د، وتقرير مسر  (أ)
على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وكيفية ارتباط بعضها  اوتعليق

الة المواد المستنفدة لألوزون كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب وينبغي أن يشمل التقرير إزببعض. 
المواد، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال التدريجي للبدائل ذات الصلة، للسماح لألمانة بتزويد اللجنة 

لتقرير الضوء وينبغي أن يسلط االتنفيذية بالمعلومات عن التغيير الناجم في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. 
كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق 
على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن 

ة السابق تقديمها، كحاالت سنوية الخطاليشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي تغييرات مقارنة ب
التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص 

من هذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثها. وسيغطي التقرير  7عليه في الفقرة 
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك 5محددة في الفقرة الفرعية د جميع السنوات ذات الصلة الوالمسر

  أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛
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تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد المشار إليها   (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف 5الفرعية  ألف، كما هو مبين في الفقرة-1في التذييل 

ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  م تقرير تحقق عنها؛تسل

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها حتى الموعد المزمع لتقديم طلب الشريحة التالية، مع إبراز   (ج)
الترابط بينها األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار. 

طة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخ
من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي هذا الوصف السنوات المحددة في الفقرة 

(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل أي تنقيحات تكون ضرورية أدخلت على 5الفرعية 
. ويمكن أن يقدم هذا الوصف لألنشطة المقبلة كجزء من نفس الوثيقة التي فسيرا لهاالخطة الشاملة وأن يقدم ت

  تتضمن التقرير المسرود بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

 المقدمة من خالل قاعدة بيانات ط التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير وخط  (د)
ات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، . وستعدل هذه المعلومإلكترونية

(أ) أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعية 1كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 
، وستغطي نفس الفترات لخطة الشاملةخطة التنفيذ السنوية وأي تفيييرات تطرأ على ا(ج) أعاله)، و1
  ؛زمنية واألنشطةال

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

  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل  
     

 

تي تشملها هذه الخطة إلدارة سيجري التنسيق بين كافة أنشطة الرصد وإدارتها عن طريق الوحدة الوطنية لألوزون، ال  1
  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

وسوف تؤدي الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتها المتعلقة برصد   2
لرصد لمختلف الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتها كمرجع للمضاهاة في جميع برامج ا

المشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النهائية. وستضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الوكالة المنفذة المتعاونة، 
من المواد المستنفدة لألوزون، وإسداء المشورة غير القانونية بالمهمة الصعبة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات 

  ات الصلة من خالل المكتب الوطني لألوزون.للوكاالت الوطنية ذ
 

 ور الوكالة المنفذة الرئيسيةألف: د -6التذييل 
 
  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة، تشمل على األقل ما يلي:  1

اخلية الخاّصة به، ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الد  (أ)
 على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛

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

قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد  إلى اللجنة التنفيذية من أن األهدافمستقل تقديم تحقّق   (ج)
 ألف؛-4أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي خطط   (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1الفرعيتين التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين 
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الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على النحو   )ه(
ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية. وتشتمل متطلبات اإلبالغ على تقديم تقارير عن -4المحدد في التذييل 

 تضطلع بها الوكالة المنفذة المتعاونة؛النشاطات التي 

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  (و)

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن   (ح)
  ؛البيانات

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد والوكالة  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
 ة معنية؛نائية منفذة أو ثالمنفذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكال

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  (ك)

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

المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة  بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة 2
-1وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد المذكورة في التذييل 

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

 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد هذه األنشطة أكثر في الخطة الشاملة، ولكنها تشتمل على   1
  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي   (ب)
    الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو الوارد   (ج)
    ألف.-4في التذييل 

 

  المتثالاي التمويل بسبب عدم ألف: تخفيضات ف -7التذييل 
  

عن كّل كيلوغرام  دوالرا أمريكيا 163من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1
ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في -2من التذييل  2-1من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 

 ألف.-2لتذييل من ا 2-1الصف 
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 ونعشرو الالرابع المرفق 

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف مصرحكومة بين محّدث اتّفاق 

  لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل
  كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة

  

 الغرض

عمال ي االستفواللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض  مصر يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1
 طن من 115.54دّ") إلى كمية ثابتة قدرها ألف ("الموا -1المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

  روتوكول مونتريال.بما يتماشى مع الجداول الزمنية لب 2025 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول 

ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت  2
 عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضالفي هذا االتفاق ألف ("األهداف والتمويل") -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في -1المشار إليها في التذييل 
طراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األ3الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى -1االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستهالك المتبقي المؤهل  3-5- 4، و3-4- 4، و3-3- 4و، 3-2-4و، 3- 1-4 لصفوفاالمحدد لكل مادة في 

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

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 

هيدروكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ال 4.
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها ("الخطة"). و

ألف من هذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستهالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.ه وسيجرى التحقيق المشار إليه أعال

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم 5. البلد الشروط  عندما يستوفىوفقا
 الجدول الزمني للموافقة على التمويل:من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة (أ)
. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها البرامج القطرية  تنفيذ تقارير عنيوجد فيها ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف (ب)
 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة دم أن يكون البلد قد ق  (ج)
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
  ؛في المائة 20حة الموافق عليها سابقا يزيد عن الشري

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ   (د)
السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .فيه في حالة الشريحة األخيرة جميع األنشطة الواردة

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5 التذييل

  في نفس التذييل. المحددةالسابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليها كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته ،هامن

ً إما في خطة  عمليات إعادة  (أ)) تنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شريحةكتنقيح لخطة تنفيذ  (د) أعاله أو 5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

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

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

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة   (3)
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة أي  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال  (4)
ئة من مجموع تكاليف آخر في الما 30، تزيد تكاليفه عن شريحةنشاط من خطة تنفيذ ال

  شريحة موافق عليها؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد   (5)
التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 

فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق،
ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  (ب)
تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ  الموافق عليها، والتي

 السنوي الالحق؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   (ج)
الصندوق المتعدد الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات 

األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ 
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) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ هذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ 2007أيلول 
 السنوية؛

دروفلوروكربون كبديل للمواد ، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيالبلديوافق   )د(
صد لى: رالهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة ع

المعايير ائح وتوافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللو
بدائل  عتمادائل؛ والنظر في إمكانية اوالحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البد

ة، وروكربونيوروفلمجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل
  ؛ذ الشرائحتنفي حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و  )ه(
  ق.في إطار هذا االتفا األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاعي .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل   (أ)
 تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ب)
 .خالل تنفيذ الخطةات التبريد خدم

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة تأن على  ت اليونيدووافقولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

("الوكاالت  ةتعاونمال ةالمنفذ تالوكاال كونتعلى أن وحكومة ألمانيا واليونيب اليؤندبي وافق والمنفذة الرئيسية") 
يوافق البلد على وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةتحت قيادة الوكالة المنفذة المنفذة المتعاونة") 

، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم عمليات التقييم
 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالت و/أو الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج 

تنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة و .10
وستدعم (ب).  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة  تالوكاال
باء، على  -6ألف والتذييل  - 6وار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة في التذييل الرئيسية. وترد أد

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة التوالي. 
 ألف. -2في التذييل  8- 2، و6-2و 4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفوف 

 عدم االمتثال لالتفاق

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 
صول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد لن يحّق له الح

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه 
لم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تس
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ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 
ك غير الُمنجزة تخفيضات االستهالمن  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من

في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، 
 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات 

  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  يةالمستقبل شرائحلل التمويل

ؤثر تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12
  .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكاالت المنفذة الوكالة المنفذة الرئيسية و يذيةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنف .13
والوكاالت المنفذة المتعاونة عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاصالمتعاونة 

 على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق. االطالع

 تاريخ اإلنجاز

واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به خطة اليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2إلجمالي االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
من (ه) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد يمكن تعديل هذا  .16
 .األطراف

يحل هذا االتفاق المحدث االتفاق التي تم التوصل إليه بين حكومة مصر واللجنة التنفيذية في االجتماع التاسع   17
  والسبعين للجنة التنفيذية.
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  ذييالتالت

  لف: المـوادأ -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 240.19 األولى جيم  22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.11 األولى جيم  123- الهيدروكلوروفلوروكربون
 129.61 األولى جيم  ب141- الهيدروكلوروفلوروكربون
 16.36 األولى جيم  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 386.27    المجموع الفرعي
ب الوارد في 141- الهيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت سابقة الخلط المستوردة
 98.34 األولى جيم

 484.61    المجموع
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  ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 المجموع  2025 2024  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 صفوال الصف
جدول تخفيضات بروتوكول   1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
من المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استهالك األوزون)

 ال ينطبق 125.54 251.08 251.08 251.08 251.08 251.08 347.64 347.64 347.64

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 
قدرات استهالك من (أطنان 

 األوزون) 

 ال ينطبق 115.54 241.08 241.08 251.08 251.08 251.08 289.70 289.70 347.64

التمويل المتفق عليه للوكالة  1.2
) اليونيدوالمنفذة الرئيسية (
 (دوالر أمريكي)

3,356,641 0 4,668,214 0 4,664,196 0 4,039,413 0 195,000 16,923,464 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
(دوالر (اليونيدو)  الرئيسية

 أمريكي) 

234,965 0 326,775 0 326,494 0 282,759 0 13,650 1,184,642 

لوكالة التمويل الموافق عليه ل 3.2
 المتعاونة (اليؤنديبي)المنفذة 

 (دوالر أمريكي)

1,042,352 0 1,836,750 0 816,620 0 0 0 0 3,695,722 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
دوالر المتعاونة (اليؤنديبي) (

 أمريكي)

72,965 0 128,573 0 57,163 0 0 0 0 258,701 

إجمالي التمويل الموافق عليه  5.2
من الوكالة المنفذة المتعاونة 

 أمريكي)(دوالر (اليونيب) 

230,000 0 279,500 0 260,000 0 180,000 0 105,500 1,055,000 

الموافق دعم التكاليف إجمالي  6.2
 للوكالة المنفذة المتعاونة  عليها

 (دوالر أمريكي) (اليونيب) 

27,480 0 33,394 0 31,064 0 21,506 0 12,605 126,050 

 إجمالي التمويل المتفق عليها 7.2
للوكالة المنفذة المتعاونة 

  (دوالر أمريكي)(ألمانيا) 

0 0 207,300 0 0 0 0 0 0 207,300 

إجمالي تكاليف الدعم المتفق  8.2
للوكالة المنفذة المتعاونة  عليها

  (دوالر أمريكي)(ألمانيا) 

0 0 26,949 0 0 0 0 0 0 26,949 

مجموع التمويل المتفق عليه  1.3
  (دوالر أميركي)

  

4,628,993 0 6,991,764 0 5,740,816 0 4,219,413 0 300,500 21,881,486 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أميركي)

335,410 0 515,690 0 414,721 0 304,265 0 26,255 1,596,342 

مجموع التكاليف المتفق عليها  3.3
  (دوالر أميركي)

4,964,403 0 7,507,454 0 6,155,537 0 4,523,678 0 326,755 23,477,828 

  135.97 المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 6.13 استنفاد األوزون)من قدرات باألطنان (الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة   22-مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

  98.09        )من قدرات استنفاد األوزونباألطنان (لمؤهل المتبقي ا  22-استهالك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0  المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)  123-مجموع مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 0 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة  123-مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.11 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (قي المؤهل المتب 123-استهالك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 **33.92 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 141-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 95.69 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب التي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة 141-ماد ة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤهل المتبقي 141-استهالك الهيدروفلوروكربون 3.3.4

 16.36 ب  المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142-مجموع مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 0 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب التي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة 142-مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 0 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (متبقي ب المؤهل ال142-استهالك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

 26.16  )من قدرات استنفاد األوزونباألطنان (ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 141-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4

 72.18  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ة السابقة ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة التي يتعين إزالته في المرحل141-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4

 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المؤهل المتبقي 141-استهالك الهيدروفلوروكربون 3.5.4

 .االجتماع السادس والسبعين والتي تّم إدراجها في هذا االتفاقأطنان من قدرات استنفاد األوزون المتفق عليها في  4.4بما في ذلك إزالة   *
  .2019ديسمبر/كانون األول  31حسب اتفاق المرحلة األولى: تاريخ إنجاز المرحلة األولى مالحظة:  
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  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

-2ل ـة المحددة في التذييـفي السن األولاع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.

  ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .2

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير  (أ) 
بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي أن االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة في النشطة األيات المتصلة بالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديسلط 

المعلومات األخرى ذات  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنالخطة، 
التنفيذ (خطط) خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والصلة. 

المرونة إلعادة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالسنوي المقدم
من هذا االتفاق، أو  7 تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي 

 وفقانتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد، مستقل لتقرير تحقق   )ب(
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع  في(ب) 5ية لفقرة الفرعل

كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات 
ر تحقق (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقري5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   )ج(
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

اردة في الخطة حسب السنة ؛ وستقدم البيانات الوالمحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي التقويمية

بالتفصيل تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 
. ويمكن تقديم وصف األنشطة هاعلى الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا ل التغييرات التي أدخلت

  ؛المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د(
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

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

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
معينة، فإن هدف استهالك المواد  ي كل اتفاق في سنةفألف -2إطار التذييل 

 ألساسالهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل ا
  للتحقيق المستقل.

  

  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 
  
تُعتبر وحدة األوزون الوطنيّة جزًءا ال يتجزأ من وزارة الدولة للشؤون البيئيّة تحت المسؤولية المباشرة   .1

مواد برامج ال تنفيذلوكالة الشؤون البيئيّة المصريّة. ستواصل وحدة األوزون الوطنيّة تحّمل مسؤوليّاتها العامة ل
حدة لولمباشر اشراف واد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة. وتحت اإلالمستنفدة لألوزون، بما في ذلك خطة إدارة إزالة الم

  ، سيتّم تشكيل وحدة إدارة مشروع ضمن وحدة األوزون الوطنيّة. األوزون الوطنيّة 
  
ستُدير وحدة األوزون الوطنيّة عمليّة الرصد، بالتعاون الوثيق مع السلطات المعنيّة بمساعدة الوكالة المنفذة  . 2

  كاالت المنفذة المتعاونة.الرئيسيّة والو
  
سيتّم رصد االستهالك وتحديده على أساس بيانات الصادرات والواردات الرسميّة للمواد المسجلّة من قبل  . 3

مواد ستهالك الشأن ابالدوائر الحكوميّة ذات الصلة. على وحدة األوزون الوطنيّة أن تجمع المعلومات وترفع التقارير 
دارة إفيذ خطة نقدم تت وبشأنالتي سيتّم تقديمها إلى أمانة األوزون  ،يخ الُمحدّدة أو بعدهاعلى أساس سنوي في التوار

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة التي سيتّم تقديمها إلى اللجنة التنفيذيّة. 
  
ن أجل إجراء تقييم أداء ستتعاقد وحدة األوزون الوطنيّة والوكالة المنفذة الرئيسيّة مع هيئة مؤّهلة ومستقلّة م . 4

  نوعي وكمي لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة.
  
يجب أن يكون للهيئة الُمقيّمة الوصول الكامل إلى المعلومات الماليّة والفنيّة ذات الصلة المرتبطة بتنفيذ خطة  . 5

ريحة، شطة تنفيذ كل خ عدّ مسودة تقرير تجميعي في نهايةإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة؛ عليها أن تُ 
وزون وحدة األ ه إلىوصيات من أجل إدخال التحسينات أو التعديالت، إذا اقتضى األمر، فترفعتيشمل نتائج التقييم وال

ند إدراج عتفاق اال م هذاالوطنيّة والوكالة المنفذّة الرئيسيّة. تشمل مسودة التقرير لمحة عن حالة امتثال البلد ألحكا
نفذة ملوالوكاالت ا التعليقات والشروحات، عند االقتضاء، من وحدة األوزون الوطنيّة، والوكالة المنفذة الرئيسيّة،

الوكالة لوطنيّة واوزون المتعاونة؛ على الهيئة المقيّمة أن تضع اللمسات األخيرة على التقرير وأن ترفعه إلى وحدة األ
  المنفذة الرئيسيّة.

  
على وحدة األوزون الوطنيّة اعتماد التقرير النهائي. وعلى الوكالة المنفذة الرئيسيّة أن تقدم التقرير نفسه إلى   .6

  اجتماع اللجنة التنفيذيّة المعنية، إلى جانب خطة تنفيذ الشريحة والتقارير ذات الصلة.
 

  لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطةستكـون الوكالـة  1.

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   (أ)
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   (ب)
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بها  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   (ج)
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 ألف؛-4مع التذييل  بما يتمشىالشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  يةالسنوتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ه)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛المنفذة المتعاونة تاألنشطة التي تنفذها الوكاال

تم تحديد هدف في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي   (و)
لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 
المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك 

  الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين   (ز)

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ي)

 من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد، 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ك)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكاالت المنفذة المتعاونة، و

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ة للبلد يُ ضمان أنَّ المبالغ المدفوع  (ل)

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

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكاالت المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (ن)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة   (س)
 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2.
زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إ

- 4ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.

  اء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونةب -6[التذييل 

 ي الخطةف. وهذه األنشطة محددة مجموعـة من األنشطةستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 
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  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

والرجوع إلى الوكالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكاالت المنفذة المتعاونة،   (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمعة على   (ج)
  ألف؛-4النحو الوارد في التذييل 

شأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية ب  (د)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.]

  لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 
 

عن كّل ا أمريكي ادوالر 144من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  1.
من  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في وزون من أطنان قدرات استنفاد األكيلوغرام 

، على أساس الفهم بأن الحد ألف -2من التذييل  2- 1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل 
إضافية في األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير 

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  2.
لى الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر ع

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم 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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 ونعشرو الالخامس المرفـق 

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافجمهورية العراق  حكومةبين  لمعدّ محّدث  اتّفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استهالك المواد الهيدرو
  
  

تعلق بإجراء تخفيض في البلد") واللجنة التنفيذية فيما ي(" جمهورية العراق يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة 1-
ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول  2017يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  93.40
  الزمنية لبروتوكول مونتريال.

 
من التذييل  2- 1البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق  2-

الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار فضال عن  ألف ("األهداف والتمويل") -2
ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في  ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق-1إليها في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك 3الفقرة 
طوة النهائية في ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2- 1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

ألف، وفيما يتعلق بأي - 1ات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل التخفيض
(االستهالك المؤهل المتبقي) من كل من  3-1- 4 استهالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصف األفقي

  المواد.
 

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

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 
 

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  4-
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستهالك 5ووفقا للفقرة الفرعية 

ف من هذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أل-2من التذييل  2.1المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.أعاله 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة 
 

سنوات المعنيّة. ألف لجميع ال-2 من التذييل 2-1أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة في الصف  )أ(
وتستثنى  تفاق.والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا اال

 اع اللجنةد اجتمفيها التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاالسنوات التي يوجد 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

التحقق  ن هذاأأن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية  )ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4سنوية على هيئة التذييل رير التنفيذ الاأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  20يزيد عن الشريحة الموافق عليها سابقا 
  بالكامل؛

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  - 4أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ سنوية على هيئة التذييل   (د) 
تمال د اكتى موعحالسنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو 

  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين   )ه(
 وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد

متثال ايضمن  ندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظامالهيدروكلوروفلوروكربونية، وع
 وتوكولالبلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بر

  مونتريال لمدة هذا االتفاق.

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

ً ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل  ً للتحقّق المستقّل -5السابقة وفقا ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضا
 أعاله. 4على النحو المبيّن في الفقرة 

 
وافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من وت 7-

واد المحددة في التذييل ـهذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيـق أسلس خفض في االستهالك وإزالة للم
 ألف:-1

 
نوية إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يج  (أ) ذ س ة تنفي ب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خط

(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 
ا  ية بم رات الرئيس ق التغيي ا. وتتعل ة عليه ة للموافق ة التنفيذي اع للجن ثمانية أسابيع قبل أي اجتم

  يلي:

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

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

ذة   )3( ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك ص لف ل المخص نوية للتموي تويات الس التغييرات في المس
  لمختلف الشرائح؛ 

لمدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير ا  )4(
ن  ه ع د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة التنفي ن خط اط م ة أي نش وع  30أو إزال ن مجم ة م ي المائ ف

  تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛

نوية   (ب) ذ الس ة التنفي ي خط ا ف يمكن إدماجه ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص يص غي ادات التخص إع
ذ الموافق عليها ر التنفي ي تقري أنها ف ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ون عندئ ي تك ، والت

 السنوي الالحق؛

رة   (ج) ريحة األخي ن الش اء م دى االنته راف ل دد األط ندوق المتع ى الص ة إل الغ متبقي اد أي مب وف تع س
 المتوقعة بموجب هذا االتفاق.
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تنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما سوف يُولى االهتمام على وجه التحديد ل 8-
 يلي:

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت ات الخاّص اق لمعالجة االحتياج ذا االتف ب ه ة المتاحة بموج أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛

ار الك  (ب) ين االعتب ة بع ذة المعني المقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف واردة ب روط ال ل الش ام
  خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

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

ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق.  (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية

الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة ويُوافق البلد على عمليات التقييم 
للصندوق المتعدّد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في هذا 

 االتفاق.
 

فيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتن 10-
(ب).  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

وتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين 
المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة لألنشطة في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة 

باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6المنصوص عليها في قائمة التذييل 
الوكالتين  توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين

المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما 
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. 

 ألف.-2من التذييـل  4- 2و   2- 2 األفقيين ينم المبيّنـة في الصفبالرسو والوكالة المنفذة المتعاونةالرئيسية 
 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف  11-
البلد بأنه لن ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل ألف-2من التذييل  2-1األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد 

من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول على وفائه بكافة التزاماته التي كان 
الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في 

ك ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستهال -7التذييل 
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ 
  أعاله. 5ح المقبلة وفقا للفقرة هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائ

 
لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

والوكالة المنفذة من الوكالة المنفذة الرئيسية وة التنفيذية سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجن 13-
والوكالة المنفذة لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  المتعاونة
 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.المتعاونة 
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األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بها في يتم إنجاز المرحلة  14-

ألف. -2نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستهالك في التذييل 
(د) 5فقا للفقرة الفرعية وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها و

، فسيرجأ إتمامها حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ 7والفقرة 
ألف إلى حين إتمامها إال إذا -4من التذييل (ه) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

 حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 

نفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا ت 15-
االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم تحدد 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 

ّل م   16 دل يح اق المع ذا االتف ع ه اع الراب ي االجتم ة ف ة التنفيذي راق واللجن ة الع ين حكوم ود ب اق المعق ّل االتف ح
  والسبعين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت

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

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 108.38 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 
 

  

  ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 المجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 
  قدرات استهالك األوزون)

 ال ينطبق 97.54 97.54 97.54 108.38108.3897.5497.54ال ينطبق ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان من قدرات 

 استهالك األوزون)

 ال ينطبق 93.40 93.40 93.40 102.297.7093.4093.40ال ينطبق ال ينطبق

التمويل المتفق عليه للوكالة  1.2
المنفذة الرئيسية (اليونيب) 

 (دوالر أمريكي)

115,000 000325,0000 0 0 220,000 660,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

14,144 00040,8220 0 0 27,634 82,600 

التمويل المتفق عليه للوكالة  3.2
اونة (اليونيدو) المنفذة المتع

  (دوالر أمريكي)

80,000 000230,0000 0 0 210,000 520,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
 المتعاونة (دوالر أمريكي)

6,000 00017,2500 0 0 15,750 39,000 

إجمالي التمويل المتفق عليه  1.3
 (دوالر أمريكي)

195,000 000555,0000 0 0 430,000 1,180,000 

إجمالي تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أمريكي)

20,144 00058,0720 0 0 43,384 121,600 

إجمالي التكاليف المتفق عليها  3.3
 (دوالر أمريكي)

215,144 000613,0720 0 0 473,384 1,301,600 

 14.98 فاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)المتفق عليها بموجب هذا االت 22- إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22- إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 93.40 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22- االستهالك المؤهل المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 

 

 على التمويل دول الزمني للموافقةالجألف:  -3التذييل 
 
-2سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األخير في السنة المحددة في التذييل  .1

 ألف.
  

  قارير وخطط التنفيذ تألف : شكل  -4التذييل 
  

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

تقرير مسرود، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية، بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير   )(أ
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ا،  اطات فيه ف النش هام مختل ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس
ت وكيفية ارتباط بعضها ببعض. وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنف ي أزيل دة لألوزون الت

لة  دائل ذات الص تخدمة والب ة المس ا البديل ادة، والتكنولوجي ب الم طة، حس كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنش
ات ذات  ي االنبعاث ر ف التي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيي

ذلك وء ك ر الض لط التقري ي أن يس اخ. وينبغ لة بالمن ديات  الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج عل
روف  ى الظ رأ عل رات تط المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على أي تغيي
ى  ا عل ر أيض تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ف

نوية ذ الس أخير،  معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفي االت الت ديمها، كح ابق تق الس
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثها. وسيغطي  7عليه في الفقرة  من هذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ي  ددة ف لة المح نوات ذات الص ع الس ة التقرير المسرود جمي رة الفرعي ن 5الفق اق، ويمك ن االتف (أ) م

  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تهالك الم ة واس واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ي الفق ين ف و مب ا ه رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم ن االتف (ب) م

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  حقق عنها؛من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير ت

ة،   (ج) ريحة التالي ب الش ديم طل ة لتق نة المزمع وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها حتى نهاية الس
ابقة  مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

نة التق ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ار؛ وس ين االعتب من بع ي أن يتض ة. وينبغ ويمي
ن  ة م رات ممكن ن أي تغيي ال ع رز، فض دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش ف أيض الوص
رة  ي الفق ددة ف نوات المح ف الس ذا الوص ي ه المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغط

ى الخطة (د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرا5الفرعية  ت التي أدخلت عل
ة بوصفه  الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق

  التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

ة   (د) نوية المقدم مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ الس
ب  ديمها حس ين تق ي يتع ة، الت ات الكمي ذه المعلوم تعدل ه ت. وس من خالل قاعدة بيانات على اإلنترن
رة  ر الفق التقرير (انظ اص ب ف الخ رود والوص ن الس ال م ريحة، ك ب ش ل طل ع ك ة م نة التقويمي الس

ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط نوية وأي 1(أ) أع ذ الس ة التنفي اله)، وخط (ج) أع
  غييرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ت

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

  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل  
      

 

، إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طةعن تنفيذ خ ةمسؤولهي الكون وحدة إدارة المشروع تس     -1
 في ةتعاونمالوالوكالة المنفذة  الوكالة المنفذة الرئيسية وإنفاذ السياسات والتشريعات. وستساعد إصداروتتبع 

  إلى اللجنة التنفيذية. المرحلية التقاريرتقديم إعداد خطط التنفيذ السنوية و
 
  عن: ةمسؤولهي الكون وحدة إدارة المشروع تس    -2
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الهيئات وبروتوكول مونتريال، مع مختلف الوزارات الحكومية  مشروعاتجميع لإدارة وتنسيق التنفيذ،  )أ(
 الصلة؛ اتوالقطاع الخاص ذ

 
المنفذة  لوكالةوا والوكالة المنفذة الرئيسيةوالتعاقد (بالتشاور مع وحدة األوزون الوطنية  واالقتراح )ب(

 وعاتمشرمسؤولية تنفيذ جميع  تحمل يستطيعون الذينراء الوطنيين ) وإدارة فرق الخبةتعاونمال
 ؛ةبروتوكول مونتريال في قطاعات مختلف

 
 شرعينوضع وتنفيذ أنشطة التدريب والتوعية وبناء القدرات لإلدارات الحكومية الرئيسية والمو )ج(

اف توى ألهدتزام رفيع المسلالمؤسسية، لضمان اال غيرهم من الجهات المعنيةالقرار و وصانعي
 والتزامات الخطة.

 
 يةالمية اإلعالعمل والدعا حلقات، من خالل والعامةالوعي في جميع القطاعات بين المستهلكين  (د)  وإزكاء

 وتدابير نشر المعلومات األخرى؛
 

لمخطط ا عيةفرالمشروعات الإعداد خطط التنفيذ السنوية بما في ذلك تحديد تسلسل مشاركة الشركة في (هـ) و
  ؛هال

 
  .ةنويألداء الساالتقدم المحرز في تنفيذ خطة  عنتقديم التقارير إلى وحدة األوزون الوطنية و (و) 

 
حلية ظيمية المة التن، بالتعاون مع الهيئات البيئياتعوالمشر نتاجإنشاء وتشغيل آلية مركزية لرصد وتقييم (ز)  و

  االستدامة. لضمان
  
  
 لتصديقرصد واال
 
المواد الك جميع مع السلطات المعنية بيانات استه الوثيقتعاون بالوزون الوطنية وحدة األسترصد    -3

 ويةتسبل على ي المستقفمعا  ةتعاونمالوالوكالة المنفذة  الوكالة المنفذة الرئيسية وستعمل. الهيدروكلوروفلوروكربونية
 تينوكاللال من كوزون الوطنية وإلى معلومات مفصلة إلى وحدة األ وستقدم وحدة إدارة المشروعبيانات االستهالك. 

وع، ئج المشرنتا والتصديق علىالتنفيذ  لرصدمعا  ابدوره والتي ستعمل، ونتائجهالتقدم المحرز في كل عنصر  عن
  سيتم ذلك من خالل:و
 

 فريق تنفيذ المشروع؛ هامفصلة لتنفيذ كل نشاط كما وضعالخطة ال واعتمادمراجعة  )أ(
 
تصديق وال التقدم المحرز في كل نشاط من وحدة إدارة المشروععن التقارير الدورية  واستالم )ب(

 .عليها
 

 أهداف كل شريحة كما هو مخطط لها ومراجعة تقرير نهاية الشريحة؛ تحقق والتأكد من )ج(
 
 يذ؛ناء التنفهها أثالمشاكل / العقبات التي تواج بشأنتقديم المشورة الفنية إلى وحدة إدارة المشروع و )د(

 
  .عند الضرورةالقرار المحليين  بصانعيير اتصال وحدة إدارة المشروع تيس(هـ)       و

   
  .تينالمنفذ تينمراجعة حالة التنفيذ وفقا لعقود البلد مع كل من الوكالو    (و)  
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  مناسب.في الوقت العناصر خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ضمان تنفيذ و    (ز)  
  

 التحقق واإلبالغ
 
ائج نتمن نوي التحقق الس رئيسيةتتولى الوكالة المنفذة ال مع البلد، ينبغي أنالتي أجريت المناقشات  استنادا إلى     -4

رصد البرنامج و لفأ -1 التذييلفي  المذكورةواستهالك المواد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  مستقل.ال
.    

 ئيسيةالمنفذة الر ألف: دور الوكالة -6التذييل 
 
  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي:  1

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف ى ه الي بمقتض ق الم ن األداء والتحقّ ق م مان التحقّ ض
ة إدارة إز ي خط يّن ف و المب ى النح ه، عل ة ب ة الخاّص ة الخاّص واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ال

 بالبلد؛

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

ا   (ج) ة به تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبط
 ألف؛-4ت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل قد أُكمل

ي   (د) املة وف ة الش تكماالت الخط ي اس التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار ف
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى الوفاء ب  )ه( متطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
ة. -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمها إل ديم ألف لتق ى تق الغ عل ات اإلب وتشتمل متطلب

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بها الوكالة المنفذة المتعاونة؛

ذة  ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال دت به ي تعّه ة الت الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

الغ   (ح) فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق ة التنفي ذ خط ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ مان وج ض
  الدقيق عن البيانات؛

  ق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛تنسي  (ط)

رة   (ي) ا للفق ال وفق دم االمتث د  11في حالة خفض التمويل نتيجة ع ع البل اور م د، بالتش اق، تحدي ن االتف م
ذة أووالوكالة المنفذة المتعاونة  ، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)
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لرئيسية باختيار كيان بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة ا 2
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد 

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

 
 وكالة المنفذة المتعاونةباء: دور ال -6التذييل 

ى   1 تمل عل املة، وتش ة الش ي الخط تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد هذه األنشطة ف
  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ذة ا  (ب) ة المنف ا الوكال ي تموله طة الت ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنش ى الوكال وع إل ة، والرج لمتعاون
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
  ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  اللف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثأ -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 152من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف لكل سنة لم يتحقق -2من التذييل  2- 1كيلوغرام من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2-1فيها الهدف المحدد في الصف 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 
Annex XXVI 
 

1 

  سادس و العشرونال رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  صربياحكومة بين ل معدّ محّدث تّفاق ا
  كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

خفيض ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء ت صربيا جمهورية هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مثّلي 1-
 5.46وادّ") إلى كمية ثابتة قدرها ألف ("الم -1في االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2020يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .لبروتوكول مونتريال

من  2- 1اللتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على ا 2-
المشار لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األهداف والتمويل") -2التذييل 

ة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجن ألف.-1إليها في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد يتجاوز 3

 (الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من موادألف -2من التذييل  2-1المستوى المحدد في الصف األفقي 
المستنفدة طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخالمرفق جيم، المجموعة األولى) 

 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل لآلزون 
 .متبقي) من كل من المواد(االستهالك المؤهل ال4-3-3و  3-2- 4و  3- 4-1

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رهنا
ر اللجنة التنفيذية هذا لبلد. وستوفألف ("األهداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحدّد في الصف األفقي

ألف ("الجدول الزمني للموافقة على  -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل التمويل، من حيث 
 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكّل مادّة من المواد كما هو مبيّن في التذييل  4-
ت الصلة من تحقيق حدود االستهالك المذكورة، على النحو المبيّن في المنفّذة ذا تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراء

 (ب) من هذا االتفاق. 5الفقرة الفرعية 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  يوماً على األقل من اجتماع 60قبل  بالشروط التالية

 للموافقة على التمويل :

د حق )أ( د ق ون البل ي أن يك ة ه نوات المعني ة. والس نوات المعنيّ ع الس ددة لجمي داف المح ع جق األه مي
واد  ة الم ة إدارة إزال ى خط ة عل ا الموافق ت فيه ي تم نة الت ذ الس نوات من الس

ةالهيدروكلوروفلوروكر ي بوني نوات الت تثنى الس ا . وتس د فيه ات يوج اإلبالغ ببيان زام ب رامج االت لب
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

ن أن  )ب( ذه األيتم التحقق بشكل مستقل م ق ه دافتحقي ررإذا إال ، ه ةق ة التنفيذي ذ ت اللجن ق أن ه ا التحق
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ -4رير عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل اون البلد قد قدم تقأن يك  (ج)
الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 

المتاح  التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد  20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

تقرير ألف ("شكل  -4التذييل  على هيئة الشرائحلتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قدّم   (د) 
نة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  ةوخط ة حتس نة تقويمي ي يُ ى الس ب طالت ا ل ريحة فيه ل الش ة التموي تالي

ألنشطة اأو حتى موعد اكتمال جميع  بما في ذلك هذه السنة نفسها، ،بمقتضى الجدول الزمني للتمويل
  على هذه الخطة؛تها موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  
تـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشط 6-

المحدّدة في التذييل  هاومسؤوليات هاوفقاً ألدوار هذا الرصدألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن  -5التذييـل 
 .(ب)5ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة الفرعية  -5

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-
ألف. وإعادات -1هذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

سبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليها اللجنة التنفيذية، التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق م
بصورة إجمالية (د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر  5كما هو مبيّن في الفقرة الفرعية 

عد أو سياسات في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليها، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقوا 30على 
أما إعادات التخصيص غير الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من هذا االتفاق. 

المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجها في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
ها في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد إبالغ اللجنة التنفيذية بشأن

 .األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

د تطرأ أن يستعمل البلد الم )أ( ي ق ة الت ات الخاّص ة االحتياج اق لمعالج ذا االتف ب ه ة بموج ة المتاح رون
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن  )ب( ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ل الشروط ال ار الكام ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بها أو عن ملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشا 9-
وقد وافت منظمة األمم المتحدة للتنمية من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بها

 برنامج األمم المتحدة للبيئة قكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافتعلى أن  الصناعية
كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق على أن ي

ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. 
ع ألي من الوكالتين المنفذتين ابوالتقييم التابعة للصندوق المتعدّد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التالرصد 

  المشتركتين في هذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليها في إطار الطلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إ

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة وتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان  (ب).

في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها 
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت الوكالة المنفذة –6في قائمة التذييل 

يسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار هذا االتفاق الرئ
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وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ،  .تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
من  4-2و   2-2 ةاألفقي وفبالرسوم المبيّنـة في الصف كالة المنفذة المتعاونةوالو على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2التذييـل 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 11-
لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن  ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثالألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد 
 هح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
ألف، عن ّكل طن من  -7ر المحدّدة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
وسوف تناقش  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.أي سنة من السنوات،  تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في

اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد 
 .5قرة اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للف

تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

منفذة الرئيسية والوكالة المنفذة ة ومن الوكالة السوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

روفلوروكربونية واالتفاق المقترن بها في موعد غايته يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلو.  14-
(ه) و) د(و) ب(و) أ(ألف -4وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في التذييل .  2020ديسمبر /كانون األول  31

 .إلى حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك
  

اً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في االتفاقات المحدّدة في هذا االتفاق حصر جميعذ تنف 15-
هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفها 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

بيا واللجنة التنفيذية في االجتماع الحادي إن هذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة صر .  16
 .والسبعين للجنة التنفيذية
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 7,76 األولى جيم 22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 0,02 األولى جيم  123- روكربونالهيدروكلوروفلو

 –الهيدروكلوروفلوروكربون 
  ب142

 0,59 األولى جيم

 8,37 األولى جيم  مجموعال
 
  

  ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  التفاصيل  الخط

تخفيضات بروتوكول جدول  1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
  استهالك األوزون)

5,4 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 8,4 8,4  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد
6 

  ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستهالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 هالك األوزون) قدرات است

5,4 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 8,4 8,4  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد
6 

  ال يوجد

 التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 2-1
الرئيسية (منظمة األمم المتحدة 

 للتنمية الصناعية) (دوالر أمريكي)

130 630    
444.130 

  

67.800 
  25,700 0  

897.760 

 الة المنفذة الرئيسيةتكاليف دعم الوك 2-2
 (دوالر أمريكي)

010 27    
33.310 

  
5.085 

  1,928 0  67.333 

 التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2-3
المتعاونة (برنامج األمم المتحدة 

 للبيئة) (دوالر أمريكي)

000 26    
27.500 

  

14.450 
  7,550 0  

75.500 

 نةتكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاو  2-4
 (دوالر أمريكي)

380 3    
3.575 

  
1.879 

  981 0  9.815 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  3-1
 أمريكي)

130 386    
471.630 

  
82.250 

  33,250 0  973.260 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
 أمريكي)

390 30    
36.885 

  
6.964 

  2,909 0  77.148 

ق عليها إجمالي التكاليف المتف 3-3
 (دوالر أمريكي)

520 416    
508.515 

  
89.214 

  36,159 0  1.050.408 

 2,94 أطنان قدرات استهالك األوزون)المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون  4-1-1
 0,00 أطنان قدرات استهالك األوزون)مشروعات سابقة موافق عليها (تحقيقها في  التي يتعين 22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  4-1-2
 4,82 طنان قدرات استهالك األوزون)أ( 22-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  4-1-3
 0,00 ات استهالك األوزون)أطنان قدرق (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفا 123-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون  4-2-1
 0,00 ستهالك األوزون)اأطنان قدرات لتي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ( 123-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
 0,02 أطنان قدرات استهالك األوزون)( 123 -االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  4-2-3
 0,00 أطنان قدرات استهالك األوزون)ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (142–الي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربونإجم 4-3-1
 0,00 أطنان قدرات استهالك األوزون)ب التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (142–إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-3-2
 0,59   األوزون)أطنان قدرات استهالك ( ب142-المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك  4-3-3

  
  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  
في السنة المحددة  ل االجتماع األخيرسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1-

 .ألف-2في التذييل 
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  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

 من خمسة أجزاء:المقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح  1-

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
رتباط بعضها ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير المواد، وكيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وكيفية ا

ي  ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك الض
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ر  تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص االمعلوم ى  أيض رات عل ن أي تغيي ات ع ة معلوم خاص
يص  ادة تخص ي إع ة ف تخدام المرون االت اس أخير، وح االت الت ديمها، كح ابق تق بخطة الشريحة الس

ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من هذا االتف
ر الم يغطي التقري دوثها. وس ررات ح دم مب ع السنوات ذات الصلة من التغييرات، وأن يق سرود جمي

ن 5المحددة في الفقرة الفرعية  (أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ع
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تهالك الم ة واس واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1ل المشار إليها في التذيي رة الفرعي ي الفق ين ف و مب ا ه رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم ن االتف (ب) م

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرفاق التي لم من االت

طلع به  (ج) ي سيُض اطات الت ي للنش ف خط ذ  اوص ا وأخ رابط بينه راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
من  ي أن يتض ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس التج

ا  ف أيض ااالوص ارإلش ة الش ى الخط ن ة إل ة م رات ممكن ن أي تغيي ال ع رز، فض دم المح ملة والتق
ف  ذا الوص ي ه ي أن يغط املة. وينبغ ة الش ى الخط رأ عل ور أن تط نةالمنظ رة  الس ي الفق ددة ف المح

(د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالها 5الفرعية 
  ا؛ها لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

دة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ي قاع اتلللتقرير والخطة، تدرج ف ت بيان ى اإلنترن  .عل
وبو كل المطل ق بالش ا يتعل ة فيم ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذي ي تق ، ينبغ

مع  ها حسب السنة التقويميةستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديم. والبيانات على االنترنت
ريحة ة كل طلب ش رة الفرعي التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب (أ) أعاله) 1، كال م

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنه اطات؛ كم ة والنش رات الزمني س الفت (ج) أعاله)، وستغطي نف
ة ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1الشاملة وفق

مل  وف يش ة، س ابقة والمقبل نوات الس بة للس ة إال بالنس ر مطلوب ة غي ات الكمي أعاله. ومع أن المعلوم
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

(أ) إلى 1فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من  موجز تنفيذي في حوالي خمس  )ه(
  (د) أعاله.1
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
     

 

في إطار البنية اإلدارية لوزارة البيئة  وحدة األوزون الوطنية هي الوحدة اإلدارية المركزية المنشأة  1
ولة عن تنسيق األنشطة الحكومية المتعلقة بحماية طبقة األوزون وتسير إزالة المواد والمسؤ المكاني  والتخطيط 

 المستنفدة لألوزون.

مسؤولة عن التنسيق الشامل  المكاني  والتخطيط تكون وحدة األوزون الوطنية التابعة لوزارة البيئة  سوف  2
  .روفلوروكربونيةلألنشطة الوطنية الرامية إلى تنفيذ خطة إزالة المواد الهيدروكلو

سوف تسند إدارة تنفيذ األنشطة المخططة للمشروع إلى وحدة األوزون الوطنية بالتعاون مع منظمة األمم   3
   المتحدة للتنمية الصناعية باعتبارها الوكالة المنفذة الرئيسية.

 المنفذة الرئيسية دور الوكالة ألف: -6التذييل 

  
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1-

  :التالي

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف ى ه الي بمقتض ق الم ن األداء والتحقّ ق م مان التحقّ ض
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

و المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب) ي التذييـعلى النح -4 لـن ف
 ؛ألف

ت   (ج) د أُكمل تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها ق
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

ي ين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعالتأّكد م  (د) املة وف ة الش تكماالت الخط ي اس ن االعتبار ف
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل   )ه( ي الت دد ف و المح ى النح املة عل ة الش رائح والخط ة بالش ف أ-4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاص ل
اتمل توتش ا لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية.وتقارير إتمام المشروعات تمهيد الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير

ة االخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ا الوكال دت به ي تعّه ة الت ذة ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّ لمنف
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

فافية   (ح) ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)
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رة   )ي( ا للفق ال وفق دم االمتث د  11في حالة خفض التمويل نتيجة ع ع البل اور م د، بالتش اق، تحدي ن االتف م
تمويل كل وكالة منفذة أو لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 ثنائية معنية؛

   ؛عمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى است  )ك(

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

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2-
واستهالك المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونيةة إزالة المواد مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدار

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

 
  ء: دور الوكالة المنفذة المتعاونةبا -6التذييل 

  

ة تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة ع  1 ي وثيق ذه األنشطة ف د ه ن مواصلة تحدي ن مجموعة أنشطة. ويمك
  المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ى ا  (ب) وع إل ة، والرج ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تموله طة الت ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنش لوكال
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
      ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  

دوالر أمريكي عن كّل  2 500التمويل المخّصص بمقدار  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1-
ها الهدف في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1االستهالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف من متري طن 

  ألف.-2من التذييل  2-1المحدد في الصف 
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  و العشرون سابعالالمرفق 

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  جمهورية تركياحكومة بين  محّدث  اتّفاق

  كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  
دام واللجنة التنفيذية بشأن خفض االستخ يجسد هذا االتفاق التفاهم الذي توصلت إليه كّل من جمهورية تركيا  1

) بغية تحقيق اإلزالة التامة لف ("المواد"أ-1الخاضع للرقابة من المواد المستنفدة لألوزون كما هو وارد في التذييل 
 بما يمتثل لجداول بروتوكول مونتريال. 2025يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  100بنسبة 

 

من  2- 1مواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي لل 2-
لجميع المواد  بروتوكول مونتلایرل تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األهداف والتمويل") -2التذييل 

لمحّددة ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل ا ألف.-1المشار إليها في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك 3في الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون وألالمستنفدة لبموجب هذا االتفاق لجميع المواد 

(االستهالك المؤهل المتبقي) من كل  3-4-4و 3-3- 4و 3-2- 4و 3- 1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة المستوى المحدد
  .من الموادمادة 

 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنف 3- يذية، من حيث المبدأ، على توفير رهنا
ر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 

من تحقيق حدود االستهالك تحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من هذا االتفاق، 5ية وفقا للفقرة الفرع 4-
وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من هذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة

 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة 

 

في حالة عدم وفاء البلد  يذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنف 5-
 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحدداجتماع اللجنة التنفيذية يوما من  60قبل  بالشروط التالية

 

ع ي جميهت المعنية لجميع السنوات المعنيّة. والسنوا ق األهداف المحددةأن يكون البلد قد حق )أ(
خطة إدارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

رامج نات البالتزام باإلبالغ ببيايوجد فيها . وتستثنى السنوات التي الهيدروكلوروفلوروكربونية
 ؛طلب التمويلالقطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

حقق ن هذا التأ ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األالتحقق بشكل مستقل من  يتمأن  )ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
ق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حق
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لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

نهاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  - 4التذييل  هيئةعلى  سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قدّم خط  (د) 
تمال تى موعد اكأو ح ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيها لب طالتي يُ السنة 

للجنة وأن يكون قد حصل على موافقة ا جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
  ؛هذه الخطةالتنفيذية على 

ف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في سو 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 

ً ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل  ً للتحقّق المستقّل على النحو ألف. وسيخض-5وفقا ع هذا الرصد أيضا
 .أعاله 4المبيّن في الفقرة 

 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء توافق و 7-
د المحددة في التذييل لموالإزالة وستهالك االفي من هذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

 ألف:-1

 

مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ)
أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  (د) 5في الفقرة الفرعية  حسبما هو متوقع

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية وافقة عليهاللم نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

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

  ؛ هذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

 المنفذة وأئية لتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثناالسنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
في المائة من مجموع  30أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  ؛موافق عليها شريحةآخر تكاليف 

 السنويةتنفيذ الالمصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجها في خطة إعادات التخصيص غير   (ب)
التنفيذ الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير 

  ؛الالحقالسنوي 
  

المواد ة إدارة إزالة خطإذا قرر البلد خالل تنفيذ االتفاق استخدام تكنولوجيا بديلة غير المقترحة في   (ج)
، يتطلب هذا موافقة اللجنة التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو كلوروفلوروكربونيةالهيدرو

مراجعة الخطة الموافق عليها. وأي تقديم لهذا الطلب لتغيير التكنولوجيا يتعين أن يحد التكاليف 
من قدرات استنفاد  األطنانوق في االضافية المرتبطة بها واألثر المحتمل على المناخ وأي فر

أن الوفورات المحتملة في التكاليف على التى يتعين إزالتها إذا انطبقت. ويوافق البلد  األوزون
االضافية المتعلقة بتغيير التكنولوجيا ستؤدى إلى خفض المستوى الشامل للتمويل بناء على هذا 

  االتفاق؛
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واردة في  كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرومن غير  لن تتلقي أي شركة تتحول إلى تكنولوجيا  (د)
ووجد أنها مؤهلة بناء على المبادئ التوجيهية  كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدروخطة إدارة إزالة 

 21للصندوق المتعدد األطراف (أي، بسبب الملكية الجنبية أو منشأة بعد تاريخ الوقف في 
إخطار هذه المعلومات إلى اللجنة التنفيذية كجزء من خطة )، مساعدة. ويتعين 2007سبتمبر/أيلول 
  التنفيذ السنوية؛

  
يلتزم البلد بدراسة إمكانية استخدام نظم هيدروكربون سابقة الخلط بدال من خلطها في المؤسسة،   (هـ)

وبالنسبة لشركات الرغاوي التى يغطيها مشروع شامل، ينبغي أن تكون صالحة تقنيا وذات جدوى 
  ومقبولة من الشركات؛ اقتصادية

  
سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة   )و(

  .المتوقعة بموجب هذا االتفاق
 

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
عمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يست )أ(

  خالل تنفيذ المشروع؛
 

بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب)
  خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

 
كافة األنشطة التي يقوم بها أو عن تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعلى  يوافق البلد 9-

كون الوكالة تعلى أن  اليونيدو تقوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بها
كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة يى أن عل اليونيب وافقوالمنفذة الرئيسة ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 

ويُوافق البلد على المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. 
د األطراف أو عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّ 

 في هذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابفي إطار برنامج التقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتشمل  (ب). 5المستقل وفقا للفقرة الفرعية  حققبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب هذا االتفاق، 

هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 
ئمة وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قا

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6التذييل 
التخطيط واإلبالغ الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

يرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة والمسؤوليات الداخلة في إطار هذا االتفاق تيس
 والوكالة المنفذة المتعاونة وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية .للتنسيق

 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2- 2 يناألفقي ينبالرسوم المبيّنـة في الصف
 

المحددة في  إزالة الموادن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بفي حال عدم تمكّ  11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

لجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق ل
ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا
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م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه
 ألف - 7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفيل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية التمو

من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")
اقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال وسوف تن مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات، 

البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية 
  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 

أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل هذا االتفاق للتعديل على  عناصر خضعتلن  12- 
  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 

والوكالة المنفذة [الوكالة المنفذة الرئيسية  ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 ]الوكالة المنفذة المتعاونة[لة المنفذة الرئيسية ذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالتيسير تنفيذ ه ]المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 

ية في نهاية السنة التالواالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق
(د) 1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةأنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في  لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمرماال
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامها ألف -4من التذييل ) ه(1و

المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبيّن في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم  هذا االتفاق.

  .اللجنة التنفيذية غير ذلك

يحّل هذا االتفاق المحيّن محّل االتفاق المبرم بين جمهورية تركيا واللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن   16
 والستين.
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  تذييالتال

  : المـوادألف -1التذييل 

المجموعة المرفق المادة
 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 296,30 األولى جيم 22 -الهيدروفلوروكلوروكربون
 197,10 األولى جيم ب141 -الهيدروفلوروكلوروكربون
 116,40 األولى جيم ب142 -الهيدروفلوروكلوروكربون

 *609,90     الفرعي المجموع
في  ب141 -الهيدروفلوروكلوروكربون

 البوليوالت المستوردة
  31,53 

 641,43  المجموع
 123 -الهيدروفلوروكلوروكربونفي المجموع الفرعي يرجع إلى االستهالك الصغير جدا من  طن من قدرات استنفاد األوزون 0.1الفرق في مقدار (*) 

 وتقريبه.
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  ألف: األهداف والتمويل-2التذييل : ألف -2التذييل 
  المجموع  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  التفاصيل  السطر

جدول التخفيض   1.1
الخاص لمواد 

المجموعة األولى 
من المرفق جيم 

لبروتوكول 
مونتريال (طن من 

قدرات استنفاد 
  األوزون)

  ال ينطبق  179.20 358.50 358.50 358.50358.50  358.50  496.26  496.26  496.26  496.26  496.26  551.40  551.40  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق

الحد األقصى   2.1
لالستهالك 

المسموح به لمواد 
المجموعة األولى 

من المرفق جيم 
لبروتوكول 

مونتريال (طن من 
قدرات استنفاد 

  األوزون)

  ال ينطبق  0.00  10.00  20.00  30.00  40.00  50.00  74.99  74.99  74.99  170.20  265.50  360.80  456.10  ال ينطبق  بقال ينط  ال ينطبق

التمويل المقرر   1.2
للوكالة المنفذة 

الرئيسية (يونيدو) 
  (دوالر أمريكي)

7,713,490  0  807,750  0  0  2,500,000  0  0  0  1,598,850  0  0  859,400  0  0  640,600  14,120,090  

تكاليف دعم   2.2
الوكالة الرئيسية 
  (دوالر أمريكي)

578,512  0  56,543  0  0  175,000  0  0    111,920  0  0  60,158  0  0  44,842  1,026,975  

التمويل المقرر   3.2
للوكالة المنفذة 

المعاونة (اليونب) 
  (دوالر أمريكي)

0  0  103,450  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  103,450  

تكاليف دعم   4.2
كالة المنفذة الو

المعاونة (دوالر 
  أمريكي)

0  0  13,449  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13,449  

إجمالي التمويل   1.3
المقرر (دوالر 

  أمريكي)

7,713,490  0  911,200  0  0  2,500,000  0  0  0  1,598,850  0  0  859,400  0  0  640,600  14,223,540  

إجمالي تكاليف   2.3
الدعم (دوالر 

  أمريكي)

578,512  0  69,992  0  0  175,000  0  0  0  111,920  0  0  60,158  0  0  44,482  1,040,424  

إجمالي التكاليف   3.3
المقررة (دوالر 

  أمريكي)

8,292,002*  0  981,192  0  0  2,675,000  0  0  0  1,710,770  0  0  919,558  0  0  685,442  15,263,964  

  221.60  ن قدرات استنفاد األوزون)مإزالتها بموجب هذا االتفاق (طن  المقرر 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون  1.1.4
  74.70  المتوقع إزالتها بموجب المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
  0  رات استنفاد األوزون)دالمتبقي المؤهل للتمويل (طن من ق 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4
  98.10  ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون  1.2.4
  99.00  ألوزون)ب المتوقع إزالتها بموجب المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد ا141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون  2.2.4
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  0.00  المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون) ب المتبقي141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4
  0.00  ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)142-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون  1.3.4
  120.00  ب المتوقع إزالتها بموجب المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون)142-وكلوروفلوروكربونكمية الهيدر  2.3.4
  0.00  المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون) ب المتبقي142-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.3.4
  31.53  ب في البولويالت المستوردة المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون  1.4.4
  0.00  ب في البوليوالت المستوردة المتوقع إزالتها بموجب المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون)141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون  2.4.4
  0.00  ب في البوليوالت المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)141-ك الهيدروكلوروفلوروكربوناستهال  3.4.4

 * تّم إقراره في اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني والستين
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

في السنة  الثانياالجتماع موعد ليس قبل بلة للموافقة عليه في سيجري النظر في تمويل الشرائح المق .1
 ألف.-2المحددة في التذييل 

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1

 

، وتعليق على حالة البلد فيما حة السابقةالموافقة على الشريامنذ بشأن التقدم المحرز ، تقرير مسرود  (أ)
يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وكيفية ارتباط بعضها ببعض. وينبغي أن 
يسلط التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات 

تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك ي التتغييرات الالمدرجة في الخطة، وأن يعلق على 
مقارنة على معلومات عن أي تغييرات  أيضامن المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير 

السابق تقديمها، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص  الشريحةبخطة 
من هذا االتفاق، أو غير ذلك  7صوص عليه في الفقرة المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المن

من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثها. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة 
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

ر للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد تقري  (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما هو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليها في التذييل 

تعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح وي
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ة،  حتى نهاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   (ج) الشريحة التالي
ر راز الت ع إب ينم طة ابط ب ع و األنش رائح م ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج أخ

ار ين االعتب ابقة بع ةالس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن ؛ وس . وينبغ
ة  رات ممكن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي

ذا الوصف من المنظور أ ي أن يغطي ه املة. وينبغ ى الخطة الش ي  السنواتن تطرأ عل المحددة ف
على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفقرة الفرعية 

. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعالهبوصفه 

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   (د)
ديمها حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ات الكمي . وستعدل هذه المعلوم

ب  ل طل ع ك ة م رة السنة التقويمي التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب شريحة، كال م
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1الفرعية من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات  منموجز تنفيذي   )ه( 
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 

تقوم على إدارة عملية الرصد وزارة البيئة والتحضر (وزارة البيئة والحراج سابقا) والوحدة الوطنية   1
  اء فريق تنفيذ المشروع.لألوزون بمساعدة الوكالة المنفذة الرئيسة. وتقوم الوحدة الوطنية لألوزون بإنش

يجرى رصد االستهالك وتحديده على أساس البيانات الرسمية للواردات والصادرات للمواد التى تسجلها   2
 الحكومية ذات الصلة. اإلدارات

تقوم وزارة البيئة والتحضر/الوحدة الوطنية لألوزون بجمع البيانات والمعلومات التالية وتبلغ عنها على   3
التواريخ الواجبة أو قبلها: تقارير سنوية عن استهالك المواد تقدم إلى امانة األوزون؛ تقارير سنوية  أساس سنوى في

تقدم إلى اللجنة التنفيذية للصندوق  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعن التقدم المحرز في تنفيذ 
 المتعدد األطراف.

كيان مستقل ومؤهل مع والوكالة المنفذة الرئيسة  ة الوطنية لألوزونوزارة البيئة والتحضر/الوحدتتعاقد   4
 .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلتنفيذ تقييم لألداء كمى وكيفي لتنفيذ 

خطة إدارة إزالة المواد يتاح لكيان التقييم الوصول الكامل للمعلومات التقنية والمالية المتعلقة بتنفيذ   5
وزارة البيئة والتحضر/الوحدة الوطنية لألوزون والوكالة . ويعد كيان التقييم ويقدم إلى وكلوروفلوروكربونيةالهيدر

مشروع تقرير موحد في نهاية كل خطة تنفيذ سنوية، تتألف مما تمخض عنه التقييم وتوصيات  المنفذة الرئيسة
 هذا االتفاق. ألحكامامتثال البلد  بالتحسينات أو التعديالت، إن وجدت. ويشمل مشروع التقرير حالة

وزارة البيئة والتحضر/الوحدة الوطنية لألوزون حسب االقتضاء، من  تعند إدراج التعليقات والتفسيرا  6
وزارة البيئة والتحضر/الوحدة الوطنية لألوزون ، ينتهى كيان التقييم من التقرير ويقدمه إلى والوكالة المنفذة الرئيسة

 .الرئيسةوالوكالة المنفذة 

على التقرير النهائي وتقدم الوكالة المنفذة الرئيسة  وزارة البيئة والتحضر/الوحدة الوطنية لألوزونتوافق   7
 نفس التقرير إلى اجتماع اللجنة التنفيذية ذى العالقة مع خطة التنفيذ السنوية والتقارير.

 لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 
 

ة ـفي وثيق ها بشكل أكبرديتحد ، يمكنة من األنشطةـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـلون الوكاـستك  1
  :ولكنها تشمل على األقل ما يلي المشروع

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   (أ)
الخاّصة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ة إزالإدارة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة 

 بالبلد؛

 ؛ألف-4  لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد إلى اتحقّق  تقديم  (ج)
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ النحو المبيّن في خطة أُكملت على ال

ن االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

والخطة الشاملة على  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةاإلبالغ الخاصة الوفاء بمتطلبات   )ه(
تقديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية.ألف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير
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ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة التقنيين المستقل الخبراء ضمان تنفيذ  (و)
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

تنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة   (ح)
  الدقيق عن البيانات؛

  الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛ تنسيق نشاطات  (ط)

تحدد، بالتشاور مع البلد يمن االتفاق،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
ة كالة منفذوو لتمويل كل ميزانية مختلف بنود اللتخصيص التخفيضات الوكالة المنفذة المتعاونة و

 ؛ثنائية معنية أومتعاونة 

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات  )ك(

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

لرئيسية باختيار بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة ا 2
واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونيةبإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  اوتكليفه ةمستقل منظمة

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

 
 الوكالة المنفذة المتعاونة باء: دور -6التذييل 

لكنها ، والخطة الشاملةفي أكثر تحدد هذه األنشطة وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1
  تشتمل على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

كالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الو  (ب)
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 

  تثالبسبب عدم االمضات في التمويل ألف: تخفي -7التذييل 
  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 56 التمويل المخّصص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من المواد المستنفدة لألوزون  رامغيلوك

 ألف.-2من التذييل  2- 1الصف  ها الهدف المحدد فيفي تحققيلم لكل سنة 
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  من و العشرونالمرفق الثا

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف فييت نامحكومة بين ث دّ محاتّفاق 

  لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل
  كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة

  
 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" فييت نام يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1
 143.78ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من
 مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2
عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع فضال في هذا االتفاق ألف ("األهداف والتمويل") -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل -1المواد المشار إليها في التذييل 
راف بالنسبة ألي ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األط3المحدّدة في الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز -1بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستهالك المتبقي المؤهل  3- 4-4و 3- 3-4و 3- 2- 4، و3-1- 4 فوفالصالمستوى المحدد لكل مادة في 

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

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5للفقرة الفرعية  وفقاالموافق عليها ("الخطة"). و

ألف من هذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستهالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىوفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1الصف في  ألهداف المحددةأن يكون البلد قد حقق ا  )أ(
. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه ال

، إال إذا قررت لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف  )ب(
 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم   )ج(
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويلتنفيذ") ا
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وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
  ؛في المائة 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على هيئة التذييل  الشريحةتنفيذ  أن يكون البلد قد قدّم خطة  )د(
نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد 

 .اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد بموجب هذا االتفاق. جري رصد دقيق ألنشطته يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5 التذييل

  في نفس التذييل. المحددةالسابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليها كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته ،هامن

ً إما في خطة التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أ عمليات إعادة  )أ( تنفيذ الن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

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

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

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

لمعتمدة الحالية، أو إزالة ا سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

  شريحة موافق عليها؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد  )5(
على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة 

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 
ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب(
الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ 

 السنوي الالحق؛

إدارة إزالة المواد  أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة  )ج(
الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 
األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ 
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جزء من خطة التنفيذ ) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ هذه المعلومات ك2007أيلول 
 السنوية؛

مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي  مسبقا مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم بالبلد يتعهد   (د)
قابال  ذلكيجب أن يكون و، الخطةشملها ت، لشركات الرغوة التي المكانفي  خلطهابدال من منخفض 

  الشركات؛ لدى قتصادية ومقبوالمجديا من الناحية االوللتطبيق من الناحية الفنية 

، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق   (ه)
صد لى: رالهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة ع

لمعايير ائح واالمناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوتوافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على 
بدائل  عتمادوالحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية ا

ة، وروكربونيوروفلمجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل
  ؛ذ الشرائحتنفي لتنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقاريرحسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة ا

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و  (و)
  ق.في إطار هذا االتفا األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  
 لقطاع خدمات التبريداعتبارات 

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب(
 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  البنك الدوليوافق وهذا االتفاق.  لوفاء بااللتزامات بموجبمن أجل ا

تحت ("الوكالة المنفذة المتعاونة")  ةتعاونموكالة المنفذة الالكون تعلى أن  وافقت حكومة اليابانوالمنفذة الرئيسية") 
يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد واالتفاق.  هذا بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةقيادة الوكالة المنفذة 

الوكالة المنفذة برنامج تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 
 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالو/ أو  الرئيسية

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  .10
وستدعم (ب).  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة  الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من
باء، على  -6ألف والتذييل  -6الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 

لوكالة المنفذة المتعاونة وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية واالتوالي. 
 ألف. -2في التذييل  4- 2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11
المتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن ا-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
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لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد 
لى وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد ع

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون عن ّكل كيلوغرام منالتمويل بسبب عدم االمتثال")، 
في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، 

 تقديم عائقا أمام عنية لهذا االتفاقعدم االمتثال الم . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات 
  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12
  .لة في البلدعلى تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات ص

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
الخطة لتنفيذ  آخر شريحةألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2إلجمالي االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
من (ه) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق  .15
م ، ما لمونتريال هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  .16
  .األطراف

   يحّل هذا االتفاق المحيّن محّل االتفاق المبرم بين فييت نام واللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والسبعين. .17
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  ذييالتالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 167.15 األولى جيم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.16 األولى جيم  123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 53.90 األولى جيم  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 221.21    المجموع الفرعي

ب الوارد في 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  البوليوالت سابقة الخلط المستوردة

 164.56 األولى جيم

 385.77    المجموع
  

 
  ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

  
  المجموع  2021  2020  2019  2018  2017  *2016  التفاصيل  السطر

الخاص بالمواد جدول التخفيض   1.1
المجموعة األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال (طن من 
  قدرات استنفاد األوزون)

  ال ينطبق  143.78  143.78  199.08  199.08  199.08  199.08

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح  2.1
به من مواد المجموعة األولى من 
المرفق جيم لبروتوكول مونتريال 

  استنفاد األوزون)(طن من قدرات 

  ال ينطبق  143.78  143.78  199.08  199.08  199.08  199.08

التمويل المقرر للوكالة المنفذة   1.2
الرئيسية (البنك الدولي) (دوالر 

  أمريكي)

302.737  2,179,193  3,781,257  4,393,450  2,928,967  732,242  14,317,846  

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.2
  (دوالر أمريكي)الرئيسية 

21,192  152,544  264,688  307,542  205,028  51,257  1,002,249  

التمويل المقرر للوكالة المنفذة   .23
  المعاونة (اليابان) (دوالر أمريكي)

43,250  163,980  26,400  0  0  0  233,630  

ة تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاون  4.2
  (دوالر أمريكي)

5,623  21,317  3,432  0  0  0  30,372  

إجمالي التمويل المقرر (دوالر   1.3
  أمريكي)

345,987  2,343,173  3,807,657  4,393,450  2,928,967  732,242  14,551,476  

إجمالي تكاليف الدعم (دوالر   2.3
  أمريكي)

26,814  173,861  268,120  307,542  205,028  51,257  1,032,621  

إجمالي التكاليف المقررة (دوالر   3.3
  أمريكي)

372,801  2,517,034  4,075,777  4,700,992  3,133,994  783,499  15,584,097  

  55.31  المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون  1.1.4
  0  المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون) ع إزالتها بموجبالمتوق 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
  111.84  المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4
  0  د األوزون)المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفا 123-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون  1.2.4
  0  المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون) 123-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون  2.2.4
  0.16  المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون) 123-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4
  0  ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)141-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من   1.3.4
  53.90  ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون  2.3.4
  0  المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون) يب المتبق141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.3.4
ستنفاد ليوالت سابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات اب في البو141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون  1.4.4

  األوزون)
75.26  

 والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد ابقة الخلط المستوردةسوليوالت في البب 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون  2.4.4
  األوزون)

89.30  

  0  ليوالت سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)ب في البو141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.4.4
لتكنولوجيا في شركة ميديا كونسيومر دوالرا أمريكيا للبنك الدولي بسبب تغيير ا 6,535دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  93,358التمويل بما يبين استرداد مبلغ  ديثتح* 

  (ب)).82/37(المقرر  32-إلى الهيدروفلوروكربون R-290إلكتريك (فييت نام) من مادة 
  .2017يونيو/حزيران  1نجاز المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى: مالحظة:  تاريخ إ
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  لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن الثانيٍ اع ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1
 ألف.-2

  تقارير وخطط التنفيذألف : شكل  -4التذييل 
  

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

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير   )أ(
بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي ات ذات الصلة بالمناخ. االنبعاث فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط 

المعلومات األخرى  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنفي الخطة، 
(خطط) خطة مقارنة بأية تغييرات ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن وذات الصلة. 

المرونة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم
من هذا  7 إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي االتفاق، أو 

نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد، مستقل لتقرير تحقق   )ب(
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا  في(ب) 5لفقرة الفرعية ل وفقا

التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5لصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية السنوات ذات ا

  تسلم تقرير تحقق عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   )ج(
جارب المكتسبة والتقدم أخذ التمع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

ما ينبغي أن يحدد الوصف أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. ك
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) 
  ؛أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو لسنويةبجميع تقارير التنفيذ امجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د(
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

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

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2
  ازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:متو

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف  (ب)
فاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد ألف في كل ات-2إطار التذييل 

 ألساسالهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل ا
  للتحقيق المستقل.

  ر المتعلقة بهلرصد واألدوااألف: مؤّسسات  -5التذييل 
 
ي وزارة نية) فتتولى نقطة االتصال الوطنية لتنفيذ بروتوكول مونتريال في فييت نام (وحدة األوزون الوط .1

وزون المستنفدة لأل المسؤولية عن إدارة وتنسيق البرنامج الشامل إلزالة المواد (MONRE)الموارد الطبيعية والبيئة 
د لى (الموااألو في فييت نام، بما في ذلك جميع أنشطة اإلزالة والتدابير التي تنظم مواد المرفق جيم، المجموعة

اد زالة المورة إشروع خطة إداالهيدروكلوروفلوروكربونية). وستتم إدارة وتنفيذ هذا االتفاق بواسطة وحدة إدارة م
 الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تخضع مباشرة لوحدة األوزون الوطنية.

واد ستقوم وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، من خالل وحدة إدارة مشروع خطة إدارة إزالة الم .2
إلدارة ارة واالصناعة والتجالهيدروكلوروفلوروكربونية ووحدة األوزون الوطنية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة 

ربونية: لوروكالعامة للجمارك في فييت نام من أجل تنفيذ نظام االستيراد/المراقبة على المواد الهيدروكلوروف
ت واردااستعراض تطبيقات تراخيص استيراد/تصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإنشاء ونشر حصص ال

 .2021حتى  2016بونية للفترة من السنوية للمواد الهيدروكلوروفلوروكر

، ستضطلع التفاقامن أجل مساعدة وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ  .3
 وحدة إدارة المشروع ووحدة األوزون الوطنية بما يلي:

ع جميع البيانات تحديث نظام إدارة معلومات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي يلتقط ويتتب  (أ)
ذات الصلة والمطلوبة الستيراد مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية) على أساس سنوي؛

  تحديث البيانات عن الكميات الفعلية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة؛  (ب)

ييت نام، أي وقائع لالستيراد غير المشروع للمواد رصد، بالتعاون مع اإلدارة العامة للجمارك في ف  (ج)
  الهيدروكلوروفلوروكربونية، واإلبالغ عنها؛

رصد التقدم المحرز في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على جانب الطلب من خالل   (د)
  اإلشراف المباشر على تنفيذ المشروع الفرعي؛

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشأن الشركات  صيانة نظام إدارة معلومات مشروع إزالة  (ه)
  المستهلكة للهيدروكلوروفلوروكربون والمشروعات الفرعية؛

تجميع تقارير مرحلية دورية عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   (و)
ية لطبيعاالموارد واإلنجازات في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتشاركها مع وزارة 

  ؛تثماروالبيئة، ووزارة الصناعة والتجارة واإلدارة العامة للجمارك ووزارة التخطيط واالس

  ألف؛-2إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط وفقا للجدول الزمني المحدد في التذييل   (ز)

أو سلطات حكومية  إعداد تقارير الرصد األخرى حسبما تقتضيه وزارة الموارد الطبيعية والبيئة  (ح)
  يسية؛أخرى ومقرر اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف، بالتنسيق مع الوكالة الرئ

 إجراء استعراض السالمة واالستعراض التقني لجميع األنشطة المنفذة في إطار هذه الخطة.  (ط)
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تجارة، ة والوزارة الصناعتتولى وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، مع شركائها من الوكاالت الحكومية ( .4
شروع ة المواإلدارة العامة للجمارك ووزارة التخطيط واالستثمار) المسؤولية عن استعراض تقارير وحدة إدار

 روكربونيةروفلووالبيانات والرقابة المؤسسية والتدابير السياساتية التي تيسر الرقابة على المواد الهيدروكلو
  وتخفيضاتها وفقا لالتفاق.

  ور الوكالة المنفذة الرئيسيةألف: د -6ل التذيي
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ(
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة  الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   )ب(
 ألف؛ - 4  التذييل

المرتبطة بها  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   )ج(
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د(
 ألف؛-4ذييل (د) من الت1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ه)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف في حال   (و)
لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 
المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك 

  الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  (ز)

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

 نشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛تنسيق أ  (ي)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ك)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة ة وكلالرئيسي

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ل)
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  تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (م)

ترتيبات للتخطيط والتنسيق  التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي  (ن)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة   (س)
 بالمشروع.

ر منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيا .2
مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد 

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  ألف.-4

  
  فذة المتعاونةالمن باء: دور الوكاالت -6التذييل 

 ي الخطة. وهذه األنشطة محددة فمجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة   (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمعة على   (ج)
  ألف؛-4النحو الوارد في التذييل 

المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة  (د)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

  لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 
 

دوالر األمريكي عن كل  112من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في ات استنفاد األوزون كيلوغرام من أطنان قدر

، على أساس الفهم بأن الحد ألف -2من التذييل  2- 1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل 
ر في تدابير إضافية في األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظ

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2
سيتقرر على  الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم 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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  التاسع و العشرونالمرفق 

   XXVIII /2من المقرر  16تفعيل الفقرة  وسائلمشروع توصية بشأن 
  )83/62(المقرر  لألطراف XXX /5 المقررمن  2والفقرة 

  [قررت اللجنة التنفيذية:  - 1

 من 2 والفقرة XXVIII/2من المقرر  16أن تحيط علما بالورقة المتعلقة بالوسائل لتفعيل الفقرة   (أ)
(ج))، الواردة في الوثيقة 82/83لألطراف (المقرر  XXX/5 المقرر

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40؛  

أن تنظر في إدراج األنشطة اإلضافية التالية في الخطط الحالية والمستقبلية إلدارة إزالة المواد   (ب)
دخال لى إإة الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التي ينخفض فيها حجم االستهالك، عند الحاج
وللحفاظ  بونيةبدائل منخفضة أو منعدمة القدرة على االحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكر

  على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد:

المصممة والتي توجه إلى المستخدمين النهائيين، المتعلقة أساساً  [المشروعات التجريبية  )1(
دام ذات كفاءة استخصغيرة القدرة ف الهواء ومضخات الحرارة بأجهزة التبريد وتكيي

 لمعالجة لعالميباستخدام التكنولوجيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على االحترار ا الطاقة
  بالقبول في السوق؛المتعلقة لتحديات ا

ام تحديث مواد التدريب لتعزيز المكونات ذات الصلة بالممارسات الجيدة وكفاءة استخد  )2(
ات الطاقة أثناء تجميع وتركيب وصيانة وخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء ومضخ

ة مختلف الحرارة، بما في ذلك اعتبارات السالمة عند تناول غازات تبريد بخصائص تشغيل
  فيما يتعلق بالقابلية على االشتعال والسمية والضغط؛

والسلطات والهيئات المعنية ليشمل التنسيق والتعاون بين وحدات األوزون الوطنية   )3(
عداد خطط ناء إر العالمي أثريد المنخفضة القدرة على االحتراالمراعاة المالئمة لغازات التب

ند لطاقة، وعداء ا، التي تشمل أموراً منها معايير دنيا ألوكفاءة استخدام الطاقة قطاع التبريد
خات والمض التبريد وتكييف الهواء ، ومعايير ألجهزةواالختبار االقتضاء، برامج التوسيم

  الحرارية؛

مثل بشأن  الكفاءة وتعزيز المؤسسات الوطنيةذ خطط العتماد الفنيين تستند إلى تنفيوضع و  )4(
  ؛استخدام الطاقة وتحقيق السالمةكفاءة لبما في ذلك  ،نظمال هذه

برامج التوسيم؛ برامج التوعية واإلرشاد للترويج إلدخال معايير دنيا ألداء الطاقة و  )5(
التي  لحرارةواالعتماد اإللزامي للفنيين؛ وإدخال أجهزة التبريد وتكييف الهواء ومضخات ا

ى درة علتتسم بكفاءة استخدام الطاقة والتي تعمل بغازات تبريد منخفضة أو منعدمة الق
  االحترار العالمي؛

فقرة الفرعية (ب) أعاله، على أساس أن ألنشطة المحددة في اللأن تقدم التمويل التالي، عند اللزوم،   (ج)
ستتمتع بالمرونة في استخدام التمويل اإلضافي لمعالجة االحتياجات الخاصة التي قد  5بلدان المادة 

تنشأ أثناء تنفيذ المشروع المتعلقة بإدخال البدائل المنخفضة أو المنعدمة القدرة على االحترار 
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ة وللحفاط على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربوني
  التبريد:

  التمويل اإلضافي   عدد البلدان  االستهالك (بالطن المتري)*
  (دوالر أمريكي)**

0-15 21   

15-40 17   

40-80 14   

80-120 11   

120-160 8   

160-200 3   

200-320 13   

320-360 4   

  الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريدمستوى خط أساس استهالك  *
  ** سيتم تحديده لكل مستوى من االستهالك

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة، عند تقديم طلب شريحة لخطة إدارة إزالة المواد   (د)
 داءات األالهيدروكلوروفلوروكربونية، أن تدرج في خطة تنفيذ الشريحة، اإلجراء المحدد، ومؤشر

قرير تإلى  والتمويل المرتبطة باألنشطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعاله، باإلضافة
  مرحلي عن تنفيذ تلك األنشطة بموجب شريحة التمويل التمويل السابقة.]
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  المرفق الثالثون

  السياسة التنفيذية بشأن تعميم المنظور الجنساني
 للمشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد األطراف 

 
  

  مقدمة

 لمتحدة فيألمم ااإلى أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني قد عّرفه المجلس االقتصادي واالجتماعي في  يشار .1
ت و السياساتشريع أالمترتبة على أي إجراء يعتزم اتخاذه، بما في ذلك ال عملية لتقدير اآلثارعلى أنه: " 1997عام 

ارب مامات وتجل اهتأوالبرامج في جميع الميادين وعلى كل المستويات، بالنسبة للنساء والرجال. فهي استراتيجية لجع
ي تقييمها فوتها ومراقب الرجال والنساء على حد سواء بعدا مندمجا متكامال في تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها

دام يدوم انع . فالجميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية بحيث تستفيذ النساء والرجال بطريقة متساوية
 المساواة بين الجنسين." قالمساواة. والهدف النهائي هو تحقي

ة ت ثنائيمن خالل وكاالنظرا ألن المشروعات الممولة بموجب الصندوق المتعدد األطراف يتم تنفيذها  .2
نفيذها ئمة يتم تالقا ومنفذة لديها سياساتها الجنسانية الخاصة بها، تصمم هذه السياسة لضمان أن السياسات الجنسانية

 بطريقة ممنهجة في سياق المشروعات المعانة من الصندوق المتعدد األطراف.

 لتنفيذية،جنة امع الل ور الجنسانيظيم المنتنفيذية بشأن تعمال ةقاسم المسؤولية عن تنفيذ السياسسيجري ت .3
 .5لمادة دان اووحدات األوزون الوطنية في بل ،وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت الثنائية والمنفذة

 الهدف

تعدد وق المالسياسة التنفيذية بشأن تعميم المنظور الجنساني للمشروعات التي يمولها الصند هتسعى هذ .4
 مساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.األطراف إلى ال

 المبادئ التوجيهية

ا اللجنة تحدده يتعين أن تدعم االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيهية والمعايير التي .5
 ؛المنفذةوائية الثنالتنفيذية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ووصفها وفقا للسياسات الجنسانية للوكاالت 

عدد ق المتينبغي تطبيق نهج يراعي المنظور الجنسانى في تصميم وتنفيذ المشروعات المعانة من الصندو .6
 ؛األطراف

ج لتعميم دء للتروياط البينبغي استخدام السياسات الجنسانية الحالية للوكاالت الثنائية والمنفذة لتحديد أفضل نق .7
 .االتالصندوق وتنفذها هذه الوكالمعانة من في جميع المشروعات  مرأةالمساواة بين الجنسين وتمكين ال
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 المجاالت الرئيسية للعمل

غ اإلبال أدوات لتيسير تعميم المنظور الجنساني في عملية االستعراض/الموافقة، ونظموضع   :1المجال 
ئج نتاطة وأنشواإلبالغ عن تتبع الوالرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك 

غ اإلبالو، إن أمكن، بجمع بيانات مجمعة بحسب الجنسالمنظور الجنساني استنادا إلى  تعميم
أة ن المردورة المشروع تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكيعن أي مالحظات مطروحة أثناء 

 و/أو اآلثار أو االنعاكاسات الجنسانية المحتملة.

 روعاتبين الجنسين وتمكين المرأة على نحو ممنهج في جميع المش بحث ومعالجة المساواة  :2المجال 
يع في جم 5 لمادةالتي يتم إعدادها إلزالة والتخفيض التدريجي للمواد الخاضعة للرقابة لبلدان ا

 مراحل دورة المشروع.

تيسير تعميم جل من أ 5تقديم بناء القدرات لشركاء الوكاالت الثنائية والمنفذة وبلدان المادة   :3المجال 
ن ساواة بيز المالمنظور الجنساني واالستخدام الفعال لنقاط البدء االستراتيجية المحددة لتعزي

 ف.الجنسين وتمكين المرأة في جميع المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد األطرا

 تقييم تنفيذ السياسة

كمية علومات الثل الميمكن تقييم هذه السياسة استنادا إلى التقدم المحرز في المجاالت الرئيسية والمؤشرات، م .8
 لسنوية.حلية ا، التي ستقدمها الوكاالت الثنائية والمنفذة في تقاريرها المرحسب االقتضاءواألمثلة السردية، 

 االستعراض

  .اللجنة التنفيذية، حسب الضرورة بواسطةينبغي استعراض هذه السياسة ومراجعتها  .9


