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 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 السادس والثمانوناالجتمــــــاع 

 2020ول األديسمبر/ كانون  3 -نوفمبر/ تشرين الثاني 16عملية الموافقة فيما بين الدورات، 

 2021مايو/ أيار  7 -مارس/ آذار 29ة فيما بين الدورات دّدعملية الموافقة المم

 12021يونيو/حزيران  28 -أبريل/ نيسان 16و 12، 9، 6االجتماع اإللكتروني 
 

 

 للجنة التنفيذية ثمانينوال السادستقرير االجتماع 
 

 مقدمة
 

 

 ضاء اللجنةلالجتماع الحادي والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال، كان أع XXXI/14وفقا للمقرر  .1

 :2020التنفيذية لعام 

من البروتوكول: )األطراف غير العاملة  5من المادة  1الفقرة مقتضى أطراف غير عاملة ب (أ)

، واليابان، وسويسرا، والمملكة المتحدة ا)نائب الرئيس(، و تشيكيوبلجيكا  أستراليا، (:5بالمادة 

 ؛لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية

)األطراف العاملة بموجب المادة  من البروتوكول: 5من المادة  1الفقرة مقتضى أطراف عاملة ب (ب)

 .والهند، ورواندا )الرئيس( وسورينامالبحرين، وبنغالديش، وشيلي، وجيبوتي، (: 5

، الذي وصفته منظمة الصحة 2019ام عفي أواخر  19-وفي ضوء تفشي مرض فيروس كورونا كوفيد .2

ثمانين والسادس ، أعدت األمانة خطة طوارئ لعقد االجتماعين الخامس وال2020مارس/آذار  11العالمية بالوباء في 

تها الى األعضاء للنظر. وأرسل 2020اللذين كان من المقرر أن يعقدا في  (والثمانين للجنة التنفيذية )خطة طوارئ

ة الطوارىء عدلت األمانة خطحددت و. وبعد ذلك باساشارة الرئيس و نائبه 2020مارس/ آذار  16للنظر فيها في 

أواخر  وفي. عدة مرات على أساس تطورالوباء. وكل خطة طوارئ نظر ووافق عليها  جميع أعضاء اللجنة التنفيذية

 ، وافقت اللجنة التنفيذية ضمن جملة أمور أخرى على مايلي:2020عام 

 12إلى  8عقد االجتماعان الخامس والثمانين والسادس والثمانين بالتوالي في مونتريال، كندا، من  )أ( 

 ؛2021مارس/آذار 

                                                      
 .(19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب  1
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ين الدورات لالجتماع أن تنفذ على أساس استثنائي ودون أن يصبح ذلك سابقة عملية موافقة فيما ب )ب(

 الواردة في جدول األعمال.  الوثائقوبنود الالعديد من في نظر لل،   (IAP-86)السادس والثمانين

 2020األول  ديسمبر/كانون 3نوفمبر/تشرين الثاني إلى  16وعقدت عملية الموافقة فيما بين الدورات من  .3

ي المعني باإلنتاج ، وعقد اجتماع الفريق الفرع2020بمشاركة اللجنة التنفيذية لعام  برقم سري ةمحميمنصة من خالل 

 .2020ديسمبر/كانون األول  1في 

ئنديبي مثلو اليوتماع مووفقا للمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن، حضر االج .4

بنك ونيدو وال الية الصندوق المتعدد األطراف، وحضر االجتماع ممثالواليونيب بصفتهما الوكالة المنفذة وأمين خزان

ن يضا األميأعاء تم استدالدولي بصفة مراقبين في عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين و

 مراقب.كالتنفيذي ألمانة األوزون 

 :2021فيذية لعام أعضاء اللجنة التنكان طراف والثالثين لألماع الثانى الصادر عن االجت 9/32ووفقا للمقرر  .5

، واليابان، وسويسرا، اوبلجيكا )رئيس(، و تشيكي أستراليا،: وهم 5بالمادة  عاملةالطراف غير من األ )أ(

 ؛والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية

والبحرين )نائب الرئيس(، والصين، وجيبوتي، وباراغواي، وسورينام أرمينيا، : 5أطراف المادة و )ب(

 .وزمبابوي

م ل المؤجل ثمانينالسادس وال وفي كندا، فـإّن االجتماعونظرا للعزل المستمر وقيود السفر في مقاطعة كيبيك  .6

، جملة أمور ضمن . وعلى ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية،2021مارس / آذار  12إلى  8في مونتريال من  يمكن عقده

ن ة فيما بيلموافقعملية ا خالل إليهاالذي لم تنظر السادس والثمانينجدول أعمال االجتماع  الواردة في بنودالعلى 

 الدورات لالجتماع السادس والثمانين.

دة فيما بين الدورات دأن تنفذ على اساس استثنائي ودون أن يصبح ذلك سابقة على عملية موافقة مم (أ)

 السادس والثمانين بالنسبة للعديد من البنود؛لالجتماع 

باللغة  ةافتراضي اتأن تعقد اجتماع رسمي عبر اإلنترنت للجنة التنفيذية بالترجمة الفورية واجتماع (ب)

 االنجليزية للعديد من البنود األخرى؛

 أن ترجىء لالجتماعات المقبلة البنود المتبقية من جدول األعمال؛ (ج)

س ع السادكذلك على وصف تقريري عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماوافقت اللجنة التنفيذية  .7

 م".والثمانين وعملية الموافقة الممددة فيما بين الدورات على أساس استثنائي بأنها "للتوزيع العا

 7س/ آذار الى مار 29وأجريت عملية الموافقة الممددة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين من  .8

نترنت من خالل منبر محمي بالرقم السري على اإلنترنت، وعقد االجتماع الرسمي على اإل 2021مايو/ آيار 

تعلقة بها ممع اجتماعات افتراضية  2021أبريل/ نيسان  16و 12و 9و 6في لالجتماع السادس والثمانين المؤجل 

لموافقة الممددة في عملية ا 2021فيذية لعام على هامش االجتماعات الرسمية ذات الصلة. وشارك أعضاء اللجنة التن

 فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين المؤجل.

 ليوئنديبيمثلو امووفقا للمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية خالل االجتماعين الثاني والثامن، شارك  .9

ددة افقة الممالمو و والبنك الدولي في عمليةواليونيب وكالهما بصفة وكاالت منفذة وأمين خزانة الصندوق، واليونيد

 .ينبين الدورات لالجتماع السادس والثمانين المؤجل بصفة مراقب
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ؤجل مانين المس والثوشارك القائم باعمال األمين التنفيذي ألمانة األوزون فيما بين الدورات لالجتماع الساد .10

وق ارد الصنديد موولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تجدبصفته مراقب، وحضر أعضاء فريق المهام التابع لفريق التكن

 .ينالمتعدد األطراف االجتماع السادس والثمانين المؤجل بصفة مراقب

وكمة د الحومعه ،ووكالة التحقيق البيئي ،وحضر أيضا كمراقبين ممثلون عن تحالف سياسة الجو المسؤولة .11

 اع السادسالجتمشأن التنمية المستدامة في المكسيك أيضا ا، ولجنة القطاع الخاص للدراسات بوالتنمية المستدامة

 والثمانين المؤجل.

 من جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند 

الماضي  العام رحب الرئيس بأعضاء اللجنة التنفيذية الى االجتماعات الرسمية على االنترنت. واعترف بأن .12

لطريقة لنظر في اية وافيذية التفكير فيما يتجاوز الممارسات العادكان حافال بالتحديات للجميع وتطلب من اللجنة التن

شكره  ، وأعرب عن19-المثلى لتحقيق التقدم في العملية التي وضعت بالفعل والتقدم في عملها خالل وباء كوفيد

نة واإلصرار للمرو 2020للرئيسة السابقة للجنة السيدة جوليت كبيرا )رواندا( وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية لعام 

نفذ ية فقط. وفتراضعلى االحتفاظ بقوة الدفع في عمل اللجنة في عام شهد إدارة اللجنة لعملها من خالل الوسائل اال

ع السادس جتماعمالن ناجحان للموافقة فيما بين الدروات لالجتماع الخامس والثمانين ومعظم العمل المتعلق باال

 رسمي الى استكمال العمل.والثمانين وسعى االجتماع االفتراضي ال

 تنظيم العملمن جدول األعمال:  2البند 

 جدول األعمال اعتماد ()أ

 ي الوثيقةفلوارد اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت ا أقّرت .13

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/1: 

 افتتاح االجتماع. .1

 المسائل التنظيمية: .2

 األعمال؛ إقرار جدول (أ)

 تنظيم العمل. (ب)

 أنشطة األمانة. .3

 المسائل المالية: .4

 ؛والمصروفاتحالة المساهمات  (أ)

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛ (ب)

 حسابات الصندوق المتعدد األطراف: )ج(

 ؛2019الحسابات الختامية لعام  (1)

 ؛2019تسوية حسابات العام  (2)
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والميزانية المقترحة لعام  2022و 2021لعامي ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها  )د(

2023. 

 بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال. .5

 التقييم: .6

 ؛2019تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام  )أ(

 الدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال؛ )ب(

 ة لموظفي األوزون الوطنيين؛تقييم الشبكات اإلقليمي )ج(

 الدراسة النظرية؛ (1)

 اختصاصات للمرحلة الثانية؛ (2)

إمكانية منخفضة اختصاصات للدراسة النظرية لتقييم المشروعات اإليضاحية للبدائل  )د(

 للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛االحترار العالمي 

 ة في قطاع الخدمة؛الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاق )هـ(

 .2021مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للعام  )و(

 تنفيذ البرنامج: .7

 :2019ديسمبر/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)

 .2020التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام  )ج(

 تخطيط األعمال: .8

-2020تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  (أ)

 ؛2022
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 التأخيرات في تقديم الشرائح؛ (ب)

 ؛2023-2021خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  )ج(

 :2023-2021خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة  )د(

 الوكاالت الثنائية؛ (1)

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ (2)

 برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ (3)

 ؛مم المتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة األ (4)

 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(

 ؛2020تعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام  (1)

 ؛2020برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام تعديالت على  (2)

 ؛2020تعديالت على برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام  (3)

 التابع لليونيب؛ 2021ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  )د(

 ؛2021 تكاليف الوحدات األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام )هـ(

 المشروعات االستثمارية. )و(

نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم  .10

 (.84/85إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف )المقرر 

 )د((.74/51استعراض مشروعات التعزيز المؤسسي، بما في ذلك مستويات التمويل )المقرر  .11

 )ج((.84/61ض نظام التكاليف اإلدارية وتمويل الوحدات األساسية )المقرر استعرا .12

 المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال: .13

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

 )د((؛83/65 )المقرر : مشروع المعايير الخاصة بالتمويل5المادة 
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وثيقة تناقش االستراتيجيات المحتملة، وتدابير السياسات وااللتزامات، وكذلك المشروعات  )ب(

واألنشطة التي يمكن إدراجها ضمن المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي للمواد 

امة في لضمان الحد من النمو والتخفيضات المستد 5الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة 

 (؛)ب(84/54استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية )المقرر 

المبادئ التوجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  مشروع )ج(

 )أ((؛84/54)المقرر  5لبلدان المادة 

في قطاع  تحليل مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية )د(

 ((؛2)ب()84/86)ب( و83/65ان المقرر)خدمة التبريد 

 24تقرير مجمع يصف أفضل الممارسات والوسائل للجنة التنفيذية للنظر في تفعيل الفقرة  )هـ(

 )ب((؛84/87)المقرر  XXVIII/2من المقرر 

 ضافية ومدتها، والفاعلية من حيث التكلفة لجميعإلتحليل ومعلومات عن التكاليف ا )و(

ستثمارية الموافق عليها في قطاعات التصنيع ذات الصلة والقطاعات الالمشروعات ا

 )أ((؛84/87)المقرر  الفرعية

 كفاءة استخدام الطاقة: )ز(

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

 (؛84/88)المقرر  لألطراف XXX/5المقرر 

إمكانية إطار للتشاور مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف  (2)

الطاقة أو تعزيزها عند استخدام على كفاءة للحفاظ  اإلضافية الموارد المالية حشد

االحترار إمكانية منخفضة  غازات تبريداستبدال المواد الهيدروفلوروكربونية ب

 ؛(84/89)المقرر  العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء

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

 (.84/91و 84/90ان )المقرر 23-الهيدروفلوروكربون

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال إلى االجتماع  .14

 .ي والثالثين لألطرافثانال

 لفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج.تقرير ا .15

 مسائل أخرى. .16

 اعتماد التقرير. .17

 اختتام االجتماع. .18

 تنظيم العمل )ب(

 وافقت اللجنة التنفيذية على ما يلي: .14

 أن تنظر البنود التالية من جدول األعمال: (أ)
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جزئيا من خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات  9)ب( و8و 7)ج(، و4)أ( و4و 3البنود  (1

 لالجتماع السادس والثمانين؛

)د(، 8)ج(، و8)أ(، و8)ب( جزئيا و7، و(ه)6)د(، و6)ج(، و6)ب(، و6)أ(، 6و 5البنود  (2

 ، من خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع14، و12)و(، و9(، و3)ج()9

 ؛السادس والثمانين

خالل  15و )ح( جزئيا13(، و2)ز()13)ح( و13)ج(، و9)ب(، و9)أ( و9، و3البنود  (3

 االجتماع السادس والثمانين المؤجل.

أن ترجىء الى اجتماعات مقبلة البنود التي لم تنظر من خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات  (ب)

لالجتماع السادس والثمانين وعملية الموافقة الممددة فيما بين الدورات لالجتماع السادس 

، )ب( 7)و( ،  6)د(، 4والثمانين أو خالل االجتماع السادس والثمانين المؤجل والسيما البنود 

)د(، 13)ب(، 13)أ( و13و 11و 10فيكما يتعلق بالتقارير الثالثة للنظر بصورة إفرادية و

)ب( باستثناء مشروعي الرقابة على المنتج الثانوي 13(، و1)ز()13، و(ه)13و

 ؛23-الهيدروفلوروكربون

بتشكيله التالي  2020ووافقت اللجنة التنفيذية على أن تعيد عقد الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج لعام  .15

ّراستراليا )ال الشمالية  وايرلندا لعظمىا(، والبحرين وشيلي والهند وسورينام وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا ُميس 

 والواليات المتحدة األمريكية.

: التشكيل التاليب 2021اللجنة التنفيذية على تعيد عقد الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج لعام  ووافقت .16

ّرأرمينيا، استراليا )ال أيرلنا العظمى و طانيا(، والصين، وباراغواي، وسورينام وسويسرا والمملكة المتحدة لبريُميس 

 الشمالية والواليات المتحدة األمريكية.

ادس والثمانين أن النسخة األولية من التقرير الخاص باالجتماع الس 2021اللجنة التنفيذية لعام  والحظت .17

نة ، التي تتضمن مقررات وافقت عليها اللجUNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/3لى الوثائق سوف يستند ا

ا التي تتضمن مقررات وافقت عليه UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/3والوثائق  2020التنفيذية لعام 

السادس  ماع، وسوف تنظر بموجب اإلجراءات، والمقررات التي اتخذت خالل االجت2021اللجنة التنفيذية لعام 

مده وسوف تعت لتقريرعلى أن تتولى األمانة إعداد النسخة األولية ل ووافقتوالثمانين الرسمي على اإلنترنت المؤجل. 

 .2021زيران حيونيه/  28اللجنة التنفيذية خالل انعقاد االجتماع السابع والثمانين الرسمي على اإلنترنت في 

 انةأنشطة األم:  من جدول األعمال  3 ندبال

متعلق لتقرير الاين في نظرت اللجنة التنفيذية خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمان .18

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2بأنشطة األمانة الوارد في الوثيقة 

 لمناصبوردا على تعليقات من أحد األعضاء، قدمت األمانة معلومات إضافية عن حالة عملية تعيين ا .19

تقييم بواسطة الستكمال تقرير ال 2020ديسمبر/كانون األول  1لشاغرة، وأشارت إلى الجدول الزمني المحتمل في ا

ى أن ألعضاء إلاأحد  شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف. وفيما يتعلق بتعيين كبير الموظفين الرابع، أشار

مانة أن ن األمادس والثمانين المؤجل، بينما طلب عضو آخر المسألة سيتم إضافتها على جدول أعمال االجتماع الس

 تتخذ اإلجراءات ذات الصلة في هذا الشأن.

 اللجنة التنفيذية: قررت .20

اإلحاطة علما، مع التقدير، بالتقرير عن أنشطة األمانة الوارد في الوثيقة  )أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2؛ 
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موظفي أمانة الصندوق المتعدد األطراف ستضاف إلى جدول اإلحاطة علما بأن مسألة تعيين كبير  )ب(

 ؛2021أعمال االجتماع السادس والثمانين، الذي سيعقد في مارس/آذار 

 ما يلي: 68/46و 67/37أن تطلب إلى األمانة، وفقا للمقررين  )ج(

أن تجري تحديثا الوثائق المتعلقة بعملية التعيين لمنصب كبير موظفي أمانة الصندوق  (1)

 المتعدد األطراف وتقديمها لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والسبعين؛

أن تتخذ الترتيبات الضرورية لكي تنفذ اللجنة التنفيذية إجراءات التعيين المعتادة بشأن  (2)

 منصب كبير موظفي أمانة الصندوق المتعدد األطراف.

 (86/1)المقرر 

ثيقة الو االجتماع السادس والثمانين الرسمي على اإلنترنت، ، خاللأمام اللجنة التنفيذية تكان .21

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2/Add.1 المتضمنة تحديثا ألنشطة األمانة التي اتخذت منذ اختتام عملية 

 الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين.

 م األداء المتعددة األطرافتقرير تقييم الصندوق المتعدد األطراف بواسطة شبكة منظمة تقيي

ي الوارد ف النحو تلقت األمانة تقييم شبكة لمنظمة تقييم األداء المتعددة األطراف في صيغته النهائية على .22

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2/Add.1الوثيقة 

ددة المتع وفي شكل تقديم، قدم ممثل حكومة كندا بوصفها المؤسسة الرئيسية شبكة منظمة تقييم األداء .23

دم تقرير بعد ذلك قاف. واألطراف المنظمة وعملها لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة واألداء للنظام المتعدد األطر

س والسيد ندا بروفوبوال األداء ثالثة ممثلين لتلك المنظمة هم السيدة سوزان ستينسين رئيسة أمانة تلك المنظمة والسيدة

 كلوحدد فريق ت مستخدمة والنتائج، التي كانت بصفة عامة بالغة اإليجابية.مايكل فلنت. وتحدثوا عن المنهجية ال

نة ألما المنظمة خمسة مجاالت للقوة وخمسة مجاالت في حاجة الى تحسين. وأعربت السيدة ستينسين عن شكرها

 لقي ردوداتى ال الصندوق الذي تجاوز الدعوة الى ضرورة تيسير عمل منظمة تقييم األداء المتعدد األطراف. وتطلعت

 ديمها.ا لتقعن التقييم بما في ذلك من خالل استجابة اإلدارة التي يطلب من جميع المنظمات التي جرى تقييمه

 لتقييماوعقب العرض، أعرب العديد من األعضاء عن امتنانهم لتلك المنظمة على ما قدمته من تقرير  .24

إلى  ن األعضاءمعدد  ابية التي أبرزها فريق التقييم، أشاروالعرض المتعلق به. وفي حين من الكثير من النتائج اإليج

 من ناحية نتائجأن من المهم متابعة التوصيات الخاصة بالتحسين مع التقييم من ناحية والتحقق وضمان استدامة ال

ة فيذيالتن للجنةأخرى حيث وصفت بأنها جديرة حقيقة باالهتمام واقترح أحد األعضاء مناقشة هذه األخيرة بواسطة ا

ها التي المعنون عرض عام لنظم  الرصد واإلبالغ والتحقق و التراخيص والحصص الجاري تنفيذ 10تحت البند 

ئ لمباداتوضع بدعم من الصندوق المتعدد األطراف، وبواسطة الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج لدى نظر مشروع 

وزون. ستنفدة لألد المدة للتحقق من إزالة إنتاج المواالتوجيهية لقطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون، واستمارة موح

هيئات  واسطةوقال عضو آخر أن من المفيد الحصول على  مزيد من المعلومات عن كيفية تنظيم التقييم وإجراؤه ب

 األمم المتحدة األخرى.

 المتعلقة لتقييماوقالت السيدة ستينسين ردا على سؤال أثير أن األمم المتحدة أنشأت منصتها الخاصة لمهمة  .25

اإلطالع  يم. ويمكنالتقيباالستقالل الهيكلي لمكاتب التقييم ومستوى التقدير الذي أسند إليها لتحديد برامجها الخاصة ب

من مهام  ،8.1على تحليل فريق التقييم ألداء الصندوق في التقرير الوارد في القسم المخصص للمؤشر المصغر 

 التقييم.

وقال أحد األعضاء أنه وجد أن من غير المناسب الربط بين مسألة استدامة الصندوق المتعدد األطراف  .26

، واإلشارة في التقرير الى أن 11-وحدث واحد أي الزيادة غير المتوقعة في االنبعاثات العالمية للكلوروفلوروكربون
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في إنتاج رغاوي الخاليا المغلقة في شرقي آسيا. ولذا  االنبعاثات قد نشأت على األرجح العودة الى استخدام هذه المادة

يتعين إجراء المزيد من الدراسة لإلشارة الى مصدر االنبعاث، وينبغي أن يستمر المجتمع الدولي في العمل معا في 

 االمتثال.البحوث العلمية والتنظيم واإلنفاذ فضال عن التجديد التكنولوجي للمشاركة معا في الحفاظ على استدامة نتائج 

يقدم  تقرير واقترح أحد األعضاء، بدعم من اثنين آخرين، أن تطلب اللجنة التنفيذية من األمانة إعداد .27

 المجاالت ن تلكعلالجتماع الثامن والثمانين يرد على المجاالت الرئيسية الخمسة للتحسين المحددة ومشروع توصية 

 ا.ما في ذلك تقدير للموارد الالزمة لمعالجتهالمحددة في تقرير التقييم والتي تحتاج الى تحسين ب

دا رر أنه وقال عضو آخر إن من المفيد قضاء بعض الوقت في دراسة التقرير بقدر أكبر من التفصيل. غي .28

كون من يفقد  على ذلك أشار عضو الى أن أمانة منظمة تقييم األداء طلبت ردا مؤسسيا في غضون ثالثة أشهر ولذا

 ة الصندوقأمان سرع من االجتماع الثامن والثمانين. وفي هذا الصدد. أشار عضو آخر الى أنالحكمة اتخاذ إجراء أ

ح اء. وسيتيالوب تتعرض لضغط في العمل نتيجة لألعباء اإلضافية التي ألقيت على كاهلها نتيجة للقيود التي فرضها

ة. وإذا ات الجاريلعملياعمل ويضمن عدم تأثر التقرير الذي يعد لالجتماع الثامن والثمانين الوقت لالنتهاء من تراكم ال

م األداء نظمة تقييممانة قررت اللجنة الرد بعد االجتماع الثامن والثمانين قال كبيرالموظفين يتعين على اللجنة إبالغ أ

من تماع الثااالج بنتائج المناقشات خالل االجتماع الحالي وقرار اإلدارة إالّ بعد أن تدرس اللجنة المسألة خالل

 والثمانين.

 الموظفين الرابع كبير تعيين 

ذ شكل الموظفين الرابع سوف يأخ كبيرلدى تقديم الموضوع، أشار الرئيس الى أن نظر عملية تعيين  .29

 مناقشات مغلقة بين أعضاء اللجنة التنفيذية بما في ذلك أولئك الذي تعاونوا.

 يها السيدفين لدوأبلغ اللجنة بأن السيدة انجير اندرسون المدير التنفيذي لليونيب قد طلبت من كبيرالموظ .30

يقة رافائيل ببرالتا تمثيلها في االجتماع الحالي. وعلى ذلك كان لدى اللجنة المرفق األول من الوث

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2/Add.1 قة بتعيين كبيرالموظفينالتي تتضمن مقتطفات من الوثائق المتعل 

مع  توافقتالثالث. وقد تم في ذلك الوقت تغديل إعالن لشغل المنصب بصورة كبيرة وعقب إجراء تحديث، أصبحت 

ضا ك حاجة أين هناأمتطلبات بوابة الموارد البشرية لألمم المتحدة، وسوف ينشر على الفور. وأشار رئيس اللجنة الى 

ر كون المديقة سيعلى تشكيل فريق االختيار مشيرا الى أنه وفقا للممارسات الساب الى أن توافق اللجنة التنفيذية

 التنفيذىي لليونيب ورئيس اللجنة التنفيذية مديري االختيار.

يار وأعرب أحد األعضاء عن تأييده العالن اشغل المنصب ولتكرار اإلجراءات التي اتبعت في اخت .31

حالي مل القترح زيادة تحديث إعالن لشغل المنصب ليعكس تركيز العكبيرالموظفين الثالث. غير أن عضوا آخر ا

فيد أن ون من المه سيكللجنة التنفيذية واألمانة بشأن تنفيذ تعديل كيجالي وخفض الهيدروفلوروكربون. كما أشار الى أن

رغبة  الى ظريكون لدى المرشحين قدرا من المعرفة أو الخبرة عن المنظمات المالية األخرى أو الصناديق بالن

كفاءة بتعلق يالصندوق المتعدد األطراف في زيادة هذا التعاون واالشتراك فرص التمويل على سبيل المثال فيما 

 استخدام الطاقة في نفس الوقت خفض المواد الهيدروفلوروكربونية.

سيد لوردا على طلب الحصول على إيضاحات عن العملية التي ستتبع بشأن إعالن شغل المنصب، قال ا .32

ون قت ممكن دسرع وبيرلتا الى أنه من المفهوم لدى اليونيب أن اللجنة التنفيذية سوف تنظر إعالن شغل المنصب في أ

ال عن لى سؤاالضرار بالمناقشات الالحقة بشأن تشكيل فريق االختيار لكي ال يحدث تأخير في اإلعالن. وردا ع

ار ن إن اختيموظفيق اختيار كبيرالموظفين الرابع، قال كبيرالإدراج األمين التنفيذي ألمانة األوزون كعضو في فري

 عضو في فريق االختيار يمثل اليونيب كان بناء على طلب المدير التنفيذي لليونيب.

وبغية اإلسراع في عملية وضع الصيغة النهائية إلعالن شغل الوظيفة، اقترح كبيرالموظفين أن تطلب األمانة  .33

بطلب تعليقات من  الرسمي على اإلنترنت اإللكترونية العامة لالجتماع السادس والثمانينعقب انتهاء الجلسة األولى 
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األعضاء بغرض تجميع هذه التعليقات لكي تنظرها اللجنة التنفيذية في وقت الحق من االجتماع. وقد قوبل االقتراح 

 بالتأييد من جانب األعضاء.

يتضمن  شغل منصب معدلعن عالن اإلر معدل يتضمن وعقب ذلك، كان أمام اللجنة التنفيذية مشروع مقر .34

 نشاء فريقإتضمن تعليقات األعضاء خالل المناقشات األولية التي دارت وأشار رئيس اللجنة الى أن مشروع المقرر ي

 5مادة ال أطراف تحديدلاالختيار. وبغية اإلسراع بالعملية، اقترح أن يتشاور أعضاء اللجنة التنفيذية مع بعضها اآلخر 

 ه البلدان باالسم فيالتي ستمثل في فريق االختيار لكي يشار الى هذ 5المادة أطراف غير العاملة ب األطرافالثالثة و

 وف يستغرقسألمر المقرر الذي سيتخذ في االجتماع السادس والثمانين. واستجابة لذلك، أشار أحد األعضاء الى أن ا

ى أنه لم ثمانين والاليونيب، وأن االجتماع السابع وال االتي سيعرضه الشاغرة الوظيفةعن إعالن فترة للموافقة على 

 اع.الجتميتبق سوى شهرين على عقد هذا االجتماع، ولذا اقترحت أن تتم الموافقة على عضوية الفريق خالل ا

مين رشح األيوأعرب أحد األعضاء بدعم من آخرين أن من األفضل، إذا وافق المدير التنفيذي لليونيب أن  .35

 التنفيذي ألمانة األوزون للعمل في فريق االختيار.

لتحديد لل نتيجة لمنصب المعدل، أبرز السيد بيرالتا أن القصور المحتملشغل  عن نالعاإلولدى التعليق على  .36

د افق العدين. ووعلى خبرات العمل الالزمة في المتقدمين للمنصب مما قد يسفر عن طائفة صغيرة للغاية من المرشحي

 عضاء على ضرورة تنقيح النص لتوسيع نطاق الخبرات المرغوبة.من األ

 اللجنة التنفيذية مايلي: وقررت .37

أن تحاط علما، مع التقدير، بالتقرير المتعلق بأنشطة األمانة الواردة في الوثيقة  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCodm/86/2/Add.1؛ 

 ألداء المتعددة األطرافتقرير تقييم الصندوق المتعدد األطراف بواسطة شبكة منظمة تقييم ا

رض الذي قدمته أمانة منظمة تقييم األداء المتعددة األطراف بشأن عأن تحاط علما، مع التقدير، بال (ب)

للصندوق المتعدد األطراف بواسطة شبكة منظمة تقييم األداء المتعددة األطراف  2019تقييم عام 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2/Add.1الوارد في المرفق بالوثيقة 

 أن تطلب من أمانة الصندوق أن تعد، للنظر من جانب اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والثمانين: (ج)

في تقييم عام  تقريرا يرد على المجاالت الخمسة الرئيسية التي تحتاج الى تحسين المحددة (1)

مع للصندوق المتعدد األطراف بواسطة شبكة منظمة تقييم األداء المتعددة األطراف  2019

ك تقديم معلومات ومشروع توصية بشأن هذه المجاالت التي تحتاج الى تحسين بما في ذل

 ؛تهاتقدير الموارد الالزمة لمعالج

مشروع رد اإلدارة من اللجنة التنفيذية ألمانة منظمة تقييم األداء المتعددة األطراف عن  (2)

 ( أعاله؛1التقييم المشار إليه في الفقرة الفرعية )ج()

 الرابع يين الختيار كبيرالموظفينعملية تع

تحاط علما مع التقدير بمشاركة ممثل للمدير التنفيذي لليونيب في العملية الرامية الى اختيار أن  (د)

 كبيرالموظفين الرابع؛

أن توافق على إعالن شغل المنصب بشأن كبيرالموظفين الرابع على النحو الوارد في المرفق األول  (ه)

 بهذا التقرير؛
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أعاله في )ه( اليونيب إصدار إعالن شعل المنصب المشار إليه في الفقرة الفرعية  أن تطلب من (و)

 بوابة الموارد البشرية انسبيرا لألمم المتحدة وتيسير عملية االختيار؛

، وثالثة أعضاء تمثل 5المادة  أطرافأن تشكل فريق اختيار يتألف من ثالثة أعضاء تمثل  (ز)

ثلين عن اليونيب، بما في ذلك األمين التنفيذي ألمانة األوزون، ومم 5التي ال تعمل بالمادة  األطراف

الذي سيستعرض جميع الطلبات المقدمة واستعراض المرشحين الرئيسيين وتقديم توصيته على 

 أساس الفهم بمايلي:

ستعمل األمانة مع أعضاء اللجنة التنفيذية فيما بين الدورات لتحديد الممثلين الثالثة  (1)

بما في ذلك رئيس  5غير العاملة بالمادة  لألطرافوالممثلين الثالثة  5المادة  ألطراف

 اللجنة التنفيذية للعمل في فريق االختيار؛

 تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تشكيل فريق االختيار خالل اجتماعها السابع والثمانين؛ (2)

بوصفه  2021لتنفيذية في يشترك في رئاسة فريق االختيار ممثل اليونيب ورئيس اللجنة ا (3)

 موظف اإلبالغ األول؛

يساعد اليونيب فريق االختيار طوال عملية اختيار المرشحين ويقدم ملخصا عن استخدام  (4)

 طريقة المقابالت المحددة في إطار األمم المتحدة؛

 من األمانة أن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز في عملية التعيين خالل االجتماع السابع تطلبأن  (ح)

 والثمانين.

 (86/2)المقرر 

 

 من جدول األعمال: المسائل المالية 4البند 

 والمصروفاتحالة المساهمات  )أ(

قرير أمين في تنين لالجتماع السادس و الثماخالل عملية الموافقة فيما بين الدورات نظرت اللجنة التنفيذية  .38

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/3الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات الوارد في الوثيقة 

يعه دوالرات أمريكية، وجم 324,044,205، بلغ رصيد الصندوق 2020أكتوبر/تشرين األول  30وحتى  .39

ية سعر الصرف في المائة ونبعت الخسارة من آل 97.2في شكل نقدية. وبلغت نسبة المدفوعات إلى مجموع التعهدات 

ة خسارة التراكميريكي منذ االجتماع الخامس والثمانين. وبلغت الدوالر أم 2,620,802الثابت التي انخفضت بمقدار 

 مليون دوالر أمريكي. 30.2آللية سعر الصرف الثابت منذ إنشائها 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .40

أن تأخذ علما بتقرير أمين الخزينة عن حالة المساهمات والمصروفات والوارد في المرفق الثاني  )أ(

 بهذا التقرير؛

تحث كّل األطراف على دفع اشتراكاتها في الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب ما  وأن )ب(

 أمكن؛
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وأن تطلب إلى كبير موظفي الصندوق وأمين الخزينة أن يواصال متابعة موضوع االشتراكات غير  )ج(

لى إشأن لاالمسددة لفترة سنوات ثالث أو أكثر مع األطراف المعنية وأن يقدّما تقريرا في هذا 

 االجتماع السابع والثمانين؛

وألمانيا واليابان والسويد نتيجة عملية  اشيكيا الثنائية لكل من اتوأن تأخذ علما بتصحيح المساهم )د(

يع التي لمشارلالتوفيق بين الفواتير والمدفوعات نقدا والمعلومات الواردة في قوائم جرد األمانة 

 أقرت على النحو الوارد في المرفق الثاني بهذا التقرير؛

ساهمات الثنائية لكل من وأن تطلب إلى أمين الخزينة بالتعاون مع األمانة إنجاز مراجعة مبالغ الم )هـ(

 انين.كندا وفنلندا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا واإلبالغ عنها في االجتماع السابع والثم

 (86/3)المقرر 
 

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد )ب(

ثيقة ين الونظرت اللجنة التنفيذية خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمان .41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/4. 

افقة ن الموويتمثل أحد المبادئ األساسية للصندوق المتعدد األطراف في أن مقترحات المشروعات ال يمك .42

بر/تشرين أكتو 30ففي  )أ( من جدول األعمال،4عليها إال إذا توافر التمويل الكافي. وعلى النحو المبلغ عنه في البند 

مريكي؛ أدوالر  324,044,205المتوافر في إطار الصندوق المتعدد األطراف ، بلغ رصيد التمويل 2020األول 

نائية والمنفذة، دوالر أمريكي للصندوق من قبل الوكاالت الث 2,573,517إعادة مبلغ إضافي قدره  تتمنتيجة لذلك و

قدمة إلى الم دوالر أمريكي، وهو كاف لتغطية طلبات التمويل 326,617,722مما نتج عنه رصيد إجمالي بمقدار 

 االجتماع السادس والثمانين.

 اللجنة التنفيذية: وقررت .43

 علما بما يلي: اإلحاطة )أ(

 ي الوثيقةاألرصدة وتوافر الموارد الوارد فالمتعلق ب ريالتقر (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/4؛ 

 الثمانينالسادس ودها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع يأن صافي مستوى األموال التي تع (2)

باإلضافة إلى  ا،يكيدوالرا أمر 756,229من  تألفوي ،يكيدوالر أمر 2,573,375 قدره

 ادوالر 686,656و؛ اليوئنديبيمن  اكييأمر ادوالر 55,951 تكاليف دعم الوكالة البالغة

 ؛اليونيبمن  اكييأمر ادوالر 61,080 باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة ،اكييأمر

 اوالرد 57,619 باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة ،اكييأمر ادوالر 794,898و

باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  ا،يكيوالرا أمرد 108,881و ؛اليونيدومن  اكييأمر

 من البنك الدولي؛ اكييأمر ادوالر 52,061 البالغة

دوالرا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة،  38أرصدة قدرها ب تحتفظأن اليونيدو  (3)

دوالرا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف  6,637و سنتينلمشروع واحد تم إنجازه قبل أكثر من 

، المقدمة من دعم الوكالة، لمشروعين ممولين باستخدام المساهمات الطوعية اإلضافية

طة البداية السريعة لتنفيذ خفض مجموعة من البلدان المانحة لتمويل أنش

 ؛الهيدروفلوروكربون
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في االجتماع السادس والثمانين  اليابانحكومة ستعيدها ألموال التي اأن صافي مستوى  (4)

 دوالرا أمريكيا؛ 16دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  126قدره 

ا، بما في ذلك تكاليف دعم دوالرا أمريكي 5,350أرصدة قدرها ب تحتفظحكومة إيطاليا أن  (5)

 ؛ممول باستخدام المساهمات الطوعية اإلضافيةالوكالة لمشروع واحد 

 لب:اأن تط )ب(

المبالغ الملتزم بها أو غير الملتزم صرف أو إلغاء بالمضي قدما بالوكاالت الثنائية والمنفذة  (1)

صادر عن مقرر موجب "ب المنجزة اتمشروعالالمنجزة وللمشروعات  بها غير الالزمة

 ين؛مانالثالسابع وإلى االجتماع ذات الصلة وإعادة األرصدة  التنفيذية" اللجنة

مشروعين منجزين وممولين أرصدة إلى االجتماع السابع والثمانين  اليونيدو بإعادة (2)

 ؛باستخدام المساهمات الطوعية اإلضافية

المبالغ الملتزم بها لمشروع واحد أنجز من أكثر من صرف أو إلغاء باليونيدو بالمضي قدما  (3)

 ين؛مانالثالسابع ووإعادة األرصدة إلى االجتماع سنتين 

وممول مشروع واحد أنجز  إلى االجتماع السابع والثمانين رصيد حكومة إيطاليا بإعادة (4)

 ؛باستخدام المساهمات الطوعية اإلضافية

، أمريكيادوالرا  142 قدره نقدا مبلغ إعادةبشأن اليابان مع حكومة بالمتابعة أمين الخزانة  (5)

 أعاله. (4)المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ(

 (86/4)المقرر 

 حسابات الصندوق المتعدد األطراف )ج(

 2019الحسابات الختامية لعام  (1)

سابات لحلذية نظرت اللجنة التنفيخالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس و الثمانين  .44

ي الوثيقة الواردة ف 2019ديسمبر/ كانون األول  31الختامية للصندوق المتعدد األطراف للسنة المنتهية في 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/5. 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .45

 أن تحاط علما: (أ)

 31األطراف حتى  أن تحاط علما بالبيانات المالية النهائية المراجعة للصندوق المتعدد (1

التى أعدت بناء على معايير الحسابات الدولية للقطاع العام  2019ديسمبر/كانون األول 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/5الواردة في الوثيقة 

دوالر أمريكي من ميزانية  1,735,073دوالر أمريكي ) 1,782,262أن تعيد مبلغ  (2

رأمريكي من الميزانية الموافق دوال 47,189الموافق عليها ألمانة الصندوق و 2019

عليها لبرنامج عمل الرصد والتقييم( للصندوق المتعدد األطراف خالل االجتماع السادس 

 والثمانين؛

للصندوق المتعدد األطراف الفرق  2020أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يسجل في حسابات عام  (ب)
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كما  2019المؤقتة للوكاالت المنفذة وبياناتها النهائية لعام  2019بين تنفيذ البيانات المالية لعام 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/5بالوثيقة  1وردت في الجدول 

 (86/5)المقرر  

 2019تسوية حسابات عام  (2)

الوثيقة إلى نظرت اللجنة التنفيذية خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات  .46

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/6. 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .47

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/6الواردة في الوثيقة  2019أن تحاط علما بأن تسوية حسابات عام  )أ(

 أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت المستقبلية: )ب(

على أساس اإليرادات من الفوائد المبلغة في  دوالر أمريكي 1,302,092من اليونديبي مبلغ  (1)

 التى يتعين تعويضها مقابل الموافقات الجديدة؛ 2019الحسابات الختامية لعام 

 على أساس اإليرادات من الفوائد المبلغة فيا أمريكي ادوالر 450,092من اليونيب مبلغ  (2)

بلغة من الفوائد المعلى أساس اإليرادات  دوالر أمريكي 1,094,455؛ ومبلغ 2019عام 

مكسب سعر على أساس اإليرادات من دوالرا أمريكيا  41سنوات سابقة؛ ومبلغ  في

عويضها التى يتعين ت 2019الصرف، وكلها تم اإلبالغ عنها في الحسابات الختامية لعام 

 مقابل الموافقات الجديدة؛

االستثمار ادات من على أساس اإليردوالر أمريكي  1,930,263من البنك الدولى مبلغ  (3)

دوالر  4,436,475؛ ومبلغ 2019وفي عام  2018المتحقق في الربع الرابع من عام 

ين، الثمانوأمريكي على أساس األموال المعادة من االجتماعين الثالث والثمانين والرابع 

مقابل  التى يتعين تعويضها 2019وتم اإلبالغ عن كالهما في الحسابات الختامية لعام 

 قات الجديدة؛المواف

دوالرا أمريكيا يمثل  174,682بمبلغ  2020أن تطلب من اليونيدو إجراء تعديل في حساباتها لعام  )ج(

ن دوالر أمريكي م 2,098,458تعديالت إليرادات قد تم تسجيلها في سنوات مختلفة؛ ومبلغ 

 ؛2019اإليرادات التى سجلت في عام 

لعام  ه المرحليدوالر أمريكي في تقرير 1,060,319أن تطلب من البنك الدولى إجراء تعديل بمبلغ  )د(

 ؛((PHI/SEV/80/TAS/01، يمثل أموال أعيدت في ما يتعلق بمشروع 2020

سيجرى تحديثها من قبل الوكاالت المنفذة ذات  2019أن تحاط علما ببنود التسوية العالقة التالية لعام  )هـ(

 :قبل االجتماع الثامن والثمانين قةالعال

ا في يكيأمر ادوالر 61,615ا في اإليرادات ومبلغ أمريكي ادوالر 12,597الفروق البالغة  (1)

 المصروفات بين التقرير المرحلى والحسابات الختامية لليونيدو؛

حسابات في اإليرادات بين التقرير المرحلى وال اأمريكي ادوالر 115,560الفرق البالغ  (2)

 للبنك الدولى؛الختامية 

 أن تحاط علما ببنود التسوية العالقة كما يلى: )و(
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 29,054ا و أمريكي ادوالر 68,300بالنسبة لليوئنديبي، لمشروعات غير محددة عند مبلغى  (1)

 ا؛أمريكي ادوالر

ت التالية مع الوكاالت الثنائية األخرى حسب بالنسبة للبنك الدولى، لتنفيذ المشروعا (2)

 االقتضاء:

 342,350بمبلغ  (THA/PHA/68/TAS/158)التعاون الثنائي لحكومة اليابان  -أ

 ا؛أمريكي ادوالر

 225,985بمبلغ  (THA/HAL/29/TAS/120)السويد التعاون الثنائي لحكومة  -ب

 ؛دوالر أمريكي

 (CPR/PRO/44/INV/425)الواليات المتحدة األمريكية التعاون الثنائي لحكومة  -ج

 ؛دوالر أمريكي 5,375,000بمبلغ 

 (CPR/PRO/47/INV/439)التعاون الثنائي لحكومة الواليات المتحدة األمريكية  -د

 دوالر أمريكي؛ 5,375,000بمبلغ 

 1,198,946بمبلغ  (THA/REF/26/INV/104)مشروع تبريد المبانى التايلندى  -هـ 

 .الر أمريكيدو

 (86/6)المقرر 

 2023والميزانية المقترحة لعام  2022و 2021ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لعامي  )د(

 يها لعاميافق علاللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في الموافقة على ميزانيات أمانة الصندوق المو وافقت .48

 ألمانة الصندوق، إلى االجتماع السابع والثمانين. 2023والميزانية المقترحة لعام  2022و 2021

 من جدول األعمال: بيانات البرنامج القطري وتوقعاته بشأن االمتثال 5البند 

ي ف لتنفيذيةللجنة اانظرت عملية الموافقة الممدّدة فيما بين الدورات لإلجتماع السادس و الثمانين  خالل .49

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/8الوثيقة 

 ج الثانويالمنت طلب من أحد األعضاء، قدمت األمانة  معلومات إضافية بشأن توافر البيانات عن انبعاثاتوب .50

اد نه لن يمكن بالنظر الى عدم توافر اإلنتاج واالستهالك المبلغ عن الموأ وأشارت الى 23-الهيدروفلوروكربون

والحاجة لقطري، من بروتوكول مونتريال و/أو بموجب تقرير بيانات البرنامج ا 7الهيدروفلوروكربون بموجب المادة 

هلكين المستونتجين لماإلنتاج واالستهالك لدى ا وىلمست بالنسبةوضع تقديرات الى اإلبالغ عن هذه المعلومات و

 الرئيسيين.

ي القطر وطلب عضو آخر إيضاحات عن العالقة ين مختلف الجداول في استمارة اإلبالغ بموجب البرنامج .51

ت ه المعلوماوباء بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية والغرض والحاجة الى اإلبالغ عن هذ 1وخاصة الجدول باء 

مشيرا الى الصعوبة في تتبع تدفق وتنوع مصادر المواد  1واقترح العضو أيضا إزالة الجدول باء 

بالغ إطاء في سوف يسفر عن أخالمطلوية الهيدروفلوروكربون وخالئط الهيدروفلوروكربون، وأن الحسابات المعقدة 

 ت وعدم اتساقها.االبيان

من  فقطلن يطبق إالّ بالنسبة لعدد قليل  1ولدى توضيح هذه المسألة، أشارت األمانة الى أن الجدول باء  .52

التي تصنع خالئط الهيدروفلوروكربون، وبالنسبة فقط لتلك الخالئط التي كانت تصنع في تلك البلدان، وأن هذه  البلدان
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الكتساب الخبرات استنادا الى تلك التي يمكن أن تقرر اللجنة  5البيانات سوف تمأل لفترة تجريبية لبلدان المادة 

المناقشة في  إرجاء، اقترحت وبعد أن قرر العضو وجهات نظره، 1التنفيذية بشأن استخدامها المتواصل للجدول باء 

 اجتماع شخصي للجنة التنفيذية.

 مايلي: يةاللجنة التنفيذ قررت .53

أن تحاط علما بالمعلومات المتعلقة ببيانات البرنامج القطري والتوقعات بشأن االمتثال الواردة في  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/8الوثيقة 

 بلدا قدم بيانات البرنامج القطري؛ 142أن  (1)

 بيانات البرنامج القطري للسنوات من 2021يناير/ كانون الثاني  5أن اليمن لم تقدم حتى  (2)

 ؛2019، ولم تقدم الجزائر بيانات البرنامج القطري عن عام 2019الى  2014

أن تطلب من األمانة إرسال رسائل لحكومة اليمن بشأن تقارير بيانات البرنامج القطري المعلقة عن  (ب)

والى حكومة الجزائر بشأن تقرير  2019و 2018و 2017و 2016و 2015و 2014السنوات 

مع حثهما على تقديم هذه التقارير في أسرع وقت  2019لمعلقة عن عام بيانات البرنامج القطري ا

 ممكن؛

المعدلة المحدثة في تقارير بيانات البرنامج  1في مشروع استمارة القسم باء  أن ترجىء النظر (ج)

 الى UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/8من الوثيقة  الرابعالقطري على النحو الوارد في المرفق 

 اجتماع مباشر للجنة التنفيذية.

 (86/7)المقرر 

 من جدول األعمال: التقييم 6البند 

 2019تقييم أداء الوكاالت المنفذة في ضوء خطط أعمالها لعام  )أ(

ي ف لتنفيذيةللجنة اانظرت عملية الموافقة الممدّدة فيما بين الدورات لإلجتماع السادس و الثمانين خالل  .54

 الها لعام، التي تتضمن تقييما ألداء الوكاالت المنفذة في ضوء خطط أعمUNEP/OzL.Pro/ExCom/86/9الوثيقة 

2019. 

ذة الت المنفالوكا والحظ أحد األعضاء أن التوصية "بأن تحاط علما بتحليل االتجاهات الذي يشير الى أن أداء .55

ة قد تتحسن في تعني أن أداء الوكاالت المنفذ" 2018بالمقارنة بعام  2019لم يتحسن بالنسبة لبعض المؤشرات في 

 بعض المجاالت.

 اللجنة التنفيذية مايلي: وقررت .56

 أن تحاط: (أ)

على النحو الوارد في  2019بتقييم أداء الوكاالت المنفذة في ضوء خطط أعمالها لعام  (1)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/9الوثيقة 

في  83بما ال يقل عن  2019ن عام أن جميع الوكاالت المنفذة لديها تقييم كمي ألدائها ع (2)

 ؛100سلم من 

أن تحليل االتجاهات أشار الى أن أداء الوكاالت المنفذة لم يتحسن في بعض المؤشرات في  (3)

 .2018بالمقارنة بعام  2019
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مع التقدير الجهود التي بذلتها الوكاالت الثنائية والمنفذة إلجراء مناقشات صريحة وبناءة  (4)

نية المعنية بشأن المجاالت التي رؤي أنها أقل من مرضية، مع وحدات األوزون الوط

 والنتائج المرضية لمشاوراتها مع وحدات األوزون الوطنية المعنية؛

أن تطلب من اليونيدو إجراء مناقشات صريحة وبناءة مع وحدة األوزون الوطنية في العراق لتسوية  (ب)

 من والثمانين عن نتائج هذه المناقشات؛أية مسائل أثيرت في تقييم أدائها وإبالغ االجتماع الثا

أن تشجع وحدات األوزون الوطنية على أن تقدم على أساس سنوي بطريقة حسنة التوقيت تقييمها  (ج)

بلدان  78لألداء النوعي للوكاالت الثنائية والمنفذة في مساعدة حكوماتها مع مالحظة مع التقدير أن 

 .2018بلدا في  71بالمقارنة بعدد  اهذ2020لعام بلدا قد قدم عمليات التقييم  144من 

 (86/8)المقرر 

 

 الدراسة النظرية المعدلة لتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال )ب(

في  نظرت اللجنة التنفيذيةعملية الموافقة الممدّدة فيما بين الدورات لإلجتماع السادس و الثمانين خالل  .57

التي تتناول التغييرات التي أدخلت على الدراسة النظرية والمقدمة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/10الوثيقة 

الجتماع الرابع والثمانين. وأعرب األعضاء عن تقديرهم لحقيقة أن الدراسة النظرية المعدلة تتضمن توقعات أعداد ل

 هؤالء والثمانين وأبرز التي تزيد بدرجة كبيرة عن تلك الواردة في الدراسة التي قدمت لالجتماع الرابع 5بلدان المادة 

وينبغي أن تأخذ هذه المقررات أيضا في أهمية المناقشات المستمرة للمسائل المتعلقة بالرصد والتقييم من بعد شامل 

 ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/14،UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1الوثائق  االعتبار

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/83  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/86/SGP/2 ، تأخذ في كان من المهم أن

االعتبار النتائج والتوصيات الواردة في الدراسة النظرية المعدلة جنبا الى جنب مع الورقة التي أعدت في إطار بند 

10.  

ظم قدمت العرض العام للرصد واإلبالغ والتحقق ونمعلومات إضافية،  على طلب الحصول علىوردا  .58

لى أن ا( بالنظر 84/85عت بدعم من الصندوق المتعدد األطراف )المقرر التراخيص والحصص الجارية التي وض

 .لطويلاالوثيقتين يتناوالن مسألة استدامة االمتثال لاللتزامات الخاصة ببروتوكول مونتريال في المدى 

ة   واستجابة لطلب الحصول على معلومات إضافية مع توجيه االهتمام للفقرات المعنية منالوثيق .59

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38  ل، من جدول األعما 10التي أعدت الستخدامها في المناقشات بموجب البند

زالة إ يذ عملياتفي تنف وسيلة تتسم بالكفاءةكالمستنفدة لألوزون أبرزت األمانة التحقق المستقل ومراجعة إنتاج المواد 

 ارتوأش. اإلدارةويل عمليات التحقق ف وتمويلالمواد المستنفدة لألوزون، وتعزيزها وقدمت عرضا موجزا لتكا

 ليها فيالمشار إ االتفاقات المتعددة السنوات عمليات بموجبالمالحظات المتعلقة بكيفية تعزيز الى  أيضااألمانة 

تنفيذية ، التي لم توافق عليها اللجنة الUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64( من الوثيقة 5( و)4)م()21 اتالفقر

 والثمانين.خالل االجتماع الرابع 

على استدامة منجزات بروتوكول مونتريال في  19-وطلب عضو آخر نظرة متعمقة في أثار وباء كوفيد .60

 أنها استكملتهذه المعلومات بالنظر الى مثل تضمن تالى أن تقرير الدراسة النظرية المعدلة لم  مع اإلشارةالبلدان. 

منذ بأن هذه المعلومات متوافرة في عدد من وثائق اللجنة نفيذية هذه المعلومات للجنة الت وأبلغت األمانةقبل الوباء، 

المستمر بتنفيذ واستكمال األنشطة الممولة من الصندوق  5االجتماع الخامس والثمانين والتي تبين التزام بلدان المادة 

 المتثال لبروتوكول مونتريال.لالمتعدد األطراف قد أسهمت في تحقيق واستدامة أهدافها 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

 

 

18 

 اللجنة التنفيذية مايلي: وقررت .61

أن تحاط علما بالدراسة النظرية المعدلة بشأن تقييم استدامة منجزات بروتوكول مونتريال الواردة  (أ)

 ؛UNEP/ OzL.Pro/ExCom/86/10في الوثيقة 

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن  تأخذ في االعتبار، حسب مقتضى الحال، نتائج  (ب)

في إعداد  5رية المشار إليها في الفقرة )أ( أعاله لدى مساعدة بلدان المادة وتوصيات الدراسة النظ

 وتنفيذ المشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد األطراف.

 (86/9)المقرر 

 تقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين: الدراسة النظرية والصالحيات )المرحلة الثانية( )ج( 

ي ف لتنفيذيةللجنة اانظرت عملية الموافقة الممدّدة فيما بين الدورات لإلجتماع السادس و الثمانين خالل  .62

تقييم  التي تتضمن الدراسة النظرية عنلالجتماع السادس والثمانين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/11الوثيقة 

 الثانية من التقييم. الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين والصالحيات الخاصة بالمرحلة

ذه تنطوي على هورأوا أن عمليات التقييم  5والحظ األعضاء أن الشبكات توفر أهمية بالغة لبلدان المادة  .63

ن تنفيذ بروتوكول بشأن المرحلة التالية م 5أهمية لكي تواصل الشبكات عمليات التحسين وتوفر قيمة لبلدان المادة 

التقييم  قييم، وأنن التعالواردة في الوثيقة قد سبقت التوصيات النهائية الناشئة  مونتريال. كما أشير الى أن التوصيات

 من جانب رللنظ النهائي قد يحدد المزيد من التوصيات األكثر تحديدا أو الجديدة لتحسين عمل الشبكات اإلقليمية

 .اللجنة

ي مية التالشبكات اإلقلي لحصول على مزيد من المعلومات، أوضح اليونيب أن اجتماعاتلعلى طلب  وردا .64

األوزون  موظفيليشارك فيها الصندوق وأمانة األوزون فضال عن الوكاالت واألطراف الثنائية والمنفذة توفر فرصة 

إلطالع من ا تمكنهوخاصة أولئك الذين لم يحضروا اجتماعات اللجنة التنفيذية واألطراف في بروتوكول مونتريال 

الية قنية والميا التواألطراف، والقضايا الرئيسية في إطار بروتوكول مونتريال والقضاعلى مقررات اللجنة التنفيذية 

من خالل تقاسمهم  5 والبلدان التي ال تعمل بالمادة 5المادة  أطرافالتي تؤثر في اإلقليم، وللتعلم من النظراء من 

ت عدم حاول ار اليونيب الى أنهاالمعلومات والخبرات والمعارف. وسعيا الى تيسير مشاركة أمانة الصندوق، أش

مات. ية للتقديلنهائاتوقيت عقد اجتماعات الشبكات في األوقات التي تعقد فيها االجتماعات األخرى أو خالل المواعيد 

ة سابقة رسال وعندما تتعذر المشاركة بصورة شخصية، تدعو أمانة الصندوق الى إما تقديم غرض افتراضي أو إرسال

 التسجيل.

ن ملمدني اونيب المزيد من المعلومات عن كيفية مشاركة وحدات األوزون الوطنية مع المجتمع وقدم الي .65

ول روتوكخالل عنصر التوعية العامة في مشروعات التعزيز المؤسسي الكتساب الدعم الستراتيجيات وسياسات ب

 لمواددارة إزالة امونتريال الوطنية ومن خالل المشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في سياق خطط إ

ختلف الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتتفاعل وحدات األوزون الوطنية على أساس جاري مع القطاع الخاص لم

لحصص ااألنشطة بما في ذلك تطوير التنظيم واستيراد غازات التبريد والمعدات، وجمع البيانات، وتخصيص 

 والتراخيص، والتدريب وتطوير التكنولوجيا.

مابين وحدات   بمساهمة اجتماعات الشبكات في تحمل التمويل لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وفيما يتعلق .66

قضايا كفاءة استخدام الطاقة في مشروعات  اعتبرت، أشار اليونيب الى أن اإلجراءات المتعلقة باألوزون قد األوزون

لبروتوكول مونتريال والسياسة المتعلقة بالطاقة  االمتثالب األفراد والهيئات المسؤولة وأنشطة نوعية إالّ أن التفاعل بين

لتكنولوجيا والسياسات المتعلقة باصعبة الختبارات اال غير أن مواجهة. 5لم تكن معتادة في كثير من بلدان المادة 

ومواصلة أهداف االمتثال إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربون مع اإلعداد لخفض الهيدروفلوروكربون وأنه يتعين على 
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ات األوزون الوطنية أن تنظر بصورة مطردة في اختيار غازات التبريد في سياق سياساتها الوطنية المتعلقة وحد

 بكفاءة استخدام الطاقة على المستوى اإلقليمي.

متعدد وأشار اليونيب الى أنه استنادا الى خبراته من مشروع حصل على الدعم من خارج الصندوق ال .67

م قدرة يتدع ىأدت الامج كيجالي لكفاءة التبريد( وحلقات عمل التوأمة اإلقليمية برن بموجب تعديل األطراف )أي

ع لية التشاور م(، وعمتبادل المعلومات بين المشاركينبشأن برامج كل منها وتعزز ) 5المشاركين من بلدان المادة 

ة الدفع، ى قوالمحافظة عل أصحاب المصلحة الوطنيين في بؤرة كفاءة استخدام الطاقة ألغراض األوزون. وسعيا الى

ي الطاقة ف ياساتاقترح اليونيب توأمة موظفي األوزون الوطنيين وصانعي سياسات الطاقة لتحقيق التنسيق الفعال لس

ة من لوطنيابروتوكول مونتريال على المستويات اإلقليمية والوطنية. وسوف تمكن حلقات العمل وحدات األوزون 

وح ويض المسمالتف مج والمشروعات ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة التي تنفذ خارجتحسين الفهم بالسياسات والبرا

لها  لتي سيكونااقة( لبروتوكول مونتريال )أي المعايير الدنيا لكفاءة استخدام الطاقة، وبرامج التوسيم وسياسات الط

 تأثير وتداعيات على أهداف االمتثال لبروتوكول مونتريال.

ب العديد دم اليونيخرى، قفية التي ستسير بها الشبكات اإلقليمية التعاون مع صناديق البيئة األوفيما يتعلق بالكي .68

مع مرفق البيئة العالمية  تبادل التفاصيلالمشاركة  5وبلدان المادة من األمثلة السابقة التي تطلب من الوكاالت المنفذة 

ان ضا من بلدلب أيكة المشروعات المتعلقة باألوزون، وطالمتعلقة باألوزون. كما طلب من مرفق البيئة العالمي مشار

تماعات لى بعض اجاكة تبادل خبراتها بشأن نفس هذه المشروعات، ودعت أمانة مرفق البيئة العالمية رالمشا 5المادة 

اليونيب كذلك  اردد. واشالمح الشبكة اإلقليمية مناقشة التوافق والتعاون باالعتماد على الفائدة التي تعود الى ذلك اإلقليم

 فيدا.مذلك  الى أنه سيدعو أمانة صندوق المناخ األخضر الى اجتماعات الشبكة اإلقليمية عندما وحينما سيكون

ى أساس تعديالت طفيفة على الصالحيات لضمان أن تحسين نتائج الدورات النظرية الواقترح عضو آخر  .69

 صويب للوثيقة.ت، وعقب ذلك صدر 2022تنفيذية الشخصي في أول اجتماع للجنة ال متين وأن تقدم نتائج التقييم الى

 اللجنة التنفيذية مايلي: وقررت .70

أن تحاط علما بالدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين وصالحيات  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/11 and Corr.1المرحلة الثانية من التقييم الواردة في الوثيقة 

تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تطبيق، حسب مقتضى الحال، نتائج وتوصيات التقييم  أن  (ب)

 المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( أعاله؛

أن توافق على صالحيات المرحلة الثانية من تقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين  )ج(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/11/Corr.1الواردة في الوثيقة 

 (86/10)المقرر 

صالحيات الدراسة النظرية لتقييم المشروعات اإليضاحية لبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  )د( 

 المنخفضة القدرة على االحترار العالمي

ي ف لتنفيذيةللجنة اانظرت عملية الموافقة الممدّدة فيما بين الدورات لإلجتماع السادس و الثمانين خالل  .71

ربونية لوروكالصالحيات الخاصة بالدراسة النظرية لتقييم المشروعات اإليضاحية لبدائل المواد الهيدروكلوروف

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/12المنخفضة القدرة على االحترار العالمي الواردة في الوثيقة 

ن دراسات الجدوى الموافق عليها للترويج للتكنولوجيات وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الدروس المستفادة م .72

بأن التقييم سوف يركز على القضايا ذات الصلة بتصميم وتنفيذ توضيح الجرى وغير العينية ستكون جزءا من التقييم، 

شروع المنخفضة القدرة على االحترار العالمي، ولم يوافق على أي م المشروعات اإليضاحية التي تستخدم التكنولوجيا

 إيضاحي يتعلق بالتحويل الى التكنولوجيات العينية.
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ردود في ال وأشار أحد األعضاء بقلق الى أن الكثير من األسئلة الواردة في الوثيقة سوف تسفر عن نقص .73

 عن إصدار أسفر المركزية على القضايا الرئيسية. واقترح عدد قليل من األعضاء إجراء تعديالت في الصالحيات مما

ة على القدر للصالحيات. وفيما يتعلق باالقتراح الخاص باالستعاضة عن مصطلح "التكنولوجيات المنخفضةمراجعة 

مصطلح افق مع الا يتواالحترار العالمي" الى "التكنولوجيات المنخفضة أو المنعدمة القدرة على االحترار العالمي" بم

إيضاحات من  دعبخفض المواد الهيدروفلوروكربونية، و بتنفيذالمتعلق الجتماع األطراف  28/2المستخدم في المقرر 

 األمانة، سحب االقتراح.

إليضاحية وعات االلجنة التنفيذية أن توافق على الصالحيات الخاصة بالدراسة النظرية لتقييم المشر وقررت .74

وثيقة ارد في الو الوبشأن بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنخفضة القدرة على االحترار العالمي على النح

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/12/Rev.1. 

 (86/11)المقرر 

 الدراسة النظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة )ه(

 لىع لتنفيذيةللجنة اانظرت عملية الموافقة الممدّدة فيما بين الدورات لإلجتماع السادس و الثمانين خالل  .75

الدراسة النظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/13. 

نة ى أن اللجيرا الواقترح أحد األعضاء إرجاء النظر في الدراسة النظرية حتى االجتماع السابع والثمانين مش .76

الجتماع  30/5قرر ستجابة للطلب المقدم من األطراف في المفي اال هاالتنفيذية قد ترغب في أن تبين كيفية استخدام

، لم ي الوثيقةفاردة . وأشارت كذلك الى أنه على الرغم من الكمية الهائلة من المعلومات عن قطاع الخدمة الواألطراف

بعض  شرة فيكفاءة استخدام الطاقة، ويمكن أن توضح الوصالت غير المباموضوع ة برتكن كلها تتعلق بصورة مباش

 ذية.األقسام. وعالوة على ذلك، فإن هناك بعض التوصيات الضمنية تستحق النظر من جانب اللجنة التنفي

ء ن إجراواقترح عضو آخر إجراء تصويبات على الدراسة النظرية لتعكس السياسة التي وضعت للتمكين م .77

 اسة النظرية.إصدار تصويب للدر وكانت نتيجة هذه االقتراحاتعملية التهيئة بصورة آمنة 

الخدمة  ي قطاعفاللجنة التنفيذية إرجاء النظر في الدراسة النظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة  وقررت .78

 السابع والثمانين. هاالى اجتماع Corr.1 و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/13الواردة في الوثيقتين 

 (86/12)المقرر 

 2021مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للعام  )و(

إلى اجتماعها  1202اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  وافقت .79

 السابع والثمانين.

 

 برنامجتنفيذ المن جدول األعمال:  7البند 

 :2019ديسمبر/ كانون األول  31التقارير المرحلية حتى  (ت)

 التقرير المرحلي المجمع (1)

ع السادس والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في افيما بين الدورات لالجتم الممدّدةخالل عملية الموافقة  .80

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15الوثيقة 
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تكاليف  فعاليةوردا على تعليقات من أحد األعضاء، قدمت األمانة معلومات وتوضيحات إضافية فيما يتعلق ب .81

تخفيض نية للالمرتبطة بتنفيذ البرنامج منذ إنشاء الصندوق؛ واألنشطة التمكي التعامالتالمشروعات؛ وتكاليف 

في  التأخيراتبون والتدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المتعلقة بمدى تغطية اإلبالغ عن بيانات الهيدروفلوروكر

لدراسات اائج الشامل لنت التنفيذ؛ والمسائل المتعلقة ببيانات الهيدروفلوروكربون المستخدمة كجزء من التحليل

التي  اإلضافية لوماتاالستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون المقدم إلى االجتماع الثمانين. وعلى أساس المع

ة للرقابة، بما في ذلك لجميع المواد الخاضع 5قدمتها األمانة، اقترح العضو دمج تحليل إنتاج واستهالك بلدان المادة  

من الدراسات االستقصائية لبدائل المواد  ، والنتائج23-لمواد الهيدروفلوروكربونية والهيدروفلوروكربونإنتاج/ توليد ا

يانات المعنية بب UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/8، في الوثيقة 79/43المستنفدة لألوزون التي أجريت وفقا للمقرر 

 وآفاق البرامج القطرية ألغراض االمتثال.

 اإلحاطة علما بما يلي: اللجنة التنفيذية وقررت .82

الوارد  2019كانون األول  /ديسمبر 31متعدد األطراف حتى الالتقرير المرحلي الموحد للصندوق  )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15في الوثيقة 

 ؛2019الجهود التي تبذلها الوكاالت الثنائية والمنفذة في اإلبالغ عن أنشطتها لعام  ،مع التقديرو )ب(

 متأخراً مشروعاً  94، في االجتماع السابع والثمانين، تقريراً عن ستقدموكاالت الثنائية والمنفذة أن الو )ج(

ً جاري 55في التنفيذ و  تقارير با هلأو شرائح من اتفاقات متعددة السنوات موصى  تنفيذهم مشروعا

 ر.تقريبهذا ال الثالث إلى السابع ات من، على النحو الوارد في المرفقعن الحالة إضافية

 (86/13)المقرر 

 الوكاالت الثنائية (2)

فيذية في نة التنفيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين، نظرت اللج الممدّدةخالل عملية الموافقة  .83

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16التقرير المرحلي للتعاون الثنائي الوارد في الوثيقة 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .84

أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا اإلحاطة علما مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16الوارد في الوثيقة  وإيطاليا واليابان واالتحاد الروسي وإسبانيا

على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية مع القضايا النوعية الواردة في المرفق  الموافقة (ب)

 الثالث بهذا التقرير.

 (86/14)المقرر 

 )اليوئنديبي( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (3)

في  فيذيةنة التنفيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين، نظرت اللج الممدّدةخالل عملية الموافقة  .85

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/17التقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( الوارد في الوثيقة 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .86

ون األول كان /ديسمبر 31اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حتى  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/17الوارد في الوثيقة  2019
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لمرفق في ا الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردةو (ب)

 .الرابع بهذا التقرير

 (86/15)المقرر 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( (4)

التقرير  ذية فينظرت اللجنة التنفي خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين، .87

 .1التصويب و UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18للبيئة )اليونيب( الوارد في الوثيقتين  المتحدةالمرحلي لبرنامج األمم 

 التنفيذية: اللجنة وقررت .88

الوارد في الوثيقة  2019ديسمبر/ كانون األول  31أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليونيب حتى  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18؛ 

أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تنطوي على قضايا نوعية الواردة في  (ب)

 المرفق الخامس بهذا التقرير؛

دوالرا  30,000أن تطلب من اليونيب أن يعيد لالجتماع السادس والثمانين الرصيد المتبقي البالغ  (ج)

( 3/2016-4/2014المؤسسي لدومينيكا )المرحلة السادسة: التعزيز  مشروعأمريكيا من 

(DMI/SEV/72/INS/21)  (؛1)ج()82/11إعماال للمقرر 

خطة  2021يونيه/ حزيران  30نظرا للوضع الصعب في العراق، أن توافق على أن تمدد حتى  (د)

لثة( إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد )المرحلة األولى، الشريحة الثا

(IRQ/PHA/84/TAS/28)لتمكين اليونيب من استكمال أنشطة قطاع الخدمة المتبقية؛ ، 

خطة إدارة إزالة المواد  2021يونيه/حزيران  30أن توافق على أن تمدد حتى  )هـ(

الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا )المرحلة األولى، الشريحة الرابعة( 

(YUG/PHA/79/TAS/47) و(YUG/PHA/84/TAS/52) لتمكين اليونيب من استكمال أنشطة ،

 تدريب موظفي الجمارك وموظفي اإلنفاذ المتبقية ؛

 فيما يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية: )و(

أن تلغي خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية عنصر  (1)

ع رغاوي البوليوريثان المدرج في الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة قطا

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية 

(SAU/PHA/68/TAS/18) ب( و)ج(، وأن تطلب من اليونيب 84/45، إعماال للمقرر(

 مريكيا الى االجتماع السادس والثمانين؛دوالرا أ 13,576إعادة األرصدة المتبقية البالغة 

وأن تطلب من اليونيب تقديم تقرير مرحلي سنوي عن تنفيذ األنشطة المتبقية من المرحلة  (2)

األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية 

الجمارك، والرصد( )الشريحتان األولى والرابعة( )قطاع خدمة التبريد، وتدريب 

(SAU/PHA/68/TAS/16) و(SAU/PHA/77/TAS/32)  آلخر اجتماع للجنة التنفيذية في

 كل عام الى أن أن يتم إنجازها؛

وأن تحيط علما بأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (3)

قديم تقرير الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية لن يتم النظر فيها إال بعد ت

إنجاز المشروع عن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
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الهيدروكلوروفلوروكربونية، واإلنجاز المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإعادة جميع أرصدة التمويل المتبقية الى الصندوق المتعدد 

 األطراف؛

دوالرا أمريكيا المحول بموجب الشريحة  107,250وأن تحيط علما كذلك بأن المبلغ  (4)

سيخصم من التمويل اإلجمالي الذي سيعتمد للمرحلة  (SAU/PHA/77/TAS/32)الرابعة 

 الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند تقديمها.

 (86/16)المقرر 

 لتنمية الصناعية )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة ل (5)

لتقرير اذية في نظرت اللجنة التنفيعملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين،  خالل .89

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19المرحلي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( الوارد في الوثيقة 

 :التنفيذيةاللجنة  وقررت .90

في الوثيقة  الوارد 2019كانون األول  /ديسمبر 31علما بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى  اإلحاطة (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19؛ 

لمرفق اة في الجارية ذات القضايا المحددة الوارد اتعوالموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشرو (ب)

 ؛السادس بهذا التقرير

 المواداستهالك  إزالة، 2020كانون األول  /ديسمبر 31حتى ، على تمديد، استثنائياالموافقة، و )ج(

في تصنيع أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة لمصر  الكلوروفلوروكربونية

(EGY/ARS/50/INV/92) أنه لن يكون ب العلم، الستكمال األنشطة النهائية المتعلقة بالتسجيل، مع

تقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع السابع هناك مزيد من التمديدات ومطالبة اليونيدو بتقديم 

 والثمانين؛

لخطة الوطنية ا، 2021حزيران  /يونيه 30على تمديد، حتى  ، على أساس استثنائي،الموافقةو )د(

 واستبدال غاز التبريد (IRQ/PHA/58/INV/09) لعراق )الشريحة األولى(ل لإلزالة

 11-الرغاوى الكلوروفلوروكربون عامل إرغاءاأليزوبيوتان وب 12-فلوروكربونروالكلو

السيكلوبنتان في صناعة الثالجات المنزلية والمجمدات األفقية في شركة الصناعات الخفيفة للعراق ب

(IRQ/REF/57/INV/07) الشركة، الستكمال أنشطة المشروع المتعلقة بتركيب وتشغيل المعدات في 

 ة؛مستفيدال

إزالة المواد ، خطة إدارة 2021كانون األول  /ديسمبر 31الموافقة على تمديد، حتى و )هـ(

الشريحتان الثانية والثالثة( )قطاع خدمة ، للعراق )المرحلة األولىالهيدروكلوروفلوروكربونية 

، الستكمال شراء وتسليم معدات (IRQ/PHA/74/INV/23 and IRQ/PHA/84/INV/29)التبريد( 

 لة؛واألنشطة ذات الصالتدريب على الخدمة المختبرات و

خطة إدارة إزالة المواد  ،2021حزيران  /يونيه 30حتى  ،الموافقة على تمديدو )و(

الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا )المرحلة األولى، الشريحة الرابعة( 

(YUG/PHA/84/INV/51)  إلكمال األنشطة المتبقية؛ 

 22 -لهيدروكلوروفلوروكربون، إزالة ا2021كانون األول  /ديسمبر 31الموافقة على تمديد، حتى و )ز(

وألواح العزل  األحاديةب من تصنيع معدات تكييف الهواء 141 -الهيدروكلوروفلوروكربونو

في مجموعة الحافظ للجمهورية العربية السورية  يوريثانالصلبة من البولي 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

 

 

24 

(SYR/REF/62/INV/103)في  ، الستكمال األنشطة المتبقية المتعلقة بتركيب وتشغيل المعدات

 ؛الشركات المستفيدة

 مبردات المباني، مشروع استبدال 2021كانون األول  /ديسمبر 31الموافقة على تمديد، حتى و )ح(

 ، الستكمال األنشطة المتعلقة بالمستفيدين؛ (GLO/REF/80/DEM/344)العالمي لألرجنتين 

 للمملكة العربية السعودية:فيما يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و (ط)

والرصد في الشرائح الألولى والثانية والثالثة من المرحلة خدمة التبريد عنصر إلغاء  (1)

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعوديةاألولى من 

(SAU/PHA/68/INV/17, SAU/PHA/72/INV/20, SAU/PHA/75/INV/25) عنصر و

خطة إدارة المدرج في الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من  البولي يوريثان ةرغو قطاع

لمقرر ل وفقا، (SAU/PHA/75/INV/24)نفسها إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

إعادة األرصدة المتبقية إلى االجتماع السابع باليونيدو  ومطالبة)ب( و)ج(، 84/45

 والثمانين؛

إزالة تقديم تقرير مرحلي سنوي عن تنفيذ األنشطة المتبقية من مشروع بدو اليوني ومطالبة (2)

ب من تصنيع ألواح 142 -والهيدروكلوروفلوروكربون 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

  (SAU/FOA/62/INV/13)في شركة الوطنية للبالستيك المسحوبة بالضغطالبوليسترين 

ربونية للمملكة العربية السعودية )المرحلة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكإدارة وخطة 

البولي  ةاألولى، الشرائح األولى والثانية والرابعة( )خطة قطاع رغو

 SAU/PHA/68/INV/19, SAU/PHA/72/INV/21 and)يوريثان(

SAU/PHA/77/INV/31)   اجتماع للجنة التنفيذية من كل عام حتى اكتمالها؛آخر إلى 

واد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المفي نظر يتم اللن  هأن تشير إلىأن و (3)

 لمشروعنجاز االهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية إال بعد تقديم تقرير إ

ز ر اإلنجاوتقري ،إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة خطة للمرحلة األولى من 

 لصندوقا، وإعادة جميع أرصدة التمويل المتبقية إلى من الخطة المالي للمرحلة األولى

 متعدد األطراف.ال

 (86/17المقرر )

 البنك الدولي (6)

لتقرير اذية في نظرت اللجنة التنفيخالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين،  .91

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/20في الوثيقة  الواردالمرحلي للبنك الدولي 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .92

ارد في الو 2019كانون األول  /ديسمبر 31اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى  (أ)

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/20الوثيقة 

لمرفق في ا الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردةو (ب)

 .السابع بهذا التقرير

 (86/18)المقرر 
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 التي لديها متطلبات إبالغ محددة المشروعاتتقارير عن  )ب(

رير ميع التقاجذية في اللجنة التنفي نظرتعملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين،  خالل .93

 كما يلي: UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21المذكورة في القسم األول من الوثيقة 

 مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون

 البرازيل: مشروع إيضاحي تجريبي عن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها )اليوئنديبي(

من الوثيقة  11إلى  6اإليضاحي التجريبي في الفقرات  بالمشروعترد المعلومات المتعلقة  .94

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21. 

د يات المواارة نفابالتقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي التجريبي بشأن إد علمااللجنة التنفيذية  وأحاطت .95

قدمه اليوئنديبي والوارد في الوثيقة المستنفدة لألوزون والتخلص منها في البرازيل، الذي 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21. 

كوبا: المشروع اإليضاحي التجريبي عن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها )تحديث 
 للكميات التي تم تدميرها من نفايات المواد المستنفدة لألوزون( )اليوئنديبي(

من الوثيقة  17إلى  12المشروع اإليضاحي التجريبي في الفقرات بترد المعلومات المتعلقة  .96

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21 واقترح أحد األعضاء أن يستمر رصد تشغيل قمينة األسمنت واإلبالغ عن .

 المشروع.

 اللجنة التنفيذية: قررت .97

ن المواد المستنفدة اإلحاطة علما بالتحديث الذي قدمه اليوئنديبي عن كميات النفايات التي دمرت م )أ(

لألوزون بفضل المشروع اإليضاحي التجريبي عن إدارة المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها 

 ؛UNEP/Ozl.Pro/ExCom/86/21في كوبا، الوارد في الوثيقة 

أن تطلب إلى حكومة كوبا واليوئنديبي مواصلة رصد تشغيل قمينة األسمنت وكميات نفايات المواد  )ب(

دة لألوزون التي سيتم تدميرها فور سماح القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا بذلك، المستنف

 واإلبالغ عن ذلك في أحد اجتماعات الجنة التنفيذية في المستقبل.

 (86/19)المقرر 

لبنان: المشروع اإليضاحي التجريبي عن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها )التقرير 
 نهائي( )اليونيدو(ال

من الوثيقة  30إلى  18ترد المعلومات المتعلقة بالمشروع اإليضاحي التجريبي في الفقرات  .98

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21ن . واقترح أحد األعضاء ضرورة تقديم معلومات عن مختلف الجوانب الناشئة ع

 المشروع التجريبي، وخاصة تلك الجوانب المتعلقة بوضع السياسات.

 اللجنة التنفيذية: قررت .99

أن تحيط علما بالتقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي التجريبي إلدارة نفايات المواد المستنفدة  (أ)

لألوزون والتخلص منها للبنان، الذي قدمه اليونيدو، والوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21؛ 
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إلى أحد االجتماعات المستقبلسة يقدم معلومات عن وأن تطالب حكومة لبنان واليونيدو بتقديم تقرير  )ب(

تعزيز التشريعات الحالية المتعلقة بجمع نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها، وطريقة 

المضي قدما إلنشاء بنية تحتية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في البلد، والخطوات الواجب 

واد المستنفدة لألوزون والتخلص منها بطريقة مراعية للبيئة في اتخاذها لتشجيع جمع نفايات الم

 البلد؛

وأن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى أن تأخذ في االعتبار التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية  )ج(

 على إعداد مشروعات مماثلة في المستقبل. 5)أ( أعاله لدى مساعدة بلدان المادة 

 (86/20)المقرر 

 التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

التقرير المرحلي  -خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى األرجنتين: 
 .السنوي( )اليونيدو واليوئنديبي(

من  44ى إل 31 ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات .100

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21الوثيقة 

 وقررت اللجنة التنفيذية: .101

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

روكربونية لألرجنتين التي قدمها اليونيدو، والوارد في الوثيقة الهيدروكلوروفلو

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21؛ 

والموافقة، استثنائيا، على تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (ب)

بسبب القيود التي فرضتها جائحة فيروس  2021يوليه/تموز  31الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 

ب الذي يستخدمه 141-أخرت إنجاز األنشطة لدعم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونكورونا التي 

 فنيو خدمة التبريد كعامل تنظيف، على أساس الفهم بأنه لن تتم الموافقة على أي تمديدات أخرى.

 (86/21)المقرر 

ث بشأن السالمة تحدي -األرجنتين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 
 المالية لمنشأة سيلباك )اليونيدو(

 ترد المعلومات المتعلقة بالسالمة المالية للمنشأة المتضمنة في خطة إدارة إزالة المواد .102

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21من الوثيقة  49إلى  45الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات 

ابع عها السأن تقدم اجتمارجنتين، من خالل اليونيدو، اللجنة التنفيذية أن تطلب من حكومة األ وقررت .103

لى وف تحصل عسنشأة والثمانين معلومات حديثة عن القدرة المالية لمنشأة سيلباك واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الم

مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

لمشروع، إعادة ا( و، في حالة حذف المنشأة من 2)د()84/64كربونية لألرجنتين، إعماال للمقرر الهيدروكلوروفلورو

 األموال المرتبطة بالتحويل لالجتماع السابع والثمانين.

 (86/22)المقرر 
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تماد لتقرير عن اعا -الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى كوت ديفوار: خطة إدارة إزالة المواد 
اد بالمو م الوزاري بشأن تنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة التصدير والتجارة فيما يتعلقالمرسو

دير اد وتصالمستنفدة لألوزون وغير ذلك من التدابير الخاصة بتعزيز نظم الرصد واإلبالغ بشأن استير
 الهيدروكلوروفلوروكربونية )اليونيب(المواد 

صدير تإعادة وترد المعلومات المتعلقة بالتقرير عن اعتماد مرسوم وزاري لتنظيم إستيراد وتصدير وعبور  .104

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21من الوثيقة  55إلى  50المواد المستنفدة لألوزون واالتجار بها في الفقرات 

 وقررت اللجنة التنفيذية: .105

المرسوم الوزاري لتنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة  أن تحيط علما بالتقرير المتعلق باعتماد )أ(

تصدير والتجارة الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون، وتدابير أخرى لتعزيز نظم الرصد واإلبالغ 

المتعلقة بتصدير واستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة 

ية لكوت ديفوار، الذي قدمه اليونيب والوارد في الوثيقة بونالهيدروكلوروفلوروكرإزالة المواد 

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/86/21؛ 

أن تطلب من حكومة كوت ديفوار أن تقدم تحديثا، من خالل اليونيب، إلى االجتماع السابع والثمانين  )ب(

اصة عن اعتماد المرسوم الوزاري لتنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير والتجارة الخ

 بالمواد المستنفدة لألوزون.

 (86/23)المقرر 

اليونيدو رحلي( )التقرير الم -مصر: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 
 واليوئنديبي(

من  66ى إل 56 ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات .106

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21الوثيقة 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .107

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية من المرحلة  (أ)

األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر المقدم من اليونيدو، والوارد 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21في الوثيقة 

 ي البوليوريثان في إطار المرحلة األولى قد استكمل؛وأن تحاط علما بأن تحويل قطاع تصنيع رغاو (ب)

وأن تحاط علما كذلك بأن حكومة مصر قد فرضت حظرا على استيراد واستخدام وتصدير  (ج)

ب في 141-ب في شكل سائل وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ؛2020يناير/ كانون الثاني  1البوليوالت السابقة الخلط في 

وأن توافق، استثنائيا، نظرا للقيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، على تمديد المرحلة  (د)

يونيه/ حزيران  30األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر حتى 

 لي:للتمكين من استكمال األنشطة التمكينية في قطاع التبريد وتكييف الهواء على أساس ما ي 2021

 ؛2020ديسمبر/ كانون األول  31يستكمل اليوئنديبي مشروعاته من الناحية المالية بحلول  (1)
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 31رير انتهاء المشروع بحلول اتستكمل اليونيدو مشروعاتها من الناحية المالية وتقدم تق (2)

 ؛2021ديسمبر/ كانون األول 

مشروع بشأن الترويج لغازات أن تطلب من حكومة مصر واليونيدو تقديم التقرير النهائي عن ال )هـ(

 (EGYPRA)التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي لصناعات تكييف الهواء 

 لالجتماع السابع والثمانين.

 (86/24)المقرر 

ي اليوئنديب)رحلي( التقرير الم -غانا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 
 كومة إيطاليا(وح

من  78ى إل 67 ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات .108

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21الوثيقة 

مواد إزالة ال ة إدارةبالتقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ المرحلة األولى من خط علمااللجنة التنفيذية  وأحيطت .109

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21الهيدروكلوروفلوروكربونية لغانا المقدم من اليوئنديبي، والوارد في الوثيقة 

حالة تنفيذ  تقرير عن -األردن: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 
 األنشطة( )البنك الدولي(

من  94 إلى 79 المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات المعلوماتترد  .110

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21الوثيقة 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .111

زالة المواد أن تحيط علما بحالة تنفيذ األنشطة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إ (أ)

الهيدروكلوروفلوروكربونية لألردن، التي قدمها البنك الدولي والواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21؛ 

الهيدروفلوروأوليفين الى عامل من وأن توافق على تغيير التكنولوجيا في تحويل شركة أبو هالتام  (ب)

 الشركة أي تكاليف إضافية تحدث.إرغاء الرغاوي بالسيكلوبنتان، على أساس أن أن تتحمل 

 (86/25)المقرر 

 و()اليونيد رحلي(التقرير الم -ليبيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 

من  109ى إل 95 ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات .112

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21الوثيقة 

 وقررت اللجنة التنفيذية: .113

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

الهيدروكلوروفلوروكربونية لليبيا، المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21؛ 

 ،وق قد حدثت االتفاق المبرم بين حكومة ليبيا واللجنة التنفيذيةوأن تحاط علما كذلك بأن أمانة الصند (ب)

ألف لتمديد المرحلة -2والتذييل  1على النحو الوارد في المرفق الثامن بهذا التقرير، وخاصة الفقرة 
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ديسمبر/ كانون األول  31األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى 

لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل مكان ذلك الذي تم التوصل إليه  16رة ؛ وأضيفت الفق2021

 خالل االجتماع الخامس والسبعين.

 (86/26)المقرر 

تغيير التكنولوجيا في إحدى  -الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية ماليزيا: خطة إدارة إزالة المواد 
 عشرة منشأة( )اليوئنديبي(

من  119لى إ 110 ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات .114

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21الوثيقة 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .115

منشأة رغاوي من الهيدروفلوروأوليفين الى نظم  11أن تحاط علما بطلب تغيير التكنولوجيا في  (أ)

وبنتان المخلوط مسبقا في سياق المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد بوليوالت السيكل

الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا المقدم من اليوئنديبي نيابة عن حكومة ماليزيا، والوارد في 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21الوثيقة 

شرة من الهيدروفلوروأوليفين وأن توافق على التغيير في التكنولوجيا لمنشئات الرغاوي اإلحدى ع (ب)

لنظم بوليوالت السيكلوبنتان المخلوط مسبقل على أساس عدم تأخير التحويالت وأن تتحمل المنشآت 

 إضافية. أي تكاليف

 (86/27)المقرر 

 

ملديف: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروع اإليضاحي عن البدائل الخالية من 
 -الهيدروكلوروفلوروكربون المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في التبريد في قطاع مصايد األسماك 

 التقرير المرحلي )اليونيب واليوئنديبي(

عن  تحديث ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك .116

الحترار داث االية من الهيدروكلوروفلوروكربون ذات القدرة المنخفضة على إحالمشروع اإليضاحي عن البدائل الخ

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21من الوثيقة  129إلى  120العالمي في الفقرات من 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .117

 ية لملديفالهيدروكلوروفلوروكربونأن تحاط علما بالتقرير المتعلق بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21المقدم من اليونيب والوارد في الوثيقة 

وأن تحاط علما كذلك بتقرير انتهاء المشروع بالنسبة للمشروع اإليضاحي للبدائل الخالية من  (ب)

والمنخفضة القدرة على االحترار العالمي في تبريد قطاع مصايد  الهيدروكلوروفلوروكربون

 ؛84/21اليوئنديبي، إعماال للمقرر  األسماك في ملديف المقدم من

وأن توافق، استثنائيا، بسب التأخيرات المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، على طلب حكومة  (ج)

ديسمبر/  31ية من الهيدروكلوروفلوروكربونملديف بتمديد موعد انتهاء خطة إدارة إزالة المواد 

من اليونيب أن يقدم في موعد ال  وأن تطلب 2021يونيه/ حزيران  30الى  2020 األولكانون 
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يتجاوز االجتماع التاسع والثمانين تقرير انتهاء المشروع لخطة إدارة إزالة المواد 

 ية.الهيدروكلوروفلوروكربون

 (86/28)المقرر 

 
 تقرير التحقق( )اليونيدو( -المغرب: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 

 ي الفقراتفبونية ترد المعلومات المتعلقة بتقرير التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر .118

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21من الوثيقة  135إلى  130من 

 2019م بتقرير التحقق عن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في عا علمااللجنة التنفيذية  أحيطتو .119

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21ن اليونيدو والوارد في الوثيقة للمغرب، المقدم م

التقرير المرحلي النهائي(  –قطر: خطة إدارة غزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 
 )اليونيدو واليونيب(

ة وردت المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوثيق .120

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70 طاع ق. وردا على تعليق من أحد األعضاء، تم التأكيد على أن أنشطة التدريب في

بر/كانون ديسم 31وأن جميع األنشطة المزمعة ستستكمل بحلول  2020ديسمبر/كانون األول  2الخدمة ستبدأ في 

 .2020األول 

 اللجنة التنفيذية،  وقررت .121

رحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحتين األولى اإلحاطة علما بالتقرير الم (أ)

واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر المقدم 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70من اليونيدو والوارد في الوثيقة 

والموافقة، على أساس استثنائي، على تمديد االنتهاء من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (ب)

ديسمبر/ كانون األول  31الى  2020يونيه/ حزيران  30الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر من 

 2021مارس/ آذار  1على أساس الفهم بأن المشروع سوف ينتهي من الناحية المالية بحلول  2020

من  22-طن بقدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 0.41وأنه سيجري خصم 

استهالك البلد المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهل للتمويل بموجب المرحلة الثانية من 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 (86/29)المقرر 

التقرير المرحلي( )اليونيدو،  -المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى تونس: خطة إدارة إزالة 
 واليونيب، وحكومة فرنسا(

 144إلى  136من  ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات .122

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21من الوثيقة 
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 ذية:وقررت اللجنة التنفي .123

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس المقدم من اليونيدو، والوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21؛ 

التجريبي وأن تطلب من حكومة فرنسا أن تقدم تقريرا مفصال عن نتائج المشروع اإليضاحي  (ب)

الستخدام التكنولوجيات البديلة الخالية من المواد المستنفدة لألوزون والمنخفضة القدرة على 

االحترار العالمي بواسطة الفئات الصغيرة والمتوسطة من المستخدمين في قطاع الخدمة بمجرد أن 

يتماشى والمقرر  يستكمل، للسماح لألمانة بإعداد صحائف حقائق إلرشاد المشروعات المستقبلية بما

 )د(؛84/84

وأن تطلب من حكومة تونس واليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسة، واليونيب وحكومة فرنسا  (ج)

أن يقدموا التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالمرحلة األولى من خطة إدارة 

ثامن والثمانين، وأن يقدموا تقريرا عن إنجاز إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع ال

 .2022المشروع لثاني اجتماع للجنة التنفيذية في عام 

 (86/30)المقرر 

 بروميد الميثيل

 خطة إزالة بروميد الميثيل )اليونيدو(األرجنتين: 

من الوثيقة  147إلى  145ترد المعلومات المتعلقة بتقرير بروميد الميثيل في الفقرات من  .124

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21. 

 2019 جنتين فيبأن المستوى المبلغ عنه من استهالك بروميد الميثيل لألر علمااللجنة التنفيذية  وأحيطت .125

مخصص كان صفرا، بحسب المنصوص عليه في االتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية، باستثناء ال

 ف في بروتوكول مونتريال.لالستخدامات الحرجة التي وافق عليها األطرا

 طلب تمديد األنشطة التمكينية )اليونيب(

لوثيقة من ا 150إلى  148ترد المعلومات المتعلقة بطلب تمديد األنشطة التمكينية في الفقرات من  .126

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21. 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .127

يجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الذي أن تحاط علما بطلب تمديد األنشطة التمكينية للتخفيض التدر (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21قدمته حكومة الجمهورية العربية السورية والوارد في الوثيقة 

وأن تمدد موعد االنتهاء من األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  (ب)

، على أساس أنه ال يمكن طلب 2021األول ديسمبر/ كانون  31للجمهورية العربية السورية حتى 

تمديد آخر، وأن يقدم اليونيب، في غضون ستة أشهر من تاريخ إنجاز المشروع، تقريرا نهائيا عن 

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

 (86/31)المقرر 
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 ي عن تنفيذتقرير المرحلالنظر في ال -إلى أحد االجتماعات المستقبلية  -اللجنة التنفيذية على إرجاء  وافقت .128

لوارد امقراطية، الدي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية

 .161إلى   151، في الفقرات من UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21في القسم الثاني من الوثيقة 

 لواردة فيلصين اثم نظرت اللجنة التنفيذية في التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة ل .129

 .1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1الوثيقتين 

ي فلى النظر فيذية عاللجنة التن وافقتخالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين، و .130

، 83/41لقرار في ا أجزاء اإلضافة فيما عدا الجزء الرابع، تقدير عن التقدم المحرزفي تنفيذ األنشطة المدرجة جميع

ام واالستخد نتاجوالجزء الخامس، دراسة لتحديد السياسة التنظيميمة واإلنفاذأو ظروف السوق التي قد تؤدي إلى اإل

)د(( الذي وافقت على إرجائة إلى 83/41)المقرر  12-بونوالكلوفلوروكر 11-غير القانونيين للكلوروفلوروكربون

 اجتماع مستقبلي.

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصينالمرحلة األولى من خطة إدارة : الجزء األول

 ننية للصيإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربومن خطة إدارة تم عرض لمحة عامة عن المرحلة األولى  .131

من الوثيقة  14إلى  3في الفقرات من  بما في ذلك ملخص لحالة تنفيذ خطط القطاعات الست

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1. 

 /ديسمبر 13ين حتى الفائدة المتراكمة على حكومة الص بموازنةأمين الخزانة  مطالبةاللجنة التنفيذية  وقررت .132

ن الثانية ماألولى و في إطار المرحلتين اتسابقًا لتنفيذ خطط القطاع من األموال التي تم تحويلها 2019 كانون األول

(، على النحو 3)ب()77/49و  69/24، وفقًا للمقررين إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدخطة إدارة 

 التالي:

ة تراكمل الفائدة المتمثالتي دوالًرا أمريكيًا  5,665 بقيمةموازنة التحويالت المستقبلية إلى اليونيدو  )أ(

بقًا لتنفيذ من األموال التي تم تحويلها مس 2019 كانون األول /ديسمبر 31على حكومة الصين حتى 

ارة خطة إد في إطار المرحلتين األولى والثانية منالمسحوبة بالضغط خطة قطاع رغوة البولسترين 

 ،إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الفائدة  التي تمثل دوالًرا أمريكيًا 3,879 بقيمةالتحويالت المستقبلية إلى البنك الدولي  وموازنة )ب(

حويلها تمن األموال التي تم  2019 كانون األول /ديسمبر 31ة على حكومة الصين حتى تراكمالم

دارة إ ن خطةمالبولي يوريثان في إطار المرحلتين األولى والثانية  ةمسبقًا لتنفيذ خطة قطاع رغو

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،

الفائدة  التي تمثلدوالًرا أمريكيًا  86,874 بقيمة اليوئنديبيالتحويالت المستقبلية إلى  وموازنة )ج(

حويلها تمن األموال التي تم  2019 كانون األول /ديسمبر 31حكومة الصين حتى على المتراكمة 

ن خطة انية مالصناعي والتجاري في إطار المرحلتين األولى والثمسبقًا لتنفيذ خطة قطاع التبريد 

 ،إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الفائدة  التي تمثلدوالًرا أمريكيًا   26,213 بقيمةالتحويالت المستقبلية إلى اليونيدو  وموازنة )د(

حويلها تمن األموال التي تم  2019 كانون األول /ديسمبر 31ة على حكومة الصين حتى تراكمالم

لمواد زالة ااألولى من خطة إدارة إ ةلغرف في إطار المرحلامسبقًا لتنفيذ خطة قطاع تكييف هواء 

 وقطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف وخطة قطاع المضخات الهيدروكلوروفلوروكربونية

زالة المواد من خطة إدارة إالحرارية لسخانات المياه في إطار المرحلة الثانية 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية،
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ة تراكمالفائدة المالتي تمثل دوالًرا أمريكيًا  7,472 بقيمة اليونيبالتحويالت المستقبلية إلى  وموازنة )هـ(

بقًا لتنفيذ من األموال التي تم تحويلها مس 2019 كانون األول /ديسمبر 31على حكومة الصين حتى 

ن خطة نية مفي إطار المرحلتين األولى والثا للتمكين رنامج الوطنيخطة قطاع خدمة التبريد والب

 ،إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ة تراكمالفائدة المالتي تمثل دوالًرا أمريكيًا  891 بقيمة اليوئنديبيالتحويالت المستقبلية إلى  وموازنة )و(

بقًا لتنفيذ من األموال التي تم تحويلها مس 2019 ديسمبر/ كانون األول 31على حكومة الصين حتى 

خطة قطاع المذيبات في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (86/32)المقرر 

 تقرير مرحلي عن المرحلة األولى من خطة قطاع تكييف هواء الغرف )اليونيدو(

من  27إلى  16ترد المعلومات المتعلقة بالمرحلة األولى من خطة قطاع تكييف هواء الغرف في الفقرات من  .133

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1الوثيقة 

 R-290وجيا وبناء على تعليق من أحد األعضاء، قدمت اليونيدو معلومات عن األنشطة لتعزيز توغل تكنول .134

وتحليل حالة  الستعراض سلسلة اإلمدادات 2020أبحاث بدأ في أكتوبر/تشرين األول  مشروع، بما في ذلك في السوق

 الل تنفيذخافية السوق، واإلعانات المستمرة لتكاليف التشغيل اإلضافية، وأنشطة المساعدة التقنية المركزة اإلض

قطاعات قية من اللمتباق باألرصدة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفيما يتعل

 لموادااألخرى في إطار المرحلة األولى، ذكر عضو آخر أن استكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

فيذية، لجنة التنن والالهيدروكلوروفلوروكربونية وإعادة أي أرصدة قد أدرج بالفعل في االتفاق المبرم بين حكومة الصي

افقت على ولصين طط القطاعات الفردية؛ وبعد مشاورات إضافية، أفادت اليونيدو بأن حكومة اوالقرارت المتعلقة بخ

 اإلبقاء على توصيات األمانة على النحو المقترح في األصل.

 اللجنة التنفيذية: وقررت .135

طة لى من خبالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة قطاع تكييف هواء الغرف للمرحلة األوعلما اإلحاطة  (أ)

ر مخطط ي تأثي، بما في ذلك التقدم المحرز فإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصينإدارة 

 R-290 دةالغرف بالما ف التشغيل اإلضافية بشأن استيعاب السوق لوحدات تكييف هواءيلاحوافز تك

 ،84/68لمقرر وفقا لقدمته اليونيدو الذي المنفصلة في الصين، 

لغرف، اف التشغيل اإلضافية لخطة قطاع تكييف هواء يلاوافز تكمخطط حواإلحاطة علما بتعديل  (ب)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1على النحو المبين في الوثيقة 

لمرحلة األولى من خطة من اعلى تمديد تنفيذ خطة قطاع تكييف هواء الغرف  ، استثنائئيا،الموافقةو )ج(

، مع 2021 كانون األول /ديسمبر 31حتى لصين لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ئمة الغرف القا على تصنيع وتسويق معدات تكييف هواء تأثرفيروس كورونا مالحظة أن جائحة 

أرصدة متبقية من  ستُعاد أيه أنه لن يُطلب أي تمديد آخر، وأنأساس ، وعلى R-290 على المادة

تلك لالمالي  عملية اإلنجازبما يتماشى مع  هاإنجازخرى في إطار المرحلة األولى تم األقطاعات ال

 القطاعات؛ 
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مطالبة حكومة الصين واليونيدو بتقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة و )د(

لمشروع تقرير إنجاز اوالمشروع،  إنجاز حتى اسنويالغرف  النهائية من خطة قطاع تكييف هواء

 ولكانون األ /ديسمبر 31أي أرصدة متبقية بحلول  وإعادة، 2022حزيران ه/ يوني 30بحلول 

2022. 

 (86/33)المقرر 

 الجزء الثاني : المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

ي ة للصين فوكربونيالمتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور المعلوماتترد  .136

ت . وأثار العديد من األعضاء تساؤالUNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1من الوثيقة  51إلى  28الفقرات من 

 حول مختلف جوانب المقترح.

 وكربونية،لوروفلورخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكمن ونظرا للتخفيض الكبير في التمويل للمرحلة الثانية  .137

فق عليها في في المائة من آخر شريحة موا 30اقترح أحد األعضاء تعديل توصية لتغيير تعريف تغيير رئيسي إلى 

من  على النقيضو( من مسودة االتفاق المنقح بين الحكومة، على النحو الذي اقترحته حكومة الصين. 4)أ()7الفقرة 

غيير تعريف أحد بت 84/69لك، أثار العديد من األعضاء تساؤالت عن المبرر المنطقي، ونطاق واالتساق مع المقرر ذ

 ر يتسق معلتغيياالتغييرات الرئيسية. وشرح اليوئنديبي، بصفته الوكالة الرئيسية، أن حكومة الصين ذكرت أن هذا 

الوة ع. 5لمادة الدان الة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبالشكل الموافق عليه للمرحلة الثانية من خطة إدارة إز

لمواد ارة إزالة ة إداعلى ذلك، أن المرونة اإلضافية مطلوبة لتنفيذ الست خطط قطاعية المنقحة للمرحلة الثانية من خط

الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين مع تخفيض كبير في التمويل وعبء عمل أكبر، بما في ذلك كميات 

صنيع ع التالهيدروكلوروفلوروكربون اإلضافية التي ستتم إزالتها بواسطة قطاع تكييف هواء الغرف، وخطة قطا

برنامج وهواء والمضخات الحرارية لسخانات المياه، والتبريد الصناعي والتجاري وقطاع خدمة التبريد وتكييف ال

 التمكين.

( الذي 7())أ84/69يير الرئيسي يتسق مع المقرر واعتبرت حكومة الصين أيضا أن التعريف المقترح للتغ .138

قط. فالثمانين ابع وطلب تقديم مسودة االتفاق المنقح الذي يعكس النتائج ذات الصلة الموافق عليها في االجتماع الر

ت رات التي أجري( في أن تقديم مسودة االتفاق المنقح لم يكن محصورا على التغيي3)أ()84/69وتمثل فهمها للمقرر 

م تحقيقها خفيض الكبير في التمويل واإلزالة اإلضافية للهيدروكلوروفلوروكربون التي سيتألف نظرا للت-2التذييل  في

م في المائة التي تحدد التغيير الرئيسي سيت 30حكومة الصين أيضا أن عتبة  . وأوضحت2026-2021خالل الفترة 

 لة الموادة إزايقها على الشريحة بأكملها من خطة إدارتطبيقها على كل شريحة في إطار كل خطة قطاع بدال من تطب

 الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تحتوي على جميع شرائح القطاعات.

مرحلة قحة للوبعد مشاورات إضافية، أعادت حكومة الصين التأكيد على أنه استنادا إلى خطط القطاع المن .139

ن المزيد م ة إلىالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واعتبرت أنه قد تكون هناك حاج

ي دول الزمنوء الجمن التمويل في أحد الشرائح في ضالمرونة في التنفيذ، خاصة لخطط القطاع التي لديها مبلغ أصغر 

وء ضيئة. وفي ة للبالصارم إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحديات المرتبطة بالترويج للبدائل الصديق

لصين اة، وافقت لتسوياالتعليقات والشواغل التي أثارها عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية بشأن هذه المسألة، وبروح من 

 ماع التاسع والسبعين. ( في االتفاق الموافق عليه في االجت4)أ()7على اإلبقاء على تعريف التغيير الرئيسي في الفقرة 

 40.32ألف في االتفاق، اقترح أحد األعضاء تعديل العقوبة إلى  -7وفيما يتعلق بالعقوبة المحددة في التذييل  .140

ون لكل كيلوغرام، نظرا ألن كمية اإلزالة الفعلية دوالر أمريكي/ طن من قدرات استنفاد األوز

ب في المرحلة الثانية المنقحة من خطة إدارة إزالة المواد 141-للهيدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاد األوزون. وأوضحت األمانة أن  4,903.7الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين ستكون 

التكنولوجيا المستخدمة لحساب العقوبة في المرحلة الثانية كانت هي نفس المستخدمة في المرحلة األولى )االجتماع 

السابع والستين( ونفس المستخدمة للبلدان األخرى غير ذات حجم االستهالك المنخفض، باستخدام كمية 
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-3-4و 1-2-4و 1-1-4فلوروكربون التي ستتم إزالتها خالل المرحلة، على النحو المبين في الصفوف الهيدروكلورو

ألف من االتفاق. ومع مالحظة عدم وجود أي تغييرات في كمية -2في التذييل  1-6-4و 1-5-4و 1-4-4و 1

نة بالمرحلة الثانية األصلية، ب التي ستتم إزالتها في المرحلة الثانية المعدلة مقار141-الهيدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاد األوزون(،    4,903.7ب )141-استخدمت األمانة كمرجع نفس كمية الهيدروكلوروفلوروكربون

دوالر أمريكي لكل طن من قدرات استنفاد  42.82من االتفاق، وحصلت على عقوبة قدرها  1-4-4الواردة في الصف 

عن على مشاورات إضافية، أبلغ اليوئنديبي اللجنة بأنه، بينما أعربت حكومة الصين األوزون لكل كيلوغرام. وبناء 

دوالر أمريكي لكل طن  42.82عند فهم مختلف لحساب بند العقوبة، يمكنها الموافقة على حساب األمانة لبند العقوبة 

 من قدرات استنفاد األوزون لكل كيلوغرام.

مواد زالة الإلمنقحة والتوصيات للمرحلة الثانية من خطة إدارة للخطة ا تأييدهوأعرب ممثل اليابان عن  .141

ى يابان، علها الالهيدروكلوروفلوروكربونية للصين ووافق على خطة القطاع المنقحة للتعاون الثنائي التي ساهمت ب

دعم الوكالة ليف دوالرا أمريكيا، زائد تكا 240,000ستظل  2021أساس أن مساهمة اليابان المتفق عليها لشريحة عام 

 دوالر أمريكي، ولن تتم زيادتها ألي سبب من األسباب. 31,200وقدرها 

نتاج عي اإلوردا على تساؤل من أحد األعضاء، أوضحت األمانة أن السبب لالختالفات في اإلزالة في قطا .142

تاج إنالتصدير. وكان الغرض من  لغرضواالستهالك كانت بسبب إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

سواء؛ لى العالهيدروكلوروفلوروكربون لالستخدامات الخاضعة للرقابة للسوق المحلي في الصين وأسواق التصدير 

 لمواداوبناء عليه، أخذت االستراتيجية المستخدمة إلعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج 

لصين في ا ى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالهيدروكلوروفلوروكربونية في االعتبار الطلب المستقبلي عل

هالك االستوالبلدان المصدرة. وردا على تساؤل حول كيفية تصور استراتيجية اإلزالة تزامن قطاعي اإلنتاج و

اد نتاج الموإزالة وضمان اإلزالة المتوازية السلسة للهيدروكلوروفلوروكربون، شرح اليوئنديبي أنه في خطة إدارة إ

ص وع حصوروفلوروكربونية، ستتم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل تخفيضات مجمالهيدروكل

اإلنتاج المحلي وإغالق خطوط اإلنتاج. وتستخدم حصص اإلنتاج المحلي للرقابة على مجموع كميات 

وكربون فلوروكلوروالهيدروكلوروفلوروكربون المنتجة والمباعة في السوق المحلي وتتزامن مع هدف تخفيض الهيدر

ر تدابيفي قطاعات االستهالك. وفي قطاعات االستهالك، ستتخذ إجراءات بما في ذلك تحويل خطوط التصنيع و

ا في عليه السياسات إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يتسق مع أهداف قطاع االستهالك المنصوص

 االتفاق.

ج في المائة من إنتا 25إلى  20الخدمة قد استهلك  يبدو أن قطاع 2019وبمالحظة أنه في عام  .143

لب أحد طبات، الهيدروكلوروفلوروكربون في البلد، وأن التسرب اإلضافي المتراكم من العمليات الصناعية والمذي

وسعة ل الماألعضاء مزيدا من المعلومات عن االستراتيجية لمعالجة تلك المسائل. وشرح اليونيب أن خطة العم

رب فض تسطاع خدمة التبريد ستخفض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون من خالل الطرق التالية: خالمنقحة لق

خدام ض استغازات التبريد خالل تشغيل المعدات عن طريق تحسين تركيب المعدات، والصيانة وجودة الخدمة؛ وخف

لجيدة، رسات اطريق تطبيق المماالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وانبعاثاتها خالل خدمة وصيانة المعدات عن 

ضع قواعد سبب وبواستعادة وإعادة استخدام غازات التبريد خالل العملية؛ ومنع اإلطالق المباشر لغازات التبريد 

طريق  ضي عنومعايير صارمة، وخفض االنبعاثات المباشرة لغازات التبريد من المعدات في نهاية عمرها االفترا

 السياسات واسطةببريد الهيدروكلوروفلوروكربون والتخلص منها. وسيتم دعم هذه النُهج إنشاء نظم استرداد غازات ت

، وأنشطة تراضيوالقواعد والمعايير وتراخيص الجودة، والتدريب ونظم إدارة غازات التبريد في نهاية عمرها االف

 حلي.ن الوطني والمالتوعية التي ستنفذ في المرحلة الثانية، وكذلك أنشطة بناء القدرات على الصعيدي

وفيما يتعلق بمقترح من أحد األعضاء بإدخال معايير البناء )مثل طريقة التقييم البيئي لمؤسسة بحوث البناء  .144

BREEAM))) أبلغ اليونيب اللجنة بأن حكومة الصين ثمنت فكرة اتباع معايير البناء بموجب المرحلة الثانية من خطة ،

لوروكربونية وأفاد بأنها ستأخذ معايير البناء في الحسبان أثناء التنفيذ. ويشمل المعيار إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف

األخضر للمباني في الصين حاليا اعتبارات لكفاءة استخدام الطاقة لمعدات التبريد، ولكنه ال يشمل اختيار غازات 

ومعايير أخرى،هي  راء في الصينالتبريد. غير أن الصين تجري بالفعل "ترخيص مزدوج" لملصقات المباني الخض
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من المملكة المتحدة، ومجلس المباني المستدامة األلماني والمعيار البيئي للجودة العالية، على  مؤسسة بحوث البناء

 التوالي.

ءة لى كفاوتساءل نفس العضو أيضا عن االستراتيجية وخطة العمل في قطاع التصنيع لمعالجة الترويج ع .145

ية فضة إمكانى منخائل ذات التسربات األقل، مثل إدخال التكنولوجيات البديلة من الصفرية إلاستخدام الطاقة والبد

ة إلى ة بالعالقلمتخذااالحترار العالمي والعمليات، بما في ذلك التكنولوجيات النوعية، ورحب بالتحديثات عن األنشطة 

اعات ة لقطأن في خطط القطاعات المنقح التكنولوجيات النوعية في طلبات الشرائح القادمة. وشرح اليوئنديبي

التصنيع، تم اختيار تكنولوجيات مختلفة منخفضة إمكانية االحترار العالمي لتحل محل المواد 

ترحب ت بديلة ولوجياالهيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى الحالة المحددة لكل قطاع. والصين مستعدة الختيار تكنو

م تطوير عية. وسيتالنو إمكانية االحترار العالمي والعمليات، بما في ذلك التكنولوجيات بالتكنولوجيات البديلة منخفضة

 لصلة.اذات  المزيد من األنشطة بالعالقة إلى التكنولوجيات النوعية في طلبات الشرائح المستقبلية للقطاعات

 وبناء عليه، قررت اللجنة التنفيذية: .146

 اإلحاطة علما بما يلي: (أ)

المنقحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  خطط العمل الموسعة (1)

 لتجاريالهيدروكلوروفلوروكربونية للصين لقطاعات التبريد وتكييف الهواء الصناعي وا

دمة خوتصنيع معدات تبريد هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية وقطاعات 

لعمل ا( وخطط 3)أ()84/69لمقرر التبريد والبرنامج التمكيني الوطني المقدمة وفقا ل

غاوي المنقحة في المرحلة الثانية لقطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ور

 (؛4)أ()84/69البوليوريثان والمذيبات المقدمة وفقا للمقرر 

مشروع اتفاق المرحلة الثانية المنقح من خطة إدارة إزالة المواد  (2)

 ئج ذاتالصين واللجنة التنفيذية إلظهار النتا الهيدروكلوروفلوروكربونية بين حكومة

ات ذنتائج الالصلة التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الرابع والثمانين فقط أو تلك 

 (؛6( و)4( و)3)أ()84/69الصلة بالمقرر 

ة نية من خطالثا والموافقة على االتفاق المنقح بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية لتنفيذ المرحلة (ب)

 قرير.ا التإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد الوارد في المرفق التاسع بهذ

 (86/34)المقرر 

: خطط القطاعات المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الجزء الثالث
 الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

 )اليوئنديبي( والمعدلةخطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري الممددة 

إلى  54فقرات ترد المعلومات المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري في ال .147

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1من الوثيقة  100

 اللجنة التنفيذية: وقررت .148

أن توافق على خطة العمل المعدلة لتمديد المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء  (أ)

والمستويات القصوى لالستهالك القطاعي المسموح به من المواد  2026الصناعي والتجاري حتى 

الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد وصفه في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1؛ 
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وأن تحاط علما بأن حكومة الصين قد اتفقت على مايلي خالل المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد  (ب)

 وتكييف الهواء الصناعي والتجاري:

طن متري في القطاع الفرعي لتكييف الهواء  1,463أنه يمكن تحويل كمية بحد أقصى قدره  (1)

 ؛32-المفرد الى الهيدروفلوروكربون

بالمرونة للتحويل الى البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار وستتمتع الصين  (2)

مادامت تكاليف التحويل والكمية التي ستزال  32-العالمي بدال من الهيدروفلوروكربون

 سيظال بنفس مستواهما؛

وستتمتع الصين بالمرونة لتحويل خطوط سخانات مياه المباني بالمضخات الحرارية  (3)

على أساس أن القطاعات الفرعية  32-ية الى الهيدروفلوروكربونالصناعية والتجار

ألجهزة تكييف الهواء المفردة، ومبردات المياه )مضخات الحرارة( وتحويالت سخانات 

لن تتجاوز  32-المياه بالمضخات الحرارية الصناعية والتجارية الى الهيدروفلوروكربون

 طنا متريا؛ 1,463مجتمعة 

الممولة من  22-األقل من مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوركربون في المائة على 30وأن  (4)

-2021الصندوق المتعدد األطراف في قطاع التبريد الصناعي والتجاري خالل الفترة 

 50ستكون من تحويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم )أي تلك التي تستهلك  2026

 طنا متريا أو أقل من ذلك(؛

، في قطاعات غير تلك المتعلقة بالقطاع الفرعي لتكييف الهواء وستتمتع الصين بالمرونة (5)

المفرد، في االختيار من بين التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إلحداث االحترار 

من الوثيقة  71من الفقرة  3العالمي المحددة في الجدول 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1، بذل ، وست32-باستثناء الهيدروفلوروكربون

في المائة من الكمية المحددة  30أقصى جهودها لضمان أن تظل الكمية المتبقية في حدود 

لكل تكنولوجيا في ذلك الجدول، دون أي تكلفة إضافية يتحملها الصندوق المتعدد 

 األطراف، على أن يبلغ أي انحراف عن هذا النطاق للجنة التنفيذية للنظر فيه.

 (86/35)المقرر 

يع أجهزة تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية الموسعة المنقحة قطاع تصن خطة

 إيطاليا(حكومة النمسا وحكومة و ،)اليونيدو

المياه  وسخانات تكييف هواء الغرف قطاع صناعات خطةترد المعلومات المتعلقة بالمرحلة الثانية من  .149

من الوثيقة  138إلى  101في الفقرات من بالمضخات الحرارية الموسعة المنقحة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1 . 

ألي من خطوط تصنيع  5 بملكية البلدان غير العاملة بالمادةواقترح أحد األعضاء حذف التوصية المتعلقة  .150

أجهزة تكييف هواء الغرف الذي يرغب في المشاركة بموجب خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف 

الموسعة ألن التمويل ينبغي أن يكون وفقا لسياسات الصندوق المتعدد األطراف. خانات المياه بالمضخات الحرارية وس

وبعد مشاورات إضافية، أعربت حكومة الصين، من خالل اليوئنديبي عن مرونتها في اإلبقاء على الفقرة. واقترح 

مولة في خطة قطاع أجهزة تكييف هواء الغرف الموسعة عضو آخر اإلبقاء على نفس فعالية التكاليف للتحويالت الم

خطا تقريبا بموجب المرحلة الثانية.  13للتحويالت الممولة مثلما كانت في الخطة السابقة، مما قد يعني التزاما بتحويل 

وي على وإلذ تالحظ أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من المرجح أن تنط

تحويل خطوط التصنيع بقدرات أصغر، التي كانت أقل فعالية في التكلفة؛ وأن تكلفة التحويل لكل خط تصنيع كانت أقل 
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من مثيلتها بموجب المرحلة األولى؛ وأن تركيز المرحلة الثانية قد انتقل إلى الترويج لتسويق نظم تكييف هواء الغرف 

السوق؛ وأن حكومة الصين، من خالل اليونيدو، أعربت عن استعدادها لتحويل وقبولها في  R-290التي تستخدم المادة 

 .R-290خطا من خطوط التصنيع إلى المادة  12

 اللجنة التنفيذية الحقا: وقررت .151

الموافقة على خطة العمل المنقحة لتمديد المرحلة الثانية من خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء  (أ)

، والحد األقصى لمستويات 2026ت الحرارية حتى عام الغرف وسخانات المياه بالمضخا

المسموح به للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد وصفه في  يستهالك القطاعاال

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1الوثيقة 

 أنه في إطار المرحلة الثانية من خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفب علمااإلحاطة و (ب)

حكومة الصين على تحويل ما يلي ، وافقت الموسعة المنقحةوسخانات المياه بالمضخات الحرارية 

 على األقل:

 ؛R-290 المادة أجهزة تكييف هواء الغرف إلىإلنتاج عشرة خطوط تصنيع  (1)

 ؛R-290 المادة أربعة خطوط تصنيع الكباسات إلى (2)

 ؛R-290 المادة المنزلية إلىثالثة خطوط تصنيع سخانات المياه بالمضخات الحرارية  (3)

أن تُدرج في طلب الشريحة الثالثة من خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء بمطالبة اليونيدو و )ج(

 2021عام في اجتماع آخر الموسعة التي ستقدم إلى  وسخانات المياه بالمضخات الحرارية الغرف

-R المادة سبليت القائمة علىمعلومات عن مستوى مبيعات وحدات أجهزة تكييف هواء الغرف ال

 ؛290

أن حكومة الصين، ستبلغ اللجنة التنفيذية، من خالل اليونيدو، بملكية البلدان غير اإلحاطة علما بو )د(

ألي خطوط تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف ترغب في المشاركة في إطار خطة  5العاملة بالمادة 

الموسعة، واقتراح  لمياه بالمضخات الحراريةوسخانات اقطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف 

ألنشطة أخرى في إطار  5إعادة تخصيص األموال المرتبطة بملكية البلدان غير العاملة بالمادة 

، أو إعادة األموال إلى الصندوق المتعدد الموسعة خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف

 األطراف.

 (86/36)المقرر 

 ليابان(يا، واألمانحكومة )اليونيب، و الموسعة المنقحة وبرنامج التمكين الوطني خطة قطاع خدمة التبريد

لتمكين رنامج اوبالموسعة المنقحة ترد المعلومات المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة قطاع خدمة التبريد  .152

 . 1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1من الوثيقتين  157إلى  139الوطني في الفقرات من 

يد دمة التبرخة قطاع الموافقة على خطة العمل المنقحة لتمديد المرحلة الثانية من خطاللجنة التنفيذية  وقررت .153

حو الوارد وصفه ، على الن2026حتى عام  (3)أ()84/69وفقا للمقرر  نيباليو المقثدمين منوبرنامج التمكين الوطني 

 .1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1الوثيقتين في 

 (86/37)المقرر 
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 ألمانيا(و اليونيدو،) المعدلة المسحوبة بالضغط البولسترينخطة قطاع رغوة 

في  المعدلة طالمسحوبة بالضغ البولسترينرغوة ترد المعلومات المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة قطاع  .154

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1من الوثيقة  186إلى  158الفقرات من 

لسترين البو ةغورللمرحلة الثانية من خطة قطاع  المعدلةالموافقة على خطة العمل اللجنة التنفيذية  وقررت .155

في الوثيقة  الوارد وصفه( على النحو 5(ب و )4)أ()84/69لمقرر ل وفقاالتي قدمتها اليونيدو  المسحوبة بالضغط

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1. 

 (86/38)المقرر 

 )البنك الدولي( ن المعدلةاخطة قطاع رغوة البولي يوريث

 187ن لفقرات مافي ن المعدلة االبولي يوريثرغوة ترد المعلومات المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة قطاع  .156

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1من الوثيقة  227إلى 

لي البوغوة رللمرحلة الثانية من خطة قطاع  المعدلةالموافقة على خطة العمل لجنة التنفيذية ال وقررت .157

لوثيقة في ا الوارد وصفهحو ن( على ال5(ب و )4)أ()84/69لمقرر ل وفقا بنك الدولين التي قدمها الايوريث

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1. 

 (86/39)المقرر 

 )اليوئنديبي( المعدلة قطاع المذيبات خطة

من  250 إلى 228 في الفقرات منالمعدلة  ترد المعلومات المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات .158

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1الوثيقة 

 لتي قدمهاالمذيبات اللمرحلة الثانية من خطة قطاع  المعدلةالموافقة على خطة العمل اللجنة التنفيذية  وقررت .159

في الوثيقة  الوارد وصفه( على النحو 5(ب و )4)أ()84/69لمقرر ل وفقا اليوئنديبي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1. 

 (86/40)المقرر 

تقارير التدقيق المالي إلنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالون، ورغوة البولي يوريثان،  الجزء السادس:
 التبريد والمذيباتوعامل التصنيع الثاني، وقطاعي خدمة 

بولي رغوة الوإلنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالون، ترد المعلومات المتعلقة بتقارير التدقيق المالي  .160

ن الوثيقة م 264إلى  257في الفقرات من  يوريثان، وعامل التصنيع الثاني، وقطاعي خدمة التبريد والمذيبات

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1. 

 :التنفيذيةاللجنة  وقررت .161

 اإلحاطة علما بما يلي: (أ)

تقارير التدقيق المالي إلنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالون، ورغوة البولي يوريثان،  (1)

وعامل التصنيع الثاني، وقطاعي المذيبات والخدمة في الصين، الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1؛ 
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 314,015 وقدره المتبقي السادس والثمانين، الرصيد، إلى االجتماع البنك الدولي سيعيد (2)

قطاعي إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغوة البولي يوريثان والفوائد  من اأمريكي ادوالر

 ؛اأمريكي ادوالر 22,119 وقدرهاالمتراكمة 

 ادوالر 752 وقدره د المتبقييالرص ، إلى االجتماع السادس والثمانين،اليونيدوستعيد  (3)

 ادوالر 99,178 وقدرهامن قطاع خدمة التبريد، باإلضافة إلى الفائدة المتراكمة  اأمريكي

 ؛اأمريكي

الفائدة المتراكمة من خطة قطاع  ، إلى االجتماع السادس والثمانين،اليوئنديبيسيعيد  (4)

 ؛اأمريكي ادوالر 356,151 وقدرهاالمذيبات 

تقارير التدقيق المالي لخطط قطاع  مانين،، إلى االجتماع السابع والثمطالبة البنك الدولي بتقديمو (ب)

وفقا ، 2020ديسمبر/كانون األول  31الهالون وعامل التصنيع الثاني التي سيتم االنتهاء منها بحلول 

 ديسمبر/ 31 حاىالمقابلة وأي أرصدة متبقية  ات)ب( مع تقارير إنجاز المشروع84/39لمقرر ل

 ؛2020كانون األول 

د والتقييم بالعمل مع الوكالة المنفذة ذات الصلة للتأكد من أن تقارير موظفي الرص ةمطالبة كبيرو (ج)

إنجاز المشروعات المقدمة إلنتاج الكلوروفلوروكربون، ورغوة البولي يوريثان، وخدمة التبريد، 

وخطط قطاع المذيبات تعكُس المدفوعات إلى المستفيدين النهائيين، بما يتسق مع المعلومات الواردة 

 لتدقيق المالي المقدمة إلى االجتماع السادس والثمانين.في تقارير ا

 (86/41)المقرر 

 الجزء السابع: الخطة القطاعية للتخلص من إنتاج بروميد الميثيل

وثيقة من ال 273إلى  265ترد المعلومات المتعلقة بإزالة إنتاج بروميد الميثيل في الفقرات من  .162

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1. 

وأفادت  2014إضافية عن حالة إنتاج بروميد الميثيل غير القانوني في عام  معلوماتوطلب أحد األعضاء  .163

ير غالميثيل  روميداليونيدو بأن مرفق إنتاج لبروميد الميثيل غير القانوني قد تم تفكيكه وتم التخلص من  إنتاج ب

 القانوني، واغلقت القضية بمحاكمة األشخاص المتورطين.

 التحققلى تعليقات من عضو آخر، قدمت اليونيدو معلومات إضافية عن نظام الرصد واإلبالغ ووردا ع .164

ثيل، وميد المياج برالموجود لمنع مخاطر إنتاج بروميد الميثيل غير القانوني، بما في ذلك تسجيل وإدارة بيانات إنت

يثيل. روميد المتبع بالجاري لنظام توسيم وت التي أدرجت في برنامج رصد وإنفاذ المواد المستنفدة لألوزون؛ واإلنشاء

 وزون علىفدة لألبرصد بروميد الميثيل في الجو، قامت حكومة الصين بإنشاء شبكة لرصد المواد المستنوفيما يتعلق 

 مراحل.

ونظرا للمعلومات الجديدة المقدمة، شعر أحد األعضاء بضرورة مناقشة هذه المسألة باستفاضة عند تقديم  .165

. وبصفة خاصة، 2021لمرحلي القادم عن خطة التخلص من إنتاج بروميد الميثيل في آخر اجتماع في عام التقرير ا

أو أفضل  2014و 2011أعرب العضو عن رغبته في فهم أفضل لكمية بروميد الميثيل المنتجة في المرفق بين عامي 

، وما إذا كان بروميد الميثيل قد تم إنتاجه تقدير لها، وكمية بروميد الميثيل التي تم تدميرها لتعويض هذا اإلنتاج

الستخدامات خاضعة للرقابة أو استخدامات أخرى، وما إذا كانت الكميات المنتجة أو أي كميات الحقة تم تدميرها 

من البروتوكول، وكيف تتعلق هذه الكميات بمستوى االستهالك األقصى المسموح به  7واإلبالغ عنها بموجب المادة 

فاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. وذكر كذلك أن هذا الموقف يشكل دليال على ضرورة نظر اللجنة التنفيذية بموجب االت

في تحديث إجراءاتها للرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ من أجل ضمان وجود اإلطار الصحيح والحوافز لمنع إنتاج 

ت الجارية والمستكملة مع اللجنة التنفيذية. والحظ عضو واستهالك المواد الخاضعة للرقابة التي ال تتسق مع االتفاقا
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حول الرصد واإلبالغ مستفيضة آخر المعلومات المقدمة، وأعرب عن رغبة وفده في فرصة أخرى إلجراء مناقشات 

والتحقق في سياق الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج، وأشار إلى أهمية المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة 

 تنفيذية بشأن هذه المسألة.ال

يثيل في وميد المالخطة القطاعية إلزالة إنتاج بر تنفيذبالتقرير عن حالة  علمااللجنة التنفيذية  وأحيطت .166

 وثيقةالصين، والتحديث بخصوص توصيف بروميد الميثيل ونظام التتبع المقدم من اليونيدو، الوارد في ال

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1. 

 الوثيقة يذية فينظرت اللجنة التنف لالجتماع السادس والثمانين، الدوراتعملية الموافقة فيما بين  خاللو .167

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.2   

اليوئنديبي / تقرير التحقق( ) -)المرحلة الثانية  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةسري النكا: خطة إدارة 
 (اليونيب

المواد استهالك  عنفي المعلومات المتعلقة بتقرير التحقق المحدث  التنفيذيةنظرت اللجنة  .168

أدناه والوارد في  86/80م إعداده استجابة للمقرر ، الذي ت2019-2016في سري النكا للفترة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.2الوثيقة 

لقطرية اناتها إجراءات لمراجعة تقارير بيا فيمة سري النكا في الشروع أقر األعضاء بالجهود التي تبذلها حكوو .169

 لى االمتثال،إ اتحقق منه، واتخاذ خطوات لضمان عودتهملجعلها متوافقة مع االستهالك ال 2017و  2016لعامي  7والمادة 

لى األعضاء ع ما وافقل الواردات. كلضمان عدم تكرار الممارسات الخاطئة في تسجي واإلنفاذوااللتزام بتعزيز آليات اإلبالغ 

د لة الموابين البلد واللجنة التنفيذية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزاالمبرم تطبيق شرط الجزاء في االتفاق 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

ى من هدف أن البلد كان أعل تبين لكي 7تنقيح بياناتها بموجب المادة على حكومة سري النكا  عزم وبمالحظة .170

 إجراء عدمطار إ، طلب أحد األعضاء تأكيدًا على أن المسألة ستحال إلى لجنة التنفيذ في 2016بروتوكول مونتريال لعام 

و  2016عامي بلغ عنه لالهيدروكلوروفلوروكربونية.الم الموادأشارت األمانة إلى أن استهالك ولبروتوكول مونتريال. االمتثال 

أمانة  لبلد. وأبلغتاتشاورت مع أمانة األوزون بشأن حالة وبما يتماشى مع تقرير التحقق  تعديلهسيتم  7موجب المادة ب 2017

كذلك  غت األمانة. وأُبلوستعرض الحالة على لجنة التنفيذ للنظر فيها المعدلةاألوزون أمانة الصندوق بأنها ستستعرض البيانات 

اد ستهالك الموال هتنفيذ ستكون أن البلد في حالة عدم امتثال اللتزاماتبأن التوصية المحتملة من لجنة ال

 ال.إلى االمتث عاد دالبل ألن، ولكن لن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى بشأن هذه المسألة 2016عام ل الهيدروكلوروفلوروكربونية

 :التنفيذيةاللجنة  قررتو .171

إلى  2016لهيدروكلوروفلوروكربونية.للفترة من اإلحاطة بتقرير التحقق المحدث بشأن استهالك المواد ا (أ)

لسري النكا، المقدم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والوارد في الوثيقة  2019

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.2؛ 

 أيضا: واإلحاطة (ب)

بيانات وبرنامجها القطري تقارير  لتعديلإجراءات اتخاذ أن حكومة سري النكا قد شرعت في ب (1)

 تحقق منه؛موفقاً لالستهالك ال 2017و  2016لعامي  7المادة 

في سري النكا  2016مع القلق من أن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  (2)

بموجب بروتوكول مونتريال واالستهالك األقصى المسموح به المحدد في المحدد تجاوز الهدف 

 من قدراتطن  0.23تنفيذية لذلك العام، بمقدار بين حكومة سري النكا واللجنة الالمبرم االتفاق 

 ( طن متري(؛4.18استنفاد األوزون )
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في المذكور أن حكومة سري النكا قد اتخذت الخطوات الالزمة للعودة إلى االمتثال على النحو  (3)

 أظهر أن البلد في حالة امتثال؛ الذي، 2019إلى  2017تحقق منه للفترة من ماالستهالك الذ ال

ملتزمة بضمان عدم تكرار الممارسات الخاطئة في الواردات في المستقبل عن كانت أن الحكومة  (4)

طريق تعزيز آلية اإلبالغ بين وحدة األوزون الوطنية وسلطات الجمارك وإجراء تعديالت اإلنفاذ 

 المناسبة؛

المواد  إزالة أن تطبق، على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارةو )ج(

ً للفقرة  اسري النكا، تخفيضلالهيدروكلوروفلوروكربونية  ألف من  -7والتذييل  11في التمويل وفقا

االتفاق المبرم بين حكومة سري النكا واللجنة التنفيذية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

طن متري من استهالك المواد دوالر أمريكي لكل  2,500 بقيمةالهيدروكلوروفلوروكربونية، المحسوبة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية فوق الحد األقصى المسموح به لالستهالك، مما أدى إلى فرض غرامة 

دوالًرا أمريكيًا، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  6,270دوالًرا أمريكيًا، تتكون من  11,463قدرها 

دوالًرا أمريكيًا، باإلضافة إلى  4,180واإلنمائي،  برنامج األمم المتحدةلدوالًرا أمريكيًا  470 وقدرها

 دوالًرا أمريكيًا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛ 543 وقدرهاتكاليف دعم الوكالة 

للشريحة األولى من المرحلة  المعتمدطلب من أمين الخزانة اإلفراج عن التمويل المحتجز حتى اآلن وت )د( 

دوالر  458,238 وقدرهالهيدروكلوروفلوروكربونية لسري النكا،  الثانية من خطة إدارة إزالة المواد

 15,134 وقدرهادوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  216,200يتألف من وأمريكي، 

دوالر أمريكي زائداً تكاليف دعم الوكالة  200,800ودوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

المذكورة أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، مع مراعاة الفقرة الفرعية )ج(  دوالر 26,104 وقدرها

 أعاله.

 (86/42)المقرر

 2020إنجاز المشروع لعام موحد عن تقرير 

، نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانينل خال .172

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/22. 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .173

ً ب اإلحاطة (أ) الوارد في الوثيقة  2020إنجاز المشروع لعام المجمع عن تقرير العلما

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/22؛ 

نجاز إعن ر ، تقاريالسابع والثمانينم، في االجتماع يحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقدوت (ب)

دم عأسباب م أو تقد، التي لم تقدم بعدفردية ال اتروعالمشوتفاقات متعددة السنوات لال اتالمشروع

 ؛تقديم هذه التقارير

حصتها من تقارير  االنتهاء منفي  قربوالمتعاونة على تنسيق عملها عن  الرئيسيةحث الوكاالت وت )ج(

ً المكت اتتقديم تقارير إنجاز المشروع الرئيسيةللوكالة المنفذة  كي يتسنىل اتإنجاز المشروع  ملة وفقا

 للجدول الزمني؛

وشاملة عند تقديم  بشكل جيد حث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم دروس واضحة ومكتوبةوت )د(

 ؛ عن إنجاز المشروعاتتقاريرها 
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الفردية إلى  اتعودعو جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات متعددة السنوات والمشروت )هـ(

فيذ ، عند إعداد وتنالضرورةالمشروعات، عند إنجاز مراعاة الدروس المستفادة من تقارير 

 المشروعات المستقبلية.

 (86/43)المقرر 

 من جدول األعمال: تخطيط األعمال 8البند 

 2022-2020متعدد األطراف للفترة التحديث عن حالة تنفيذ خطة األعمال الموحدة للصندوق  (أ)

نظرت اللجنة التنفيذية في المعلومات ، فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانينالممددة عملية الموافقة خالل  .174

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23الواردة في الوثيقة  2022-2020 للفترة المتعلقة بحالة تنفيذ خطة األعمال الموحدة

 بما يلي: علمااللجنة التنفيذية  طتيأحو .175

على  2022-2020متعدد األطراف للفترة الحالة تنفيذ خطة األعمال الموحدة للصندوق عن  تحديثال (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23النحو الوارد في الوثيقة 

  20,751,671أن القيمة اإلجمالية لألنشطة المقدمة إلى االجتماع السادس والثمانين المؤجل تبلغو (ب)

(، وكربونبالهيدروفلور لألنشطة المتعلقة ر أمريكيدوال 20,374,686)بما في ذلك  دوالر أمريكي

ال غير المدرجة في خطة األعم اتعومرتبطة بمقترحات المشر ريكيأم دوالر  17,453,416منها

 .2020لعام 

 التأخيرات في تقديم الشرائح )ب(

نظرت اللجنة التنفيذية في تقرير عن التأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة  .176

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24. 

وردا على تعليق من أحد األعضاء، أشارت األمانة إلى أن معدل عدم تقديم الشرائح إلى االجتماع السادس  .177

في المائة. ولفت عضو آخر االنتباه إلى ضرورة النظر في مراعاة المرونة في طلبات الشرائح  52.8والثمانين كان 

وألن البلدان لم يكن لديها معرفة كاملة  19-الت عدم اليقين الناشئة عن جائحة كوفيدنظرا الستمرار حا 5لبلدان المادة 

 عن عواقبها في السنة القادمة.

 اللجنة التنفيذية: وقررت .178

 اإلحاطة علما بما يلي: (أ)

في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة  اتريالتقرير المتعلق بالتأخ (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24؛ 

إزالة المواد خطط إدارة في إطار  في تقديم الشرائح اتريالمعلومات عن التأخو (2)

ي، يوئنديبتي قدمتها حكومة إيطاليا، وحكومة اليابان، والالالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 واليونيب، واليونيدو والبنك الدولي؛

د نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة الموا 89من أصل نشاطا  42 وقدم (3)

جتماع إلى اال بلدا( المستحق تقديمه 66بلدا من أصل  29الهيدروكلوروفلوروكربونية )

 م؛دهيعاوالثمانين في موسادس ال
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في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة  اتريأن التأخالمعنية الوكاالت الثنائية والمنفذة  وذكرت (4)

 لن 2020م عاالثاني من اع جتمفي اال اتقديمه المستحقالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

مر ا من أمه وأنّ تؤثر، أو من غير المحتمل أن تؤثر، على االمتثال لبروتوكول مونتريال، 

في  لرقابةلتدابير ا كان في حالة عدم امتثالبلد من البلدان المعنية  أيّ  يشير إلى أنّ 

 بروتوكول مونتريال؛

 المتعلقة بخصوص المقررات المعنيةحكومات إلى ال بأن ترسل خطاباتاألمانة وأن تطالب  (ب)

 .التقريربهذا  العاشرفي المرفق  المذكورةفي تقديم الشرائح  اتريبالتأخ

 (86/44)المقرر 

 2023 - 2021 للفترةمتعدد األطراف الخطة األعمال الموحدة للصندوق  )ج( 

اللجنة التنفيذية في خطة  نظرت ، عملية الموافقة الممددة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانينخالل  .179

في الوثيقة  الواردة 2023 - 2021 للفترةمتعدد األطراف الالموحدة للصندوق  العمل

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25. 

المواد إنتاج  لشركةتقني  تدقيقعدم وجود توافق في اآلراء بشأن الشروع في إجراء  وبمالحظة .180

األنشطة المتعلقة بخطة إدارة  حذف(، طلب األعضاء 86/102المقرر في الهند )انظر الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للهند من خطة العمل الموحدة.إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

مواد تعزيز للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اإلقليمي من أجل  الفنيةلمساعدة افيما يتعلق بمشروع و .181

 التي ترتفع فيهاى إحداث االحترار العالمي لقطاعات تكييف الهواء في البلدان ذات القدرة المنخفضة عل التبريد

ً ومعلومات )اليونيب( ، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة (PRAHA-III) المحيطةفي البيئة درجات الحرارة  توضيحا

األنشطة المتوقعة لتحفيز قبول السوق وإجمالي الميزانية بين الوكالتين؛  وخاصة تقسيمإضافية عن المشروع، 

في البيئة درجات الحرارة  التي ترتفع فيهاالخبرات مع البلدان  المشروع وتقاسمللتكنولوجيات البديلة؛ وتوزيع نتائج 

 المحيطة والبلدان األخرى.

حد أ أشارإلى وضعه السابق،  PRAHA-IIIأعرب عدد قليل من األعضاء عن تأييدهم إلعادة مشروع  حينو .182

لمعالجة  الالزملعمل ل ه تمت الدعوةأن وذكرهذه  الفنيةالمساعدة  اتعونافذة تمويل لمشر وجود إلى عدماألعضاء 

 أو ال تحدث احترارا على اإلطالق في  قرار األطراف على إحداث االحترار العالمي المنخفضةالبدائل ذات القدرة 

28/2. 

متعدد األطراف لفترة البشأن الميزانية المؤقتة للصندوق  32/1 قرار األطرافتم سحب اقتراح لإلشارة إلى و .183

متعدد األطراف لفترة الثالث البدالً من اإلشارة إلى مستوى تجديد موارد الصندوق  2023-2021الثالث سنوات 

 لتوضيح الذي قدمته األمانة.اعند تعديل خطة العمل، بعد  2023 - 2021سنوات 

لومات إضافية، قدمت األمانة بيانات إحصائية مختلفة تتعلق بأنشطة لحصول على معلطلبات ل استجابةو .184

التي تم  الهيدروفلوروكربون، تتراوح من عدد البلدان التي تلقت تمويالً لهذه األنشطة، وأنشطة الهيدروفلوروكربون

التوجيهية إلعداد بانتظار االنتهاء من كل من المبادئ وذكرت أيضا التخطيط لها وقيمها المدرجة في خطط األعمال. 

للمواد والمبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضخطط 

االمتثال في عام  من تمكينلل 2023 - 2021 الفترةفي  الالزمة التكاليف  لم يتمكن من تقدير، الهيدروفلوروكربونية

التي صدقت على تعديل كيغالي. كما أوضحت األمانة األنشطة التي  5المادة  من بلدان 1لبلدان المجموعة  2024

حجم استهالك منخفض، التي  يذ بلدا 18 عدديغطيها التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل

 )ج(. 61/46يتم تضمينها في خطط األعمال سنويًا بما يتماشى مع المقرر 
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 نفيذية:اللجنة الت قررتو .185

في  الواردة 2023-2021متعدد األطراف للفترة البخطة العمل الموحدة للصندوق علما اإلحاطة  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25الوثيقة 

 أن تقرر:و (ب)

 تعديل خطة العمل على النحو الذي اقترحته األمانة في الوثيقة (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25؛ 

 لمزيد من تعديل خطة العمل:ا (2)

طة إلى خإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ضافة خطط إدارة من خالل إ -أ

للمواد التدريجي  التخفيض، وإعداد خطة 2021العمل لعام 

 23-نالثانوي الهيدروفلوروكربو ، ومشروع مراقبة المنتجالهيدروفلوروكربونية

 الذي تم تأجيله في االجتماع السادس والثمانين؛

ثالث متعدد األطراف لفترة الالموارد الصندوق  من خالل مراعاة مستوى تجديدو -ب

 األطراف في بروتوكول مونتريال؛اجتماع عتمده يالذي س 2023-2021سنوات 

، على النحو 2023-2021متعدد األطراف للفترة العلى خطة العمل الموحدة للصندوق  وأن تصادق )ج(

 اع السادسالجتماالذي عدلته األمانة واللجنة التنفيذية مع مراعاة المقررات ذات الصلة المتخذة في 

ستويات ا أو مالمحددة فيه اتعوأن المصادقة لم تدل على الموافقة على المشرب العملوالثمانين، مع 

 .الطنية تمويلها أو حمولتها

 (86/45مقرر )ال

 2023-2021 للفترةالثنائية والمنفذة  الوكاالتخطط عمل  )د(

 الوكاالت الثنائية ( 1)

نظرت اللجنة التنفيذية في  ، عملية الموافقة الممددة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانينخالل  .186

واردة في الوثيقة ال 2023-2021المتعلقة بخطط أعمال الوكاالت الثنائية للفترة  المعلومات

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/26. 

المقدمة من حكومات  2023 - 2021 للفترةبخطط عمل الوكاالت الثنائية  علمااللجنة التنفيذية  طتيأحو .187

الواردة في الوثيقة وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/26. 

 )اليوئنديبي( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( 2)

نظرت اللجنة التنفيذية في خطة ، عملية الموافقة الممددة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانينخالل  .188

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27الواردة في الوثيقة  2023 - 2021 للفترةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عمل 

السياسات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض  مسائلطلب أحد األعضاء معلومات إضافية عن و .189

تمويل التكاليف اإلضافية واستخدام هذه األموال  ، وهيالتي أثيرت في الوثيقةللمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي 

 الطاقة.استخدام ت األخرى بشأن كفاءة لتحقيق أهداف االمتثال؛ والمشاورات أو التنسيق مع المؤسسا
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السياسات التي أثيرت في خطط األعمال.  مسائلبشأن العملية المعمول بها لمعالجة  توضيحاقدمت األمانة و .190

فيما يتعلق بتمويل التكاليف اإلضافية واستخدام هذه األموال لتحقيق أهداف االمتثال، مع مالحظة أن استيعاب السوق 

ة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي أثناء تنفيذ المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد للبدائل ذات القدر

اعتبر برنامج األمم المتحدة ومما كان متوقعًا في األصل ألسباب مختلفة، كان أبطأ الهيدروكلوروفلوروكربونية استغ

ل السوق من خالل توفير فرص لمصنعي المعدات تحو تعجليمكن أن التي اإلنمائي أنه من المناسب استكشاف السبل 

استنادًا إلى بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي، مثل المرونة في استخدام تكاليف التشغيل اإلضافية 

األموال. ومع ذلك، أشارت األمانة إلى أنه استخدام كيفية وخطة واضحة للفعل ذلك مبرر قوي  يوجدكحوافز عندما 

لمبادئ التوجيهية والمقررات الحالية، يجري بالفعل تطبيق المرونة في بعض المشروعات، وأن محركات ل وفقا

 اإلقليمي ضرورية للتبني المستدام لتلك التكنولوجيات. والوطني  الصعيدينالسياسات القوية على 

ي، من بين أمور أخرى، أنه الطاقة، يعتقد برنامج األمم المتحدة اإلنمائاستخدام وفيما يتعلق بمسألة كفاءة  .191

متعدد اللصندوق لتمويل من امؤهلة ل المعايير الدنيا ألداء الطاقةموارد إضافية، يمكن اعتبار التدخالت ذات الصلة بب

إجراءات بشأن  ، نظرا ألن جميع البلدان كانت طرفا، بروتوكول مونتريال عالوة على ذلك، يمكن أن يتخذ .األطراف

الملصقات لتحقيق وفورات الحجم التي تحتاجها الصناعات الستثماراتها، التوصيف بونظام  اء الطاقةالمعايير الدنيا ألد

 ذكر. و5المادة  بلدانفي العديد من المعايير  تحسينوالتخلص التدريجي من أسوأ المنتجات من السوق عن طريق 

أفضل أي منهم كان في ن يساعد في تحديد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيًضا أن التشاور بين المؤسسات يمكن أ

وضع للقيام بما يتعلق بتعزيز كفاءة التبريد. وأشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كذلك إلى أنه كان يبذل جهوداً لدعم 

ً  5بلدان المادة  وأعرب عن أمله  .في زيادة طموحاتها بشأن المناخ وإدراج قطاع التبريد في مساهماتها المحددة وطنيا

 التبريد المستدام.ب المعنيةالمزيد من الموارد للمبادرات واالبتكارات  حشدفي أن يساعد ذلك في 

ً باالمتثال بموجب بروتوكول مونتريال؛ استخدام أن كفاءة  رغم ،األمانة أنه وذكرت .192 الطاقة ليست التزاما

في تطبيقات التبريد، ناقشت اللجنة التنفيذية لوروكربونية للمواد الهيدروفالتدريجي  التخفيضنظًرا ألهميتها في سياق 

 هذه المسألة منذ اجتماعها السابع والسبعين.

من الوثيقة  14السياسة الواردة في الفقرة  اإلشارة إلى مسائلواقترح عضو آخر  .193

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27  رأى أعضاء آخرون . ومع ذلك، يةومناقشتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية المستقبل

للمواد التدريجي  التخفيضقد أُدرجت بطريقة ما في مشروع المبادئ التوجيهية لتكلفة  المسائلأن العديد من هذه 

 المبادئ التوجيهية.فيما يتعلق بتلك وينبغي مناقشتها الهيدروفلوروكربونية 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .194

في الوثيقة  الواردة 2023-2021اإلنمائي للفترة  بخطة عمل برنامج األمم المتحدةعلما اإلحاطة  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27؛ 

د دول الواري الجالموافقة على مؤشرات األداء لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على النحو المبين فو (ب)

 هذه الوثيقة.عشر ب الحاديفي المرفق 

 (86/46)المقرر 

 )اليونيب( برنامج األمم المتحدة للبيئة (3)

نظرت اللجنة التنفيذية في خطة  ، عملية الموافقة الممددة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانينخالل  .195

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/28الواردة في الوثيقة  2023 - 2021 للفترةاليونيب  عمل

ً وطلب معلومات إضافية عن مشروع و .196 للمواد  الفنيةلمساعدة اطلب أحد األعضاء توضيحا

 (.PRAHA-IIIاإلقليمي )الهيدروكلوروفلوروكربونية 
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أن المشروع مخطط لتغطية جميع البدائل الممكنة  اليونيبوفيما يتعلق بالبدائل التي يتعين معالجتها، أوضح  .197

نماذج وقوانين لتحليل المخاطر الوطنية لتيسير وسيبني  .المتاحة تجارياً ودون قيود من شركات التصنيع المحلية

قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي حسب تصنيف فريق التكنولوجيا والتقييم مادة تبريد ذات إدخال أي 

أنه بناًء على الخبرة المكتسبة  اليونيب ذكرالحكومة للبدائل،  واعتمادفيما يتعلق بتعزيز السوق واالقتصادي للبدائل. 

، تم اقتراح حزمة قبول السوق، وربطها PRAHA-IIو  PRAHA-I نمشروعيالالتي تم تحديدها أثناء تنفيذ  لمعوقاتوا

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان بموجب بالتدريب وسيتم إنشاء برامج إصدار الشهادات 

دي التكنولوجيا بشأن إتاحة بعض التكنولوجيات في البلدان المعنية، وسيتم تحديد ومعالجة المخاوف المحتملة من مور

، اعتقدت الوكاالت المنفذة أن المعرفة الالزمة من أنواع أخرى غير عينيةفيما يتعلق بالترويج لتكنولوجيات والنامية. 

 جياتللتكنولوذات الصلة ستمكن من إدراج عنصر  اتعووغيره من المشر PRAHA-I المشروع المتراكمة من تنفيذ

 .PRAHA-IIIمشروع الغير العينية أمر ممكن عمليًا في 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .198

الواردة في الوثيقة  2023-2021بخطة عمل اليونيب للفترة علما اإلحاطة  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/28 ؛ 

في  الواردة للجداوالموافقة على مؤشرات األداء لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على النحو المبين في او (ب)

 هذه الوثيقة.عشر ب الثانيالمرفق 

 (86/47)المقرر 

 (اليونيدومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ) (4)

نظرت اللجنة التنفيذية في خطة ، عملية الموافقة الممددة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانينخالل  .199

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29الواردة في الوثيقة  2023 - 2021للفترة اليونيدو  عمل

 اللجنة التنفيذية: قررتو .200

، الواردة في الوثيقة 2023-2021حيط علما بخطة أعمال اليونيدو للفترة تأن  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29 ؛ 

لث الثارفق ليونيدو على النحو المبين في الجدول الوارد في الملداء األوافق على مؤشرات تأن و (ب)

 هذه الوثيقة.ب عشر

 (86/48)المقرر 

 البنك الدولي (5)

نظرت اللجنة التنفيذية في خطة ، عملية الموافقة الممددة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانينخالل  .201

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30الواردة في الوثيقة  2023-2021 أعمال البنك الدولي للفترة

 اللجنة التنفيذية: قررتو .202

الواردة في الوثيقة  2023-2021اإلحاطة بخطة أعمال البنك الدولي للفترة  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30؛ 
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 الرابعفق المر الموافقة على مؤشرات األداء للبنك الدولي على النحو المبين في الجدول الوارد فيو (ب)

 هذه الوثيقة.عشر ب

 (86/49)المقرر 

 روعاتمقترحات المشمن جدول األعمال:  9البند 

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

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين،  .203

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31. 

في  المشروحوفيما يتعلق بالتعديالت على برنامج عمل البنك الدولي المقدمة والتي لم تنشر بعد، على النحو  .204

خطة عداد التمويل إلطلب ، أشار أحد األعضاء إلى أن UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31من الوثيقة  9إلى  7الفقرات 

من الوثيقة  1جدول درج في الأ للهيدروفلوروكربون لماليزيا قد التخفيض التدريجي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31، الموافقة على سياسة التمويل التحضيري  بمجرد مما سيسمح بالموافقة عليه

للهيدروفلوروكربون. ومع مالحظة العضو أن البيانات األولية والطلب لتصريح إجراء المراجعة التقنية لقطاع إنتاج 

قشتها خالل اجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج المقرر عقده الهيدروكلوروفلوروكربون في الهند سيتم منا

في االجتماع السادس والثمانين المؤجل، حث العضو الفريق الفرعي على النظر في نفس الوقت في تمويل إعداد 

اتفاق حول وصول إلى تإذا تم الحتى المشروع لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند، 

 بإجراء األنشطة في نفس الوقت. سيسمح ذلك االتفاق ،تمويل المراجعة التقنية

وفيما يتعلق بالطلبات للتمويل التحضيري لخطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، المقدمة في  .205

فقة على هذه ، اقترح أحد األعضاء أن يتم المواUNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31من الوثيقة  23إلى  19الفقرات 

في إعداد خططها  5الطلبات من حيث المبدأ قبل الموافقة على المبادئ التوجيهية ذات الصلة حتى تبدأ بلدان المادة 

النظر  ينبغيهذه الطلبات مثل غير أنه أشير إلى أن  .للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في أقرب وقت ممكن

التعليقات التي أبداها عضو آخر، أكدت األمانة أن الطلبات المقدمة للنظر . وردا على 84/54فيها فقط وفقا للمقرر 

اللجنة التنفيذية على هيكل التمويل إلعداد خطط  موافقة بمجردفيها تحتوي على معلومات كافية لتمكين الموافقة عليها 

 .خفيض التدريجي للهيدروفلوروكربونالت

فيما عدا طلبات إعداد  ،ظر في جميع المسائل المقدمة في الوثيقةاللجنة التنفيذية على الن وافقتوبناء عليه،  .206

المشروعات لخطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون كجزء من التعديالت على برامج عمل اليوئنديبي، 

لماليزيا الطلب لمشروع إعداد خطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون و 2020واليونيب واليونيدو لعام 

 المقدمة من البنك الدولي، التي سيتم إحالتها إلى االجتماع السادس والثمانين المؤجل لمزيد من النظر فيها.

 ساسة للوقتالحونية للمواد الهيدروفلوروكربالتخفيض التدريجي المتعلقة بالتأخير المحتمل في تنفيذ األنشطة 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31من الوثيقة  27إلى  24عرضت المسألة في الفقرات  .207

في  5تقديم المشورة للوكاالت الثنائية والمنفذة لمواصلة مساعدة جميع بلدان المادة اللجنة التنفيذية  وقررت .208

، بغض النظر عن تواريخ 19-كوفيدمرض فيروس  فرضها جائحةتتنفيذ األنشطة الجارية مع مراعاة القيود التي 

االجتماع السابع والثمانين بشأن األنشطة المحددة التي تتطلب تمديد تواريخ ، وتقديم تقرير بذلك إلى إنجازها

 استكمالها.

 (86/50)المقرر 
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اإلزالة التامة الخدمة في سياق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل  متابعةالنظر في 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةللمواد 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31من الوثيقة  33إلى  28عرضت المسألة في الفقرات  .209

في المائة؛ وأن الرصد الموثوق،  25وذّكر أحد األعضاء بأن التسريبات الحالية أشارت إلى انبعاثات بنسبة  .210

من  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8والتحقق واإلبالغ لكال اإلنتاج واالستهالك قد يكون ضروريا لضمان االمتثال للفقرة 

على معدات خدمة التبريد وتكييف الهواء ومعدات  هاقيودل ، نظراوبعد تلك الفترة 2040 - 2030وتوكول للفترة البر

مكافحة الحريق/ والحماية منها، وتطبيقات المذيبات في تصنيع محركات الصواريخ وتطبيفات اإليروسوالت الطبية 

قد تحتاج إلى مراعاة الفقرات ذات الصلة في المقرر  5لعالج الحروق. والحظ العضو كذلك أن جميع بلدان المادة 

2/XXX إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.في تخطيط وتنفيذ خططها طراف لأل 

الموافقة على المراحل الجديدة لخطط إدارة إزالة المواد خصوص وأشار عضو آخر إلى أن التوصية ب .211

"، وأنه الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو التي تم صياغتها، لم تشتمل على خطة عمل إلدارة "متابعة الخدمة

الستهالك. واقترح العضو لكاملة لزالة ااإلبالنسبة لغير بلدان االستهالك المنخفض ستسمح لها باستكمال االتفاقات قبل 

 إدخال تعديالت على التوصية.

 اللجنة التنفيذية: قررتوبناء عليه،  .212

وروفلوروكربونية ألي أنه، للسماح بالنظر في الشرائح النهائية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكل )أ(

بلد من بلدان االستهالك المنخفض يطلب التمويل لإلزالة الكاملة للمواد 

 الحكومة المعنية: الهيدروكلوروفلوروكربونية، ينبغي أن تقدم

وصفا مفصال لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا)هـ() 8يمتثل للفقرة الهيدروكلوروفلوروكربون كان 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

 ؛2040-2030االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في البلد في الفترة  (2)

أنه، للسماح بالنظر في الشرائح النهائية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألي  )ب(

بلدان االستهالك المنخفض يطلب التمويل لإلزالة الكاملة للمواد غير بلد من 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية، ينبغي أن تقدم الحكومة المعنية:

السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك  وصفا مفصال لإلطار التنظيمي وإطار (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

( من 1ثالثا )هـ() 8وفقا للفقرة  2040-2030الفترة  خاللوإذا كان البلد يعتزم االستهالك  (2)

بروتوكول مونتريال، ينبغي إدخال التعديالت المقترحة في اتفاقه مع اللجنة من  5المادة 

 .2030التنفيذية الذي يغطي الفترة بعد عام 

 (86/51)المقرر 

 (84/52( و 2)ج( )81/30)المقرران  اتعوالموعد النهائي لتقديم المشر

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31من الوثيقة  37إلى  34عرضت المسألة في الفقرات  .213
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إلى  81/30المواعيد النهائية لتقديم المشروعات المتفق عليه في المقرر اللجنة التنفيذية استعراض  وقررت .214

تحليل لكيفية تطبيق المواعيد النهائية المنقحة  على أساساجتماع في المستقبل، بدال من االجتماع السادس والثمانين، 

 تقديم المشروعات، على أن تعدها األمانة بالتشاور مع الوكاالت الثنائية والمنفذة.وما إذا كانت ستؤثر على 

 (86/52)المقرر 

 رامج عملبالمدرجة في للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضطلبات التمويل التحضيري لخطط 

 واليونيدو والبنك الدولي وحكومة ألمانيا اليوئنديبي واليونيب

 التنفيذية في المسألة في االجتماع السادس والثمانين الرسمي على االنترنت. نظرت اللجنة .215

أدرجت أربع وكاالت منفذة في برنامج عملها تعديالت على برنامج عملها ووكالة ثنائية واحدة في الوثيقة و .216

 24 فلوروكربونية لعددللمواد الهيدروالتدريجي  التخفيضالثنائي للتمويل من أجل إعداد خطط  التعاونطلبات ب المعنية

. وكانت المبالغ UNEP/OzL. Pro/ExCom/86/31من الوثيقة  1، على النحو المبين في الجدول 5بلداً من بلدان المادة 

المطلوبة إرشادية، حيث كان من المقرر تحديد التمويل الفعلي بعد اعتماد المبادئ التوجيهية لتمويل إعداد خطط 

 .هيدروفلوروكربونيةللمواد الالتدريجي  التخفيض

)ج( من جدول األعمال، مشروع المبادئ  13عمالً بالمقرر الذي اتخذته اللجنة التنفيذية في إطار البند و .217

تأجيل مواصلة النظر في ب، 5لبلدان المادة للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضالتوجيهية إلعداد خطط 

، تم تأجيل النظر في جميع طلبات (86/93لسابع والثمانين )انظر المقرر تلك المبادئ التوجيهية إلى االجتماع ا

المدرجة في تعديالت برامج عمل للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضالتمويل التحضيري لخطط 

االجتماع  نفسبالتعاون الثنائي إلى  المعنيةحكومة ألمانيا في الوثيقة من والبنك الدولي و واليونيدو اليوئنديبي واليونيب

 (.86/60و  86/59و  86/57و  86/56و  86/55)انظر المقررات أيضا 

 ةيلولموافقة الشملحصول على اواألنشطة المقدمة ل اتعوالمشر

نظرررررت اللجنررررة التنفيذيررررة فرررري المسررررألة خررررالل عمليررررة الموافقررررة فيمررررا بررررين الرررردورات لالجتمرررراع السررررادس  .218

 والثمانين.

علرررى تعليرررق مرررن أحرررد األعضررراء، قررردمت األمانرررة معلومرررات إضرررافية عرررن طلبرررات الشررررائح لخطرررط  وردا .219

 ، وكينيررررررررررا(UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/50)إدارة إزالررررررررررة المررررررررررواد الهيدروكلوروفلوروكربونيررررررررررة لفيجرررررررررري 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/57) وموريشررررررررررررررررررررررررريوس ،(UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/60) وخاصرررررررررررررررررررررررررة ،

وأكررردت علرررى إجرررراء تحليرررل تفصررريلي للمعلومرررات اسرررتنادا  ،حررروافز المسرررتخدم النهرررائي المكونرررات المتعلقرررة برررنظم

 )ج(.84/84إلى المقرر 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .220

الموافقة على المشروعات واألنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشمولية عند مستويات التمويل  )أ(

، بجانب الشروط واألحكام الواردة في وثائق هذا التقريرب عشر خامسالالمشار إليها في المرفق 

تقييم المشروعات ذات الصلة والشروط التي أرفقتها اللجنة التنفيذية بالمشروعات؛ مع اإلشارة إلى 

 أن االتفاقات التالية قد تم تحديثها:

خط األساس المنقح للمواد  على أساساالتفاق بين حكومة فيجي واللجنة التنفيذية،  (1)

 دسسالوروفلوروكربونية المطلوب لالمتثال، على النحو الوارد في المرفق االهيدروكل

 التقرير؛هذا عشر ب
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تمديد المرحلة األولى من  على أساساالتفاق بين حكومة مقدونيا الشمالية واللجنة التنفيذية،  (2)

 ابعسمرفق ال، على النحو الوارد في الالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة

 ؛هذا التقريرعشر ب

وبالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي، تشمل الموافقة الشمولية الموافقة على  )ب(

عشر  منثاال المالحظات التي سيتم إرسالها إلى الحكومات المستفيدة على النحو الوارد في المرفق

 التقرير.هذا ب

 (86/53)المقرر 

 التعاون الثنائي )ب(

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين،  .221

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/32  من أربع وكاالت ثنائية لمشروعات تتعلق للتمويل التي تحتوي على طلبات

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بالهيدروكلوروفلوروكربون لسبعة بلدان وخطة إقليمية واحدة إلدارة إزالة 

 عداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون لبلدين.طلبان إلو

على تعليق من أحد األعضاء، أشارت حكومة ألمانيا إلى أنها ستقسم الموافقة على شريحة التمويل  وردا .222

لوروكربونية للهند بدون أية تأثيرات على الموافق عليها للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف

 2023-2021دوالرا أمريكيا( إلى فترة السنوات الثالث  117,742ضافية )اإلبرمجة مبلغ الالتنفيذ وأنها ستخصص 

 أدناه(. 86/90)انظر المقرر 

 خاللاللجنة التنفيذية مطالبة أمين الخزانة بتعويض تكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليها  وقررت .223

 على النحو التالي: والعمليات المرتبطة بها، االجتماع السادس والثمانين

لحكومة  ثنائية)بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة( مقابل رصيد المساهمة ال اأمريكي ادوالر 423,603 (أ)

 ؛2020ا لعام أسترالي

 لثنائيةا)بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة( مقابل رصيد المساهمة  اأمريكي ادوالر 687,810و  (ب)

 ؛2020لحكومة فرنسا لعام 

دوالر أمريكي )بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة( مقابل رصيد المساهمة الثنائية  3,227,427و  )ج(

 ؛ 2020-2018لحكومة ألمانيا للفترة 

)بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة( مقابل رصيد المساهمة الثنائية  اأمريكي ادوالر 124,300و  )د(

 .2020لحكومة اليابان لعام 

 (86/54)المقرر 

 (وموريشيوس )بوركينا فاسوللمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضمشروع لخطط إدارة الإعداد 

المعلومات المتعلقة  نظرت اللجنة التنفيذية في ،الرسمي على االنترنت الجتماع السادس والثمانيناخالل  .224

الواردة  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضبطلبين مقدمين من حكومة ألمانيا لتمويل إعداد خطط إدارة 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/32من الوثيقة  10إلى  5في الفقرات من 
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 يناللجنة التنفيذية أن ترجئ إلى اجتماعها السابع والثمانين النظر في الطلب رتقر، 86/93مالً بالمقرر وع .225

لبوركينا فاسو للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضخطط  إعدادمن حكومة ألمانيا لتمويل  ينالمقدم

 وموريشيوس.

 (86/55)المقرر 

  2020الصناعية لعام  تعديالت على برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية (3)

 2020التعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام  (1)

رسمي لخالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين واالجتماع السادس والثمانين ا .226

 18، اللتان حددا 1والتصويب   UNEP/OzLt.Pro/ExCom/86/33نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقتينعلى االنترنت، 

التعزيز المؤسسي؛ وطلبا إلعداد تقرير تحقق عن استهالك  مشروعاتنشاطا، تتألف من ستة طلبات لتجديد 

طلبا إلعداد خطط إدارة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون بما في ذلك ثالثة  12الهيدروكلوروفلوروكربون؛ و

مقدمة إلى االجتماع الخامس والثمانين ومؤجلة إلى االجتماع السادس والثمانين. وتم إدراج جميع الطلبات،  مقترحات

طلبا إلعداد المشروعات لخطط إدارة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، في قائمة المشروعات  12فيما عدا 

نظرة عامة )أ( من جدول األعمال، 9قائمة، تحت البند المقدمة للموافقة الشمولية، والموافقة عليها كجزء من هذه ال

 .على القضايا التي تّم تبّينها أثناء استعراض المشروعات

 ريكا وكوبا)بوتان وكوستاللمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضمشروع لخطط إدارة الإعداد 

 وبيرو لديف والمكسيك ونيجيرياديمقراطية الشعبية ولبنان وموغانا وقيرغيزستان وجمهورية الو ال

 وأوروغواي(

اللجنة التنفيذية أن ترجئ إلى اجتماعها السابع والثمانين النظر في الطلبات  قررت، 86/93عمالً بالمقرر  .227

لبوتان للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضالمقدمة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتمويل إعداد خطط 

نيجيريا والمكسيك ولديف مولبنان وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ووكوستاريكا وكوبا وغانا وقيرغيزستان 

 أوروغواي.وبيرو و

 (86/56)المقرر 

 2020تعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام  (2)

والثمانين واالجتماع السادس والثمانين الرسمي  خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس .228

نشاطا، تتألف  42التي حددت  ، UNEP/OzLt.Pro/ExCom/86/34في الوثيقة نظرت اللجنة التنفيذيةعلى االنترنت، 

طلبا إلعداد تقرير التحقق من استهالك  13طلبا لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي؛ و 13من 

ة طلبات إلعداد المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وخمس

طلبا إلعداد خطط إدارة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون بما في ذلك  11الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

وتم إدراج جميع الطلبات،  مقترح مقدم إلى االجتماع الخامس والثمانين وتم تأجيله إلى االجتماع السادس والثمانين.

طلبا إلعداد المشروعات لخطط إدارة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، في قائمة المشروعات  11فيما عدا 

نظرة عامة )أ( من جدول األعمال، 9المقدمة للموافقة الشمولية، والموافقة عليها كجزء من هذه القائمة، تحت البند 

 .نها أثناء استعراض المشروعاتعلى القضايا التي تّم تبيّ 
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غانا وبوتان وا أرمينيو)ألبانيا للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضإعداد مشروع لخطط إدارة 

 مانستان(السنغال وتركونيجيريا والمكسيك ولديف موجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وقيرغيزستان و

في الطلبات النظر اجتماعها السابع والثمانين  إلى، قررت اللجنة التنفيذية إرجاء 86/93مالً بالمقرر ع .229

أللبانيا وأرمينيا وبوتان للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضلتمويل إعداد خطط  اليونيبالمقدمة من 

 نستان.اوالسنغال وتركم اوالمكسيك ونيجيري ملديفو جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةووغانا وقيرغيزستان 

 (86/57)المقرر 

 

 2020تعديالت على برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام  (3)

لموافقة فيما بين ة للممدعملية االعملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين، وخالل  .230

نظرت اللجنة التنفيذية في الدورات لالجتماع السادس والثمانين واالجتماع السادس والثمانين الرسمي على االنترنت، 

نشاطا، تتألف من خمسة طلبات  21، اللتان تحتويان على 1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/35الوثيقتين 

ن إلعداد تقرير تحقق عن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وخمسة لتجديد مشروعات التعزيزالمؤسسي؛ وطلبي

طلبات  8طلبات إلعداد المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

جتماع الخامس بما في ذلك مقترحين مقدمين إلى اال ،إلعداد خطط إدارة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

أ )أو 134-والثمانين وتم تأجيلهما إلى االجتماع السادس والثمانين؛ وطلب إلعداد مشروع لتحويل الهيدروفلوروكربون

R-410A إلى )R-290  في تصنيع وحدات تكييف الهواء في مصنع مجموعة ج.م./مينا في السودان، تم تأجيله إلى

طلبات إلعداد المشروعات لخطط إدارة التخفيض  8ع الطلبات، فيما عدا االجتماع السادس والثمانين. وتم إدراج جمي

التدريجي للهيدروفلوروكربون، والطلب إلعداد مشروع لمشروع استثماري للهيدروفلوروكربون في السودان، في 

من جدول )أ( 9قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية، والموافقة عليها كجزء من هذه القائمة، تحت البند 

 .نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنها أثناء استعراض المشروعاتاألعمال، 

أشارت إحدى العضوات إلى طلب خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين، و .231

الموافقة فيما بين الدورات عملية خالل إعداد مشروع للمشروع االستثماري للهيدروفلوروكربون في السودان، المقدم 

عقده في ذلك الوقت المتوقع الذي كان من ولكن تأجل إلى االجتماع السادس والثمانين،  ،لالجتماع الخامس والثمانين

. واقترحت أن يتم الموافقة على الطلب بموجب عملية الموافقة فيما بين الدورات 2020في نوفمبر/تشرين الثاني 

مع مالحظة أن االجتماع السادس والثمانين قد تأجل وأن طلب التمويل يتسق مع  ،والثمانين المنشأة لالجتماع السادس

تكييف الهواء،  تصنيعجميع المقررات المتعلقة بإعداد المشروعات االستثمارية للهيدروفلوروكربون وسيعالج قطاع 

بون الموافق عليها. ولكن عضو آخر الذي لم يتم تمثيله على نحو جيد في المشروعات االستثمارية للهيدروفلوروكر

، لالجتماع السادس والثمانين أن طلب إعداد المشروع لم يدرج للنظر فيه خالل عملية الموافقة فيما بين الدوراتالحظ 

 وبالتالي يتعين النظر فيه على نحو فردي.

اء في مجموعة الهو كييفتصناعات في  R-290 المادة إلى 410A-R من المادة تحويلللمشروع لالتحضير 

 جي إم / مصنع مينا في السودان

على طلب إيضاح  ردا لموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين،الممدة لعملية الخالل  .232

المقرر التخلص منه المواد الهيدروفلوروكربونية اليونيدو أن استهالك  ذكرتومعلومات إضافية من أحد األعضاء، 

تتراوح تبريد فقط، لتصنيع وحدات تكييف الهواء المنفصلة المصغرة بسعة  R-410A المادة من خالل المشروع هو

 300,000أيا من الوحدات المنتجة للتصدير، وأن تكلفة المشروع ستتراوح بين ولم يكن بين طن واحد إلى طنين، 

قدم في أقرب وقت إلى أن المشروع سيإلى اليونيدو كذلك  أشارتدوالر أمريكي. و 500,000دوالر أمريكي و 

 االجتماع الثامن والثمانين.
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االستثمارية  اتعوالذي يقضي بتقديم المقترحات الكاملة للمشر 84/53مع األخذ في االعتبار المقرر و .233

بين األعضاء االتفاق  أنالعضو  ذكربحلول االجتماع السابع والثمانين، بالمواد الهيدروفلوروكربونية  المتعلقةالمستقلة 

مجموعة  إلعداد المشروع فيمقترح الكامل اللتقديم الموعد النهائي على تمديد  ،استثنائي على أساس ،لموافقةعلى ا

تقديم مقترح المشروع بحلول  لعدم التمكن مننظرا إلى االجتماع الثامن والثمانين، ، جي إم / مصنع مينا في السودان

 .84/53في المقرر الموعد النهائي للتقديم المحدد 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .234

في  R-290 مادةال إلى R-410A من المادة تحويللإعداد المشروع لطلب لتمويل الموافقة على  (أ)

دوالر  30,000 بقيمةالهواء في مجموعة جي إم / مصنع مينا في السودان،  صناعات تكييف

 يدو؛دوالر أمريكي لليون 2,100 وقدرهاأمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 

روع كامل للمشتقديم االقتراح الالموعد النهائي لاستثنائي، على تمديد على أساس ، أيضاالموافقة و (ب)

ح قديم مقترت من لعدم التمكنفي الفقرة الفرعية )أ( أعاله، إلى االجتماع الثامن والثمانين،  المذكور

 .84/53في المقرر المشروع بحلول الموعد النهائي للتقديم المحدد 

 (86/58)المقرر 

يك ن والمكس)ألبانيا واألرد للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضإعداد مشروع لخطط إدارة 

 والجبل األسود والنيجر ومقدونيا الشمالية والسنغال وجنوب أفريقيا(

 .على االنترنتنظرت اللجنة التنفيذية في المسألة في المسألة خالل االجتماع السادس والثمانين الرسمي  .235

في الطلبات النظر اجتماعها السابع والثمانين  إلىاللجنة التنفيذية إرجاء  قررت، 86/93مالً بالمقرر وع .236

أللبانيا واألردن والمكسيك  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضالمقدمة من اليونيدو لتمويل إعداد خطط 

 والسنغال وجنوب أفريقيا.ة الشماليمقدونيا ووالجبل األسود والنيجر 

 (86/59)المقرر 

 2020تعديالت برنامج عمل البنك الدولي لعام  (4)

ت. وقدمت نظرت اللجنة التنفيذية في المسألة خالل االجتماع السادس والثمانين الرسمي على االنترن .237

من الوثيقة  9إلى  7لبنك الدولي ولكنها لم تنشر، على النحو الوارد شرحه في الفقرات اعمل التعديالت على برنامج 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31. 

في الطلب المقدم  النظر اجتماعها السابع والثمانين إلىاللجنة التنفيذية إرجاء  قررت، 86/93عمالً بالمقرر و .238

 لماليزيا. للمواد الهيدروفلوروكربونيةي التدريج التخفيضمن البنك الدولي لتمويل إعداد خطة 

 (86/60)المقرر 

 التابع لليونيب 2021ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  د()

خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/36نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .239

 .لالجتماع السادس والثمانين
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 اللجنة التنفيذية: وقررت .240

وخطة عمل برنامج  2023-2021أن تحيط علما باستراتيجية الثالث سنوات المقترحة للفترة  (أ)

الواردين في الوثيقة  2021المساعدة على االمتثال التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وميزانيته لعام 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/36 ؛ 

 5مج األمم المتحدة للبيئة، إدراكا منه بأن البلدان العاملة بالمادة مع التقدير أن برناأيضا أن تالحظ  (ب)

فيروس مرض والبلدان غير العاملة بها تواجه تحديات صحية ومالية واجتماعية بسبب جائحة 

قد تأثرت باألزمة غير  2020، وأن أنشطة برنامج المساعدة على االمتثال خالل عام كورونا

على  ،2020ماع السادس والثمانين، قبل االنتهاء من خطة العمل لعام المسبوقة، قد أعاد إلى االجت

 1,074,023أساس استثنائي ودون إرساء سابقة يُستشهد بها، رصيد التمويل غير الملتزم به البالغ 

 دوالرا أمريكيا؛  85,922دوالر أمريكي، إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

دوالر  9,974,000بمبلغ  2021برنامج المساعدة على االمتثال لعام أن توافق على أنشطة وميزانية  (ج)

، على دوالرا أمريكيا 797,920البالغة  في المائة 8أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بنسبة 

 مع مالحظة التسويات المقترحة فيها؛ بهذا التقرير، تاسع عشرالنحو الوارد في المرفق ال

أن يواصل ما يلي عند تقديم طلباته المقبلة بشأن ميزانية برنامج المساعدة  أن تطلب إلى اليونيب (د)

 على االمتثال:

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

اعدة ج المستمديد عملية ترتيب األولويات الخاصة بالتمويل فيما بين بنود ميزانية برنام (2)

 47/24ن األولويات المتغيرة ولتوفير تفاصيل، إعماال للمقرريعلى االمتثال الستيعاب 

 ، بشأن عمليات إعادة التخصيص التي أجريت؛50/26و

ات تطرأ تغيير اإلبالغ عن مستويات الوظائف الحالية للموظفين وإبالغ اللجنة التنفيذية بأي (3)

 عليها، وخاصةً فيما يتعلق بأي زيادة في مخصصات الميزانية؛

ة، مع قسابال ة للسنة المعنية، وتقرير عن التكاليف المتكبدة في السنة للسنةتقديم ميزاني (4)

 ( أعاله.3( و)ج()2اإلشارة إلى الفقرتين الفرعيتين )ج()

 (86/61)المقرر 

 

 2021تكاليف الوحدات األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام  )هـ(

خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .241

 .لالجتماع السادس والثمانين

 اللجنة التنفيذية: وقررت .242

 :أن تحاط علما بما يلي (أ)

الدولي على  واليونيدو والبنك لليوئنديبي 2021تقرير عن تكاليف الوحدة األساسية لعام ال (1)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37النحو الوارد في الوثيقة 
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 حدد فيالمستوى الم أقل منمع التقدير، أن تشغيل الوحدة األساسية للبنك الدولي كان  (2)

 اردوال 43,894وقدرها مرة أخرى وأن البنك سيعيد األرصدة غير المستخدمة ته ميزاني

 متعدد األطراف في االجتماع السادس والثمانين؛الإلى الصندوق  اأمريكي

 من أجل:المطلوبة  2021الوحدات األساسية لعام  على ميزانيات وأن توافق (ب)

 ؛أمريكي ردوال 2,113,148 بقيمة )اليوئنديبي( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (1)

 يكي؛دوالر أمر 2,022,000)اليونيدو( بقيمة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية و (2)

 دوالر أمريكي؛  1,735,000 بقيمةالبنك الدولي و (3)

في الفقرة الفرعية )ب(  المذكورة 2021أن تالحظ أن مستويات ميزانيات الوحدات األساسية لعام و )ج(

 األساسية لوحدةاأعاله يمكن تعديلها على أساس نتائج مناقشة تحليل نظام التكاليف اإلدارية وتمويل 

 .المؤجل السادس والثمانين، في االجتماع ()ج( 84/61)المقرر 

 (86/62)المقرر 

 المشروعات االستثمارية )و(

في لالجتماع السادس والثمانين اللجنة التنفيذية على النظر خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات  توافق .243

 .الخاصة بها تسوية جميع المسائل المعلقة التي تم المشروعات االستثمارية المقدمة للنظر فيها على نحو إفرادي

بشأن متابعة الخدمة في الطلبات لمرحلة جديدة من  86/51بتطبيق المقرر  علمااللجنة التنفيذية  وأحاطت .244

 إزالة كاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. طوي علىنتالتي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 –ية السورية: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى الجمهورية العرب

 )اليونيب واليونيدو( الشريحة األولى(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/76نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .245

فهم للسماح بتقديم المشروعات االستثمارية خالل المرحلة األولى من  اإلشارة إلىواقترح أحد األعضاء  .246

سيتم تحديدها خالل أهلية االستهالك الذي سيتم إزالته  ولكن ،خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المشروع االستثماري.استعراض 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .247

ة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحل (أ)

لخفض  2025الى  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية العربية السورية للفترة من 

 1,728,517في المائة من خط أساس البلد بمبلغ  67.5استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 

 143,020يف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي زائدا تكال 1,209,276دوالر أمريكي، يتألف من 

 24,613أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالرا ,351,608دوالرا أمريكيا لليونيب، ومبلغ 

أمريكيا لليونيدو، مع مالحظة أن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  دوالرا

أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة دوالر  1,465,361الهيدروكلوروفلوروكربونية تتضمن أيضا 

طن بقدرات استنفاد  12.88أمريكيا لليونيدو لمشروع استثماري إلزالة  دوالرا 109,902البالغة 
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وألواح  صنيع أجهزة تكييف الهواء المفردةاألوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من ت

 جتماع الثاني والستين؛العزل من البوليوريثان الجاسئة، والموافق عليه في اال

 بمايلي: علماتحاط  (ب)

أنه بهذه المبالغ المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( أعاله، يكون التمويل اإلجمالي للمرحلة  (1)

األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية العربية 

دوالرا  277,535دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  3,026,245السورية 

 أمريكيا؛

أن نقطة البداية المعدلة للخفض التجميعي المستدام من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  (2)

طن بقدرات استنفاد األوزون حسبت باستخدام االستهالك الفعلي البالغ  135.03كانت 

طنا بقدرات استنفاد األوزون أبلغ عنها  122.83األوزون وطن بقدرات استنفاد  147.22

 على التوالي؛ 2010و 2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7بموجب المادة 

طن بقدرات استنفاد األوزون من نقطة البداية لتحقيق الخفض التجميعي  12.88تحاط علما بخصم  (ج)

المستدام من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون للمشروع االستثماري المشار إليه في الفقرة 

طن بقدرات استنفاد األوزون من المواد  16.98الفرعية )أ( أعاله، وكمية أخرى تبلغ 

ذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتنفي

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

الموافقة على االتفاق بين حكومة الجمهورية العربية السورية واللجنة التنفيذية لخفض استهالك  (د)

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 ؛العشرين بهذا التقريرنية الوارد في المرفق الهيدروكلوروفلوروكربو

تسمح بتقديم المشاريع االستثمارية خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  )هـ(

ديسمبر/ كانون األول  31الهيدروكلوروفلوروكربونية إلزالة االستهالك في قطاع التصنيع قبل 

ك المرتبط بالمشروعات االستثمارية سيتم مراجعتها ، على أساس الفهم أن أهلية االستهال2023

 بمجرد تقديمها وسيتم تعديل االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل بناء على ذلك؛

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (و)

شريحة المقابلة بمبلغ الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية العربية السورية وخطط تنفيذ ال

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  238,428دوالرا أمريكيا يتألف من  642,848

دوالرا أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  351,608دوالرا أمريكيا لليونيب، ومبلغ  28,199

 أمريكيا لليونيدو. دوالرا 24,613

 (86/63)المقرر 

 المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

)اليونيب  الشريحة األولى( –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية بوتسوانا: 

 واليونيدو(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/40الوثيقة من  43إلى  21الفقرات نظرت اللجنة التنفيذية في  .248
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 اللجنة التنفيذية: وقررت .249

الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

لالنتهاء من إزالة استهالك  2030-2020الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا للفترة من 

 ادوالر 640,000دوالر أمريكي تتألف من  1,148,400الهيدروكلوروفلوروكربون بمبلغ قدره 

دوالرا  400,000أمريكيا لليونيب، ومبلغ  ادوالر 80,400أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

أمريكيا لليونيدو، على أساس الفهم بأنه لن  ادوالر 28,000أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونيةيقدم أي تمويل آخر من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد 

 اإلحاطة علما بالتزام حكومة بوتسوانا بمايلي: (ب)

ني يناير/ كانون الثا 1الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول أن تحقق اإلزالة الكاملة للمواد  (1)

باستثناء المسموح بعد هذا التاريخ،  يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ستورد ت، وال 2030

بما يتسق مع أحكام حيثما يتطلب ذلك،  2040و 2030 في الفترة بينمتابعة الخدمة ل

 بروتوكول مونتريال؛

ب للتنظيف 141-الهيدروكلوروفلوروكربونأن تفرض حظرا على استيراد واستخدام  (2)

وأن تفرض حظرا على الواردات من األجهزة  2021يناير/ كانون الثاني  1لول بح

 ؛2024يناير/ كانون الثاني  1المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 

طن من قدرات استنفاد األوزون من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي  7.15خصم  )ج(

 المؤهل للتمويل؛

التفاق بين حكومة بوتسوانا واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد الموافقة على ا )د(

وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

 التقرير؛هذا ب ي والعشرينحادالالهيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في المرفق 

لتمكين النظر في الشريحة األولى من خطتها إلدارة إزالة ينبغي أن تقدم حكومة بوتسوانا ما يلي  )هـ(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030يال للفترة مونتر

 .2040-2030االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في بوتسوانا للفترة  (2)

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  )و(

دوالرا أمريكيا  275,844تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ  طالهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا وخط

دوالرا أمريكيا  18,844أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ادوالر 150,000تتألف من 

دوالرا أمريكيا  7,000دوالرا أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  100,000لليونيب، و

 لليونيدو.

 (86/64)المقرر 
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 األولى( ةالشريح -الثانية )المرحلة  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة بروني دار السالم: 

 )اليونيب واليوئنديبي(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/42نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .250

 اللجنة التنفيذية: وقررت .251

الموافقة، من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

الستكمال إزالة استهالك  2030 - 2020لوروفلوروكربونية لبروني دار السالم للفترة الهيدروك

دوالرا أمريكيا،  351,000تألف من ي ،دوالرا أمريكيا 651,690 الهيدروكلوروفلوروكربون بمبلغ

ا دوالرا أمريكيا، زائد 234,000دوالرا أمريكيا لليونيب، و 45,630زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

أمريكيا لليوئنديبي، على أساس الفهم بأنه لن يقدم تمويل  دوالرا 21,060تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 آخر من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 بروني دار السالم بمايلي: حكومةاإلحاطة بالتزام  (ب)

التبريد وتكييف  معداتأن تتخذ تدابير تنظيمية لفرض حظر على استيراد جميع أنواع  (1)

 ؛2026يناير/ كانون الثاني  1الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول الهواء المعتمدة على 

يناير/ كانون الثاني  1أن تزيل بصورة كاملة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  (2)

باستثناء المسموح  ،بعد هذا التاريخالهيدروكلوروفلوروكربونية  وال تستورد المواد، 2030

بما يتسق مع أحكام ، حيثما يكون مطلوبا 2040و 2030 في الفترة بينلمتابعة الخدمة 

 بروتوكول مونتريال؛

من االستهالك المتبقي الهيدروكلوروفلوروكربون استنفاد األوزون من  من قدراتطن  3.96 خصم )ج(

 المؤهل للتمويل؛ الهيدروكلوروفلوروكربونمن 

الموافقة على االتفاق بين حكومة بروني دار السالم واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد  )د(

للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا 

 التقرير؛هذا ب شرينوالع نيالثاالهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 

ينبغي أن تقدم حكومة بروني دار السالم ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة  )هـ(

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8روكربون كان يمتثل للفقرة الهيدروكلوروفلو

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في بروني دار السالم للفترة  (2)

 ؛2030-2040
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اد الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المو )و(

 180,473الهيدروكلوروفلوروكربونية لبروني دار السالم وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ 

 19,383أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ادوالر 149,100تتألف من  ،دوالرا أمريكيا

دوالرا  990دوالرا أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  11,000أمريكيا لليونيب، و دوالرا

 أمريكيا لليوئنديبي.

 (86/56)المقرر 

 )اليوئنديبي( األولى( ةالشريح -الثانية )المرحلة  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةكوبا: 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/45نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .252

 اللجنة التنفيذية: وقررت .253

نديبي با واليوئمة كواإلحاطة علما مع التقدير بالتقرير المقدم من اليوئنديبي والجهود التى بذلتها حكو (أ)

نخفضة مولوجيا واستخدام تكنعالمى الحترار الا لوقف االستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة إمكانية

لمرحلة ابموجب  IDAو   Friarcفي شركتى تصنيع رغاوى البوليوريثان  عالمىالحترار الا إمكانية

 لكوبا؛ من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األولى

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة، من حيث المبدأ، على  (ب)

ك زالة التامة الستهاللإل 2030إلى  2020لكوبا للفترة من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

البالغة  دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة 1,040,000، بقيمة الهيدروكلوروفلوروكربون

متعدد ندوق العلى أساس الفهم بأنه لن يقدم تمويل آخر من الصدوالرا أمريكيا لليوئنديبي،  72,800

 ؛األطراف إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

يناير/  1بحلول  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاطة بالتزام حكومة كوبا باإلزالة التامة لاإلح )ج(

، باستثناء بعد ذلك التاريخ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولن تستورد 2030كانون الثانى 

كام بما يتسق مع أحة، حسب الحاج 2040و 2030 في الفترة بينالمسموح به لمتابعة الخدمة 

 روتوكول مونتريال؛ب

من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةطن من قدرات استنفاد األوزون من  10.97خصم  )د(

 المؤهل للتمويل؛ الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المتبقى من 

المواد الموافقة على االتفاق بين حكومة كوبا واللجنة التنفيذية لخفض استهالك  )هـ(

لمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ، طبقا لبونيةالهيدروكلوروفلوروكر

 ؛تقريرال ابهذ والعشرين ثالثال، الوارد في المرفق الهيدروكلوروفلوروكربونية

ينبغي أن تقدم حكومة كوبا ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة المواد  )و(

 الهيدروكلوروفلوروكربونية:

لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

 ؛2040-2030االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في كوبا للفترة  (2)
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المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة األولى من  )ز(

أمريكيا،  دوالرا 260,000لكوبا وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة بقيمة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 دوالرا أمريكيا لليوئنديبي. 18,200زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 (86/66)المقرر 

)اليونيدو  الشريحة األولى( –إكوادور: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 واليونيب(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/47نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .254

 اللجنة التنفيذية: وقررت .255

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

مة الستهالك لتحقيق اإلزالة التا 2030إلى  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية إلكوادور للفترة من 

دوالر  1,075,000دوالر أمريكي، تتألف من  1,257,600المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة 

الرا أمريكيا، دو 95,000دوالرا أمريكيا لليونيدو، و 75,250ائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة أمريكي، ز

نه لن يقدم تمويل على أساس الفهم بأدوالرا أمريكيا لليونيب،  12,350زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 

 ؛آخر من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 أخذ علما بالتزام إكوادور:وأن ت (ب)

اتخاذ التدابير النظامية لضبط انبعاثات غازات التبريد المتعمدة أثناء التركيب والخدمة  (1)

 ؛2023يناير/ كانون الثاني  1والتفكيك بحلول 

ب في البوليوالت 141-وعدم إصدار أي حصص الستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون (2)

ألوزون طن من قدرات استنفاد ا 0.86عدا كميّة أقصاها  سابقة الخلط المستوردة في ما

 ؛2023و 2021 السنوات لرغاوي الرش في كل عام بين ،طن متري( 7.78)

يناير/كانون الثاني  1وتحقيق اإلزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  (3)

 ء المسموحباستثنا ،التاريخ ذلكبعد  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةولن تستورد  2030

روتوكول ببما يتسق مع أحكام ، عند الحاجة، 2040و 2030لمتابعة الخدمة بين الفترة  به

 مونتريال؛

نية طن من قدرات استنفاد األوزون من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربو 16.13خصم  (ج)

 المتبقي والمؤهل للتمويل؛

اد المو م كجزء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالةأن تطلب إلى حكومة إكوادور أن تقدّ  (د)

ب في 141-الهيدروكلوروفلوروكربونية اقتراحا لمشروع إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

مالحظة ع (، م3)ج()81/47البوليوالت سابقة الخلط المستوردة لرغاوي الرش، تماشيا مع المقرر 

ب 141-لى استيراد الهيدروكلوروفلوروكربونإكوادور قد أرجأت إنفاذ الحظر عحكومة أّن 

ة فرصة ، إلتاح2024يناير/كانون الثاني  1إلى  2022يناير/كانون الثاني  1لرغاوي الرش من 

 لتحويل الشركات؛

إكوادور واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد حكومة الموافقة على االتفاق بين  )هـ(

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية، تماشيا مع

 التقرير؛والعشرين بهذا  رابعالالهيدروكلوروفلوروكربونية والوارد في المرفق 
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ينبغي أن تقدم حكومة إكوادور ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة  )و(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

 ،2040-2030 في إكوادور للفترةاالستهالك السنوي المتوقع للهيدركلوروفلوروكربون  (2)

 ؛خفضاسب مع بلدان االستهالك المنحكومة إكوادور طلبت تمويال يتننظرا لحقيقة أن 

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  )ز(

أمريكيا،  دوالرا 314,683الهيدروكلوروفلوروكربونية إلكوادور وخطة التنفيذ المتصلة بها بقيمة 

يكيا دوالرا أمر 18,813دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  268,750تتألف من 

 يكيا لليونيب.دوالرا أمر 3,120دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  24,000لليونيدو، و

 (86/76)المقرر 

 

)اليونيب  األولى( ةالشريح -الثانية )المرحلة  وفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوراسواتيني: 

 واليوئنديبي(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .256

 اللجنة التنفيذية: وقررت .257

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  )أ(

لة الستهالك لإلزالة الكام 2030إلى  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية إلسواتيني، للفترة من عام 

ريكيا، دوالرا أم 350,000دوالرا أمريكيا، تتألف من  602,600الهيدروكلوروفلوروكربون، بقيمة 

يكيا، زائد دوالرا أمر 190,000دوالرا أمريكيا لليونيب، و  45,500يف دعم الوكالة بقيمةزائد تكال

ن يقدم تمويل لدوالرا أمريكيا ليوئنديبي، على أساس الفهم بأنه  17,100تكاليف دعم الوكالة بقيمة 

 آخر من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

علما بالتزام حكومة إسواتيني باإلزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  اإلحاطة )ب(

لك التاريخ، ذ، وعدم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد 2030يناير/ كانون الثاني  1

أحكام  ق معبما يتسعند الضرورة،  2040 و 2030 في الفترة بينالخدمة  لمتابعة المسموحباستثناء 

 بروتوكول مونتريال؛

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من  1.11خصم كمية قدرها  )ج(

 االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

الك المواد الموافقة على االتفاق بين حكومة إسواتيني واللجنة التنفيذية لخفض استه )د(

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 التقرير؛هذا العشرين بس وخامالالهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 

ينبغي أن تقدم حكومة استواتيني ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة  )هـ(

 مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:ال
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لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

 ؛2040-2030دروكلوروفلوروكربون في استواتيني للفترة االستهالك السنوي المتوقع للهي (2)

والموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  )و(

دوالرا  133,600الهيدروكلوروفلوروكربونية إلسواتيني، وخطط تنفيذ الشرائح المصاحبة، بقيمة 

را أمريكيا دوال 9,100دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  70,000أمريكيا، تتألف من 

 كيا لليوئنديبي.دوالرا أمري 4,500دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  50,000لليونيب، و

 (86/68)المقرر 

)اليونيب  الشريحة األولى( –غامبيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 واليونيدو(

 .40إلى  20، الفقرات UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/51نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .258

 اللجنة التنفيذية: وقررت .259

خطة إدارة إزالة المواد من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من  ،الموافقة )أ(

هالك المواد لإلزالة الكاملة الست 2030إلى  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية لغامبيا للفترة من 

دوالرا  350,000دوالرا أمريكيا، يتألف من مبلغ  602,600الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مبلغ 

دوالرا  190,000ريكيا لليونيب، ومبلغ دوالرا أم 45,500أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

اس الفهم بأنه لن على أسدوالرا أمريكيا لليونيدو،  17,100أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 ؛نيةيقدم تمويل آخر من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربو

يناير/  1تامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول مالحظة التزام حكومة غامبيا باإلزالة ال )ب(

ء يخ، باستثناالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التار وعدم استيراد، 2030كانون الثانى 

ام بما يتسق مع أحكحسب المطلوب،  2040و 2030 بين المسموح لمتابعة الخدمة بين الفترة

 بروتوكول مونتريال؛

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من  0.98خصم مقدار  )ج(

 االستهالك المتبقى من الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهل للتمويل؛

الموافقة على االتفاق بين حكومة غامبيا واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد  )د(

من خطة إدارة إزالة المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية، طبقا للمرحلة الثانية

 التقرير؛هذا والعشرين ب سادسالهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق ال

ينبغي أن تقدم حكومة غامبيا ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة  )هـ(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك لإلطار وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

 ؛2040-2030االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في غامبيا للفترة  (2)
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موافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ال )و(

را أمريكيا، دوال 211,100الهيدروكلوروفلوروكربونية لغامبيا وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة بقيمة 

الرا أمريكيا دو 13,000دوالرا أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  100,000تتألف من مبلغ 

 مريكيا لليونيدو.دوالرا أ 8,100دوالرا أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  90,000ليونيب، ول

 (86/69)المقرر 

)اليونيدو  الشريحة األولى( –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية غواتيماال: 

 واليونيب(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/52نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .260

 اللجنة التنفيذية: وقررت .261

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

من أجل اإلزالة الكاملة  2030إلى  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيماال للفترة من 

دوالرا أمريكيا، يتألف من  670,025الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 

دوالرا أمريكيا لليونيدو،  32,375ريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالرا أم 462,500

على دوالرا أمريكيا لليونيب،  20,150دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  155,000و

أساس الفهم بأنه لن يقدم تمويل آخر من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد 

 ؛ربونيةالهيدروكلوروفلوروك

 ما يلي:اإلحاطة علما بالتزام حكومة غواتيماال ب (ب)

ألساس افي المائة من خط  45تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  (1)

لول عام في المائة بح 85و  2025في المائة بحلول عام  67.5، و 2022للبلد بحلول عام 

انون الثاني يناير/ ك 1روكربونية بحلول الهيدروكلوروفلواإلزالة الكاملة للمواد ، و2028

تثناء ، وعدم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باس2030

ع أحكام مبما يتسق عند االقتضاء،  2040و  2030بين  المسموح لمتابعة الخدمة في الفترة

 بروتوكول مونتريال؛

يناير/  1بتداًء من ب للشطف ا141-بونالهيدروكلوروفلوروكرإصدار حظر على استيراد  (2)

 ؛2021كانون الثاني 

خدمة يب والوضع تدابير تنظيمية للتحكم في انبعاثات غازات التبريد المتعمدة خالل الترك (3)

 ؛2024يناير/ كانون الثاني  1وإيقاف التشغيل بحلول 

من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طن من قدرات استنفاد األوزون من  5.4خصم  (ج)

 ؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل

الموافقة على االتفاق بين حكومة غواتيماال واللجنة التنفيذية بشأن تخفيض استهالك المواد  (د)

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 ؛هذا التقريروالعشرين ب سابعالوارد في المرفق الالهيدروكلوروفلوروكربونية، 

ينبغي أن تقدم حكومة غواتيماال ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة  )هـ(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:
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استهالك لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

 ؛2040-2030االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في غواتيماال للفترة  (2)

إدارة إزالة المواد من خطة  الثانيةمن المرحلة  األولىالشريحة الموافقة على  )و(

دوالرا  187,262، بقيمة تنفيذ الشريحة المقابلة ط، وخطلغواتيماالالهيدروكلوروفلوروكربونية 

أمريكيا  ادوالر 9,072دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  129,600أمريكيا، تتألف من 

 دوالرا أمريكيا لليونيب. 5,590الة البالغة دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوك 43,000لليونيدو، و 

 (86/70)المقرر 

 الشريحة األولى( –هندوراس: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 )اليونيدو واليونيب(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/53الوثيقة  من 58إلى  29الفقرات  نظرت اللجنة التنفيذية في .262

 اللجنة التنفيذية: وقررت .263

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  )أ(

ة الستهالك لإلزالة الكامل 2030إلى  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس، للفترة من عام 

ريكيا، را أمدوال 994,500دوالر أمريكي، تتألف من  1,262,430الهيدروكلوروفلوروكربون، بقيمة 

ريكيا، زائد دوالرا أم 175,500دوالرا أمريكيا لليونيدو، و  69,615زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة

قدم تمويل آخر يدوالرا أمريكيا ليونيب، على أساس الفهم بأنه لن  22,815تكاليف دعم الوكالة بقيمة 

 كربونية؛من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الهيدروكلوروفلورو

 اإلحاطة علما بالتزام حكومة هندوراس بما يلي: )ب(

، 2022في المائة بحلول عام  50.2خفض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  (1)

لكاملة واإلزالة ا 2028في المائة بحلول عام  86.4، و2025في المائة بحلول عام  67.5و

ستيراد ، وعدم ا2030ير/كانون الثاني ينا 1للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

في دمة عة الخالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باستثناء المسموح لمتاب

 بما يتسق مع أحكام بروتوكول مونتريال؛عند الضرورة،  2040و 2030 الفترة بين

التبريد أثناء التركيب إنشاء تدابير تنظيمية للرقابة على االنبعاثات المتعمدة لغازات  (2)

 ؛2024يناير/كانون الثاني  1والخدمة ووقف العمل بها بحلول 

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  11.71خصم كمية قدرها  )ج(

 من االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

التفاق بين حكومة هندوراس واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد الموافقة على ا )د(

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 ؛هذا التقريروالعشرين ب ثامنالهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق ال

النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة ينبغي أن تقدم حكومة هندوراس ما يلي لتمكين  )هـ(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:
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لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030لفترة مونتريال ل

 ؛2040-2030االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في هندوراس للفترة  (2)

والموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  )و(

الرا دو 240,735الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس، وخطط تنفيذ الشرائح المقابلة، بقيمة 

دوالرا أمريكيا  13,790دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  197,000أمريكيا، تتألف من 

 يكيا لليونيب.دوالرا أمر 3,445دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  26,500لليونيدو، و

 (86/71)المقرر 

 الشريحة األولى( –جامايكا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 )اليوئنديبي(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/56نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .264

 اللجنة التنفيذية: وقررت .265

المستدام في استهالك المواد  جماليالمنقحة للتخفيض اإل بدايةاإلشارة إلى أن نقطة ال (أ)

طن من قدرات استنفاد األوزون استناداً إلى  10.58الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا كانت 

؛ وأن الحد األقصى للتمويل المتبقي 2010و 2009أفضل تقديرات االستهالك في البلد في عامي 

لهيدروكلوروفلوروكربونية كان لمواد ال ةالكامل لإلزالةالذي كان البلد مؤهالً للحصول عليه 

، استناداً إلى الفرق بين الحد األقصى للتمويل المؤهل لإلزالة الكاملة اأمريكي ادوالر 390,000

والتمويل المعتمد بموجب  ،(12)ج()74/50بما يتوافق مع المقرر  ،اأمريكي ادوالر 950,000البالغ 

 ؛اأمريكي ادوالر 560,000المرحلة األولى البالغ 

وافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الم (ب)

 ةالكامل اإلزالةمن أجل  2030إلى  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية في جامايكا للفترة بين 

، باإلضافة إلى اأمريكي ادوالر 390,000ستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ ال

على أساس الفهم بأنه لن يقدم تمويل لليوئنديبي،  اأمريكي ادوالر 27,300البالغة تكاليف دعم الوكالة 

 ؛آخر من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 :بمايلي التزام حكومة جامايكااإلحاطة علما ب (ج)

، 2030ن الثاني يناير/كانو 1اإلزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  (1)

 المسموحوعدم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باستثناء 

مع أحكام  تسقبما يعند اقتضاء الحاجة،  2040و 2030 في الفترة بين الخدمة لمتابعة

 بروتوكول مونتريال؛

يناير/كانون الثاني  1حظر استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول  (2)

 ؛2026

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهالك  2.48اقتطاع  (د)

 الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛
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فيذ الجتماع السابع والثمانين تحديثاً عن حالة تنفي االطلب إلى حكومة جامايكا واليوئنديبي بأن يقدما  )هـ(

تدابير تعزيز نظام التراخيص والحصص ورصد استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 االجتماع الخامس والثمانين؛ فيواإلبالغ عنه على النحو الموصى به في تقرير التحقق المقدم 

الموافقة على االتفاق بين حكومة جامايكا واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد  (و)

ً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلو روفلوروكربونية، وفقا

 ؛هذا التقريرب التاسع والعشرينالهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 

تقدم حكومة جامايكا ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة ينبغي أن  (ز)

 :الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

 ؛2040-2030وروفلوروكربون في جامايكا للفترة االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكل (2)

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (ح)

 117,000مايكا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ قدره االهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بج

 .لليوئنديبي اأمريكي ادوالر 8,190بالغة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة الاأمريكي ادوالر

 (86/72)المقرر 

 –جمهورية الو الديمقراطية الشعبية: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 )اليونيب واليوئنديبي( الشريحة األولى(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/58نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .266

 اللجنة التنفيذية: وقررت .267

الموافقررررررة، مررررررن حيررررررث المبرررررردأ، علررررررى المرحلررررررة الثانيررررررة مررررررن خطررررررة إدارة إزالررررررة المررررررواد  (أ)

مررن  2030إلررى  2020الهيدروكلوروفلوروكربونيررة لجمهوريررة الو الديمقراطيررة الشررعبية للفترررة مررن 

 اروالد 580,096أجررل اإلزالرررة الكاملررة السرررتهالك المررواد الهيدروكلوروفلوروكربونيرررة بمبلررغ قررردره 

 اأمريكير اردوال 43,212زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،اأمريكي ادوالر 332,400يتألف من  اأمريكي

يوئنرديبي، لل اأمريكير ادوالر 16,884زائرد تكراليف الردعم البالغرة  اأمريكي ادوالر 187,600و  ،لليونيب

المرررواد إلزالرررة  األطررررافعلرررى أسررراس الفهرررم بأنررره لرررن يقررردم تمويرررل آخرررر مرررن الصرررندوق المتعررردد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 اإلحاطة علما بالتزام حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية بـ: (ب)

 2030كررانون الثرراني ينرراير/  1الهيدروكلوروفلوروكربونيررة بحلررول اإلزالررة الكاملررة للمررواد  (1)

 حالمسررمووعرردم اسررتيراد المررواد الهيدروكلوروفلوروكربونيررة بعررد ذلررك الترراريخ، باسررتثناء 

مرررع أحكرررام  سرررقبمرررا يتعنرررد االقتضررراء،  2040و  2030برررين  فررري الفتررررة الخدمرررة لمتابعرررة

 بروتوكول مونتريال؛

الهيدروكلوروفلوروكربونيرة ابترداًء جميع أنواع المعردات القائمرة علرى المرواد  استيرادحظر  (2)

 ؛2023كانون الثاني يناير/  1من 
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ك المرواد الهيدروكلوروفلوروكربونيرة مرن اسرتهالطن من قدرات اسرتنفاد األوزون مرن  1.50خصم  (ج)

د طرررن مرررن قررردرات اسرررتنفا 3.24المرررواد الهيدروكلوروفلوروكربونيرررة المتبقررري المؤهرررل للتمويرررل، و 

قة الخلرط، سرابب المحتوي فري البوليروالت المسرتوردة 141-روكربوناألوزون من الهيدروكلوروفلو

هالك تمت إزالتهما من دون مساعدة من الصرندوق المتعردد األطرراف، بمرا أنره لرم يكرن هنراك أي اسرت

 ؛2014للمادة منذ عام 

 شرأن تخفريضب التنفيذيرةالموافقة على االتفاق بين حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية واللجنرة  (د)

لمررواد ااسررتهالك المررواد الهيدروكلوروفلوروكربونيررة، وفقررا للمرحلررة الثانيررة مررن خطررة إدارة إزالررة 

 ؛هذا التقريرين بثالثالالهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 

ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ينبغي أن تقدم حكومة  )هـ(

 طتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:من خ

لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

جمهورية الو الديمقراطية السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في  االستهالك (2)

 ؛2040-2030للفترة  الشعبية

الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على  )و(

ابلة، المق الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وخطط تنفيذ الشريحة

لوكالة البالغة زائد تكاليف دعم ا اأمريكي ادوالر 106,400، يتألف من اأمريكي ادوالر 236,862بمبلغ 

 9,630البالغة  زائد تكاليف دعم الوكالة اأمريكي ادوالر 107,000لليونيب، و  اأمريكي ادوالر 13,832

 لليوئنديبي. اأمريكي ادوالر

 (86/73)المقرر 

)اليونيب  الشريحة األولى( –منغوليا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 وحكومة اليابان(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/61نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .268

 اللجنة التنفيذية: وقررت .269

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

الستهالك  ةالتامإلزالة من أجل ا 2030إلى  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية لمنغوليا للفترة من 

 370,000من  يتألف، اأمريكي ادوالر610,200 مبلغ الوكلوروفلوروكربونية، بالمواد الهيدر

ليونيب، ل اأمريكي ادوالر 48,100 وقدرها، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة اأمريكي ادوالر

 امريكيأ ادوالر 22,100 وقدرهاباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  اأمريكي ادوالر 170,000 و

زالة إل رافعلى أساس الفهم بأنه لن يقدم تمويل آخر من الصندوق المتعدد األط لحكومة اليابان،

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 التزام حكومة منغوليا بما يلي: مالحظة (ب)

 في المائة من خط األساس 78.6خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  (1)

لمواد اإلزالة التامة لو ،2025 الثانيكانون  /يناير 1للبلد بحلول  المحدد
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استيراد المواد ولن يتم ، 2030 كانون الثاني /يناير 1الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

في الفترة الخدمة  لمتابعة المسموحالهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باستثناء 

 ول مونتريال؛ق مع أحكام بروتوكسبما يتعند االقتضاء،  2040و  2030 بين

حظر استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد و (2)

 ؛2022 كانون الثاني /يناير 1الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهالك  من قدراتطن  0.40 خصم )ج(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل؛

الموافقة على االتفاق بين حكومة منغوليا واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد  )د(

ً للمرحلة الثانية من خطة إ دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا

 ؛هذا التقريرين بي والثالثحادالالهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 

ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة  منغولياينبغي أن تقدم حكومة  )هـ(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك  لإلطار التنظيمي وإطاروصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

 ؛2040-2030للفترة  منغوليااالستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في  (2)

شريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على ال )و(

 اوالرد 255,380الهيدروكلوروفلوروكربونية لمنغوليا، وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ 

 15,080 رهاوقد، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة اأمريكي ادوالر 116,000تألف من ي، واأمريكي

 وقدرهاكالة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الواأمريكي ادوالر 110,000، و لليونيب اأمريكي اردوال

 لحكومة اليابان. اأمريكي ادوالر 14,300

 (86/74)المقرر 

)اليونيب  الشريحة األولى( –نيبال: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 واليوئنديبي(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/63الوثيقة  من 49إلى  28الفقرات  نظرت اللجنة التنفيذية في .270

 اللجنة التنفيذية: وقررت .271

إزالة المواد الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة  (أ)

ستهالك ال ةالكامل اإلزالةمن أجل  2030إلى  2020لنيبال للفترة من  وفلوروكربونيةالهيدروكلور

 ادوالر 324,000 من يتألف، اأمريكي ادوالر 601,560 ية، بمبلغوكربونفلورورالهيدروكلوالمواد 

 216,000، ودوالرا أمريكيا لليونيب 42,120تكاليف دعم الوكالة البالغة  باإلضافة إلى ،اأمريكي

على ليوئنديبي، ل أمريكيا دوالرا 19,440تكاليف دعم الوكالة البالغة  باإلضافة إلى، اأمريكي ادوالر

د المواة إلزالمتعدد األطراف الأنه لن يتم توفير المزيد من التمويل من الصندوق أساس الفهم 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
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ي ف 43ة مالحظة التزام حكومة نيبال بتخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسب (ب)

 /يناير 1ل المائة بحلو في 67.5و ،2021كانون الثاني يناير/  1لبلد بحلول ا المائة من خط أساس

كانون اير/ ين 1لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول واإلزالة الكاملة ل ،2025 كانون الثاني

ناء باستث يخ،التارالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك  لن يتم استيراد هوأن ،2030الثاني 

م ق مع أحكاسبما يت االقتضاء،عند  2040و 2030 في الفترة بينالخدمة  لمتابعة المسموح

 بروتوكول مونتريال؛

تهالك استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من اسمن قدرات طن  0.63 خصم (ج)

 ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل

الموافقة على االتفاق بين حكومة نيبال واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد  (د)

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 ؛هذا التقريرب والثالثين نيالثاالواردة في المرفق  الهيدروكلوروفلوروكربونية،

يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة المواد  ما نيبالينبغي أن تقدم حكومة  )هـ(

 الهيدروكلوروفلوروكربونية:

لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

ل من بروتوكو 5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

 ؛2040-2030للفترة  نيبالاالستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في  (2)

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  )و(

 أمريكيا، اردوال 242,740بمبلغ  المقابلة، ائحتنفيذ الشر طوخط لنيبال،الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ادوالر 16,640باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  أمريكيا، ادوالر 128,000تألف من ي

 ادوالر 8,100غة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالاأمريكي ادوالر 90,000و لليونيب، اأمريكي

 لليوئنديبي. اأمريكي

 (86/75)المقرر 

 الشريحة األولى( –نيكاراغوا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 )اليونيب واليونيدو(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/64الوثيقة  من 47إلى  25الفقرات  نظرت اللجنة التنفيذية في .272

 اللجنة التنفيذية: وقررت .273

المواد  إزالةلثانية من خطة إدارة المبدأ، على المرحلة ا حيثموافقة، من ال (أ)

ستهالك لإلزالة الكاملة ال 2030إلى  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيكاراغوا للفترة من 

دوالرا  182,931من  ويتكون، اأمريكي ادوالر 636,926المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ 

 402,069و ،ليونيبدوالرا أمريكيا ل 23,781تكاليف دعم الوكالة البالغة  باإلضافة إلىأمريكيا، 

ليونيدو، على لدوالرا أمريكيا  28,145تكاليف دعم الوكالة البالغة  باإلضافة إلى، ادوالرا أمريكي

اد لموا ةزالمتعدد األطراف إلالأساس الفهم أنه لن يتم توفير المزيد من التمويل من الصندوق 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 التزام حكومة نيكاراغوا بما يلي: مالحظة (ب)
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حظر استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد  (1)

 ؛2022حزيران يونيه/  30الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

ة معدات التبريد أثناء خدم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون ردادتنفيذ الئحة تقضي باست (2)

أثناء تركيب وصيانة  22-كلوروفلوروكربونالهيدرو تسريبوحظر  الهواء،وتكييف 

 ؛2022حزيران يونيه/  30بحلول  في نهاية عمرها االفتراضيالمعدات  وسحب

وتدريب  ،2022حزيران يونيه/  30بحلول  التبريد وتكييف الهواء نظام اعتماد فنييتنفيذ  (3)

 ؛2023 ه/ حزيرانيوني 30بحلول  التبريد وتكييف الهواء فنييمن  1,400واعتماد 

قط بحلول ين فالمعتمد فنيينتنفيذ الئحة تسمح ببيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ال (4)

 ؛2023كانون األول  /ديسمبر 31

 /نايري 1في المائة بحلول  41خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  (5)

 يف 67.5و ،2023 كانون الثاني /يناير 1المائة بحلول  في 44و ،2022كانون الثاني 

ون الثاني كان /يناير 1المائة بحلول  في 72و ،2025كانون الثاني  /يناير 1المائة بحلول 

 ؛2028كانون الثاني  /يناير 1في المائة بحلول  85و ،2026

ن الثاني كانو /يناير 1لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول ل تحقيق اإلزالة الكاملة (6)

ناء باستث التاريخ،وعدم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك  ،2030

أحكام  ق معسبما يت االقتضاء،عند  2040و 2030 في الفترة بينالخدمة  لمتابعة المسموح

 ؛بروتوكول مونتريال

تهالك استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من اس قدرات من طن 4.36 خصم (ج)

 للتمويل؛مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل ال

د الموافقة على االتفاق بين حكومة نيكاراغوا واللجنة التنفيذية لخفض استهالك الموا (د)

وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية،

 ؛والثالثين بهذا التقرير ثالثالالوارد في المرفق  الهيدروكلوروفلوروكربونية،

ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة  نيكاراغواينبغي أن تقدم حكومة  )هـ(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

 ؛2040-2030للفترة  نيكاراغوااالستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في  (2)

الة المواد الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إز )و(

 ادوالر 159,257بمبلغ  المقابلة، ائحوخطط تنفيذ الشر لنيكاراغوا،الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 6,001الغة باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة الب أمريكيا، ادوالر 46,158من  وتتكون أمريكيا،

الة البالغة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكاأمريكي دوالرا 100,092و، لليونيب اأمريكي ادوالر

 لليونيدو. ادوالرا أمريكي 7,006

 (86/76)المقرر 
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الموحدة(،  –بلدان جزر المحيط الهادئ )جزر كوك، وكيريباتي، وجزر مارشال، وميكرونيزيا )واليات 

ارة إزالة المواد )خطة إد وناورو، ونيوي، وباالو، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو(

 )اليونيب وحكومة أستراليا( الشريحة األولى( –الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/67نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .274

على تعليقات من أحد األعضاء، قدمت األمانة توضيحا عن تطبيق االتفاق بينالبلدان اإلثنتى عشرة  رداو .275

، والرصد، والتحقق واإلبالغ، وأكدت اتواللجنة التنفيذية، وخاصة الجوانب القانونية المتعلقة بعدم االمتثال، والعقوب

تقديم المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد )هـ( قد تم الوفاء به عند 57/9أن شرط اإلبالغ عمال للمقرر 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 اللجنة التنفيذية: وقررت .276

الموافقة، من حيث المبدأ، المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  )أ(

هالك المواد لتحقيق اإلزالة التامة الست 2030إلى  2020في بلدان جزر المحيط الهادئ للفترة من 

ر والد 4,278,400دوالر أمريكي، يتألف من  5,404,992الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة 

را أمريكيا دوال 510,000دوالرا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة لليونيب، و 550,492أمريكي زائد 

تم يأنه لن  أساس الفهمدوالرا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة لحكومة أستراليا، على  66,100زائد 

 ؛بونيةلوروكرلوروفلمواد الهيدروكا زالةمتعدد األطراف إلالتوفير المزيد من التمويل من الصندوق 

وأن تأخذ علما بالتزام كل واحدة من بلدان جزر المحيط الهادئ االثنتي عشرة بتحقيق اإلزالة التامة  )ب(

دها بعد هذا وبعدم استيرا 2030يناير/ كانون الثاني  1للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

بما يتسق ة، ، عند الحاج2040 و 2030 ينفي الفترة بمتابعة الخدمة ل حوسممالتاريخ، باستثناء ال

 مع أحكام بروتوكول مونتريال؛

طن من قدرات استنفاد األوزون من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  2.17وأن تحسم  )ج(

 المتبقي والمؤهل للتمويل؛

لخفض استهالك المواد الموافقة على االتفاق بين حكومة بلدان جزر المحيط الهادئ واللجنة التنفيذية  )د(

الهيدروكلوروفلوروكربونية تماشيا مع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 ؛والثالثين بهذا التقرير رابعالالهيدروكلوروفلوروكربونية والوارد في المرفق 

لتمكين النظر ما يلي  ى عشرة من بلدان جزر المحيط الهادئتاإلثنينبغي أن تقدم حكومات البلدان  )هـ(

 في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030تريال للفترة مون

كل واحدة من بلدان جزر االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في  (2)

 ؛2040-2030للفترة المحيط الهادئ االثنتي عشرة 
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الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  )و(

جزر المحيط الهادئ وخطط التنفيذ المقابلة، بقيمة  الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  2,165,400دوالر أمريكي، تتألف من  2,868,472

 48,603دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم بقيمة  375,000دوالرا أمريكيا لليونيب، و 279,469

 دوالرا أمريكيا لحكومة أستراليا.

 (86/77رر )المق

)اليونيدو  الشريحة األولى( –قطر: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 واليونيب(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70الوثيقة من  45إلى  21نة التنفيذية في الفقرات جنظرت الل .277

كان لدى أحد األعضاء عددا من خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين، و .278

والحظ  تطلب المزيد من المناقشات مع اللجنة التنفيذية ومع الوكالة المنفذة.تالتساؤالت حول مقترح المشروع التي 

على اسطوانات غازات التبريد  2023نون الثاني يناير/كا 1بحلول عضو آخر أن حكومة قطر قد التزمت بتنفيذ حظر 

التي يمكن التخلص منها، ونظام ترخيص إلكتروني، ونظام تراخيص لفنيي الخدمة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، 

وممارسات الخدمة الجيدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. ومع مالحظة الزيادة في استهالك 

رح العضو أن تبذل حكومة قطر قصاري جهدها للحد من هذة الزيادة في أقرب وقت الهيدروكلوروفلوروكربون، اقت

 ممكن، واقترح أيضا أن يساعد اليونيب واليونيدو الحكومة على القيام بذلك.

نظرت اللجنة  ،دة فيما بين الدورات التي أنشئت لالجتماع السادس والثمانينعملية الموافقة الممل وخال .279

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70في الوثيقة  مرة أخرى التنفيذية

إلى  XXX/2 األمانة، سحب أحد األعضاء طلبه بإضافة لغة من المقرر اقدمتهالتي  اتتوضيحال وعقب .280

ونموذج االتفاق للمرحلة الثانية و المراحل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70لوثيقة بااالتفاق الوارد في المرفق األول 

بدائل ، لتشجيع تطوير واستخدام 5لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة الالحقة من خطط إدارة إزا

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  واستصالحوإعادة تدوير  استردادوالحث على  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةا

وكذلك استخدام المخزونات والبدائل، حيثما كانت متاحة ومناسبة، من أجل تقليل إنتاج واستهالك المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

في قطاع الخدمة في  22 -استهالك الهيدروكلوروفلوروكربونفي وأشار عضو آخر بقلق إلى النمو السريع  .281

الرغم من تنفيذ األنشطة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن البلد على 

وإعادة التدوير غير قادرة على تقليل الطلب بشكل كاٍف، وعدم قدرة  االستردادأنشطة تدريب الفنيين الممولة وأنشطة 

العضو كذلك أن عددًا من األسئلة حول  وذكر. 2017بل عام المبلغ عنها ق 7اليونيدو على التحقق من بيانات المادة 

 المشروع. مقترحمقترح المشروع سيتطلب مناقشات مع اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة وطلب إرجاء 

جراء إل إمكانيةلم يكن هناك ولذلك لذلك،  ،الجائحةوأوضحت اليونيدو أن تدريب الفنيين حدث متأخراً بسبب  .282

وإعادة التدوير في ورش العمل التي أجريت سابقًا للشركات  االستردادتم اقتراح مفهوم مراكز ودريب. مزيد من التال

والعروض المقدمة من هذه الشركات. وفيما يتعلق بدقة جمع البيانات  المقترحاتالعاملة، وتقوم اليونيدو حاليًا بتقييم 

مل على إقامة صلة مع اإلدارة العامة للجمارك فيما يتعلق أن إدارة فريق األوزون ستع ذكرت اليونيدووالتحقق منها، 

 ةإلكترونياً، وأنه يجري تطبيق نظام إلكتروني، يتطلب موافقات أولي اتدراوالص الوارداتبالرصد واإلبالغ عن 

 من الشركات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة، وأن حكومة قطر ستضمن دقة وصحة البيانات في المراحل ةونهائي

حكومة قطر، من خالل اليونيدو، أنه على  وأوضحتالقادمة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

الرغم من الظروف غير العادية بسبب الجائحة وجميع القيود األخرى التي واجهتها، تمكنت الدولة من إكمال معظم 
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المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحقيق االمتثال الكامل  األنشطة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة

 .2020و  2015 السنواتوأهداف الخفض المتفق عليها بين 

في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إلى االجتماع السابع والثمانين النظر اللجنة التنفيذية إرجاء  قررتو .283

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر.

 (86/78)المقرر 

)اليونيب  الشريحة األولى( –رواندا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 واليونيدو(

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة وخالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين،  .284

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/72. 

 لتنفيذية:اللجنة ا وقررت .285

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

لتحقيق اإلزالة الكاملة الستهالك  2030الى  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية لرواندا للفترة من 

دوالرا أمريكيا زائدا  350,000دوالرا أمريكيا يتألف من  580,800الهيدروكلوروفلوروكربون بمبلغ 

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف  170,000لليونيب، و دوالرا أمريكيا 45,500تكاليف دعم الوكالة البالغة 

أساس الفهم أنه لن يتم توفير المزيد من على دوالرا أمريكيا لليونيدو،  15,300دعم الوكالة البالغة 

 ؛واد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلما زالةمتعدد األطراف إلالالتمويل من الصندوق 

في المائة  51تحاط علما بالتزام حكومة رواندا بخفض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  (ب)

يناير/  1في المائة بحلول  67.5وبنسبة  2021يناير/ كانون الثاني  1من خط أساس البلد بحلول 

يناير/ كانون  1وفلوروكربونية بحلول واإلزالة الكاملة للمواد الهيدروكلور 2025كانون الثاني 

 المسموحباستثناء  التاريخ،وعدم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك ، 2030الثاني 

ق مع أحكام بروتوكول سبما يت االقتضاء،عند  2040و 2030 في الفترة بينالخدمة  لمتابعة

 ؛مونتريال

بأن حكومة رواندا سوف تنفذ قواعد للتسجيل الوطني للمنتجات واعتماد فنيي  أيضاتحاط علما  (ج)

 ؛2024يناير/ كانون الثاني  1خدمة التبريد بحلول 

طن بقدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من االستهالك  2.66خصم  (د)

 المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهل لتمويل؛

ة على االتفاق بين حكومة رواندا واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد الموافق (ه)

الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 ؛هذا التقريرالثالثين بس وخامالوالوارد في المرفق  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة  ما يلي لتمكين روانداقدم حكومة ينبغي أن ت (و)

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030للفترة مونتريال 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

 

 

75 

 ؛2040-2030للفترة  رواندااالستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في  (2)

والموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  )ز(

ا أمريكيا دوالر 178,000الهيدروكلوروفلوروكربونية لرواندا وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ 

دوالرا أمريكيا لليونيب،  11,700دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  90,000يتألف من 

 دوالرا أمريكيا لليونيدو. 6,300دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  70,000ومبلغ 

 (86/79)المقرر 

 الشريحة األولى( –سري النكا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 )اليوئنديبي واليونيب(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/74نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .286

اء بالحاجة الملحة أحد األعض اعترفتقرير التحقق المنقح،  ردا على المعلومات اإلضافية المقدمة في تقديمو .287

 لتوصية.المستقبلية والمراجعات المقترحة للمزيد من المساعدة من أجل تجنب توقف تنفيذ األنشطة 

 اللجنة التنفيذية: قررتبناء عليه، و .288

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

لتحقيق اإلزالة الكاملة  2030الى  2020من الهيدروكلوروفلوروكربونية لسري النكا للفترة 

دوالرا  625,000دوالر أمريكي يتألف من  1,137,700الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بمبلغ 

دوالرا  415,000لليوئنديبي، و دوالرا أمريكيا 43,750أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

أساس الفهم أنه لن على دوالرا أمريكيا لليونيب،  53,950 أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة

لمواد ا زالةمتعدد األطراف إلاليتم توفير المزيد من التمويل من الصندوق 

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

اإلحاطة علما بالتزام حكومة سري النكا باإلزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  (ب)

 التاريخ،وعدم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك ، 2030يناير/ كانون الثاني  1

أحكام ق مع سيت بما االقتضاء،عند  2040و 2030 في الفترة بينالخدمة  لمتابعة المسموحباستثناء 

 بروتوكول مونتريال؛

طن بقدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من االستهالك  9.14خصم  (ج)

 المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهلة للتمويل؛

ا مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير التحقق المنقح عن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون لسري النك (د)

 ؛2021يناير/ كانون الثاني  15إلى األمانة في موعد ال يتجاوز  2019-2016للفترة 

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة سري النكا واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد  (ه)

الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 ؛هذا التقريروالثالثين ب دسسانية والوارد في المرفق الالهيدروكلوروفلوروكربو

ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة  سري النكاة ينبغي أن تقدم حكوم (و)

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:
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استهالك لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

 ؛2040-2030للفترة  سري النكااالستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في  (2)

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (ز)

دوالرا  458,238الهيدروكلوروفلوروكربونية سري النكا وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ 

دوالرا  15,134دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  216,200أمريكيا، يتألف من 

دوالرا  26,104دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  200,800وئنديبي، ومبلغ أمريكيا للي

أمريكيا لليونيب، على أساس الفهم أن األموال الموافق عليها لن يتم تحويلها إلى اليوئنديبي واليونيب 

-2016لفترة إلى أن تستعرض األمانة تقرير التحقق المنقح الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون ل

وتؤكد أن حكومة سري النكا كانت في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال ولالتفاق بين  2019

 Pالحكومة واللجنة التنفيذية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

وفي حالة عدم االمتثال، ينبغي أن تتخذ اللجنة التنفيذية اإلجراءات ذات الصلة في اجتماعها السادس 

 والثمانين المؤجل.

 (86/80)المقرر 

 الشريحة األولى( –ترينيداد وتوباغو: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 )اليوئنديبي(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/77الوثيقة  من 51إلى  22الفقرات  نفيذية فينظرت اللجنة الت .289

 اللجنة التنفيذية: وقررت .290

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

 الة التامةاإلزمن أجل  2030إلى  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو للفترة من 

ئد تكاليف أمريكيا زا ردوال 1,662,520 قدره ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغستهالال

 توفير المزيد من أساس الفهم أنه لن يتمعلى ، لليونيبدوالراً أمريكياً  116,376 وقدرهادعم الوكالة 

 ؛لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةا زالةمتعدد األطراف إلالالتمويل من الصندوق 

التزام حكومة ترينيداد وتوباغو بتخفيض استهالك المواد ب اإلحاطة علما (ب)

 /يناير 1للبلد بحلول  المحدد في المائة من خط األساس 38الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

ي المائة ف 97.5، و 2025 كانون الثاني /يناير 1في المائة بحلول  67.5، و 2021 كانون الثاني

 كانون الثاني /يناير 1لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول ل ةالتام إلزالةوا، 2028بحلول عام 

 المسموحء ستثناالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، با ه لن يتم استيراد، وأن2030

وكول مع أحكام بروت يتسقبما عند االقتضاء،  2040و  2030 في الفترة بينالخدمة  لمتابعة

 ؛مونتريال

أن حكومة ترينيداد وتوباغو ستنفذ لوائح لحظر استيراد مكونات المعدات ب أيضاة علما طاإلحا )ج(

عد ب، 2025 كانون الثاني /يناير 1القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

 المشاورات الوطنية الالزمة؛

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  استهالك استنفاد األوزون من من قدراتطن  28.30اقتطاع و )د(

 المتبقي المؤهل للتمويل؛
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الموافقة على االتفاق بين حكومة ترينيداد وتوباغو واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد و (هـ)

ً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا

 ؛هذا التقريروالثالثين ب سابعالفي المرفق  لهيدروكلوروفلوروكربونية، الواردا

ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة ترينيداد وتوباغو ينبغي أن تقدم حكومة  )و(

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

تهالك لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن اسوصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

 8بما يتماشي مع الفقرة  2040-2030إذا اعتزمت ترينيداد وتوباغو االستهالك في الفترة  (2)

ي االتفاق ت المقترحة فمن بروتوكول، ينبغي إدخال التعديال 5( من المادة 1ثالثا )هـ()

 ؛2030المشار إليه في الفقرة الفرعية )هـ( أعاله لتغطية الفترة بعد عام 

على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  والموافقة )ز(

 498,756 مبلغبالهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة 

 .ليوئنديبيل اأمريكي ادوالر 34,913 وقدرها، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة اأمريكي ادوالر

 (86/81)المقرر 

 الشريحة األولى( –تركمانستان: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 )اليونيدو(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/78نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .291

 اللجنة التنفيذية: وقررت .292

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

هالك خفض استمن أجل  2025إلى  2020لفترة من في االهيدروكلوروفلوروكربونية لتركمانستان 

، بمبلغ قدره للبلد المحدد األساسفي المائة من خط  67.5المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

يكي دوالر أمر 21,595 وقدرهادوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  308,500

 لليونيدو؛

ستهالك استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من ا من قدراتطن  2.21 وخصم (ب)

 تمويل؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل لل

خفض استهالك من أجل االتفاق بين حكومة تركمانستان واللجنة التنفيذية  مسودةالموافقة على و )ج(

ً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الم واد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا

 ؛هذا التقريروالثالثين ب ثامنالالهيدروكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفق 

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد و )د(

 165,000 قدره الهيدروكلوروفلوروكربونية لتركمانستان، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ

 ونيدو.للي اأمريكي ادوالر 11,550وقدرها دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 

 (86/82)المقرر 
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)اليونيب  الشريحة األولى( –أوغندا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 واليونيدو(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/79نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .293

 اللجنة التنفيذية: وقررت .294

رة إزالة المواد الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدا (أ)

الستهالك  التامة زالةاإلمن أجل  2030إلى  2020أوغندا للفترة من بالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ادوالر 260,000تألف من ي، واأمريكي ادوالر 471,470مبلغ اللمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، با

 ادوالر 163,000، و لليونيب اأمريكي ادوالر 33,800بقيمة تكاليف دعم الوكالة  باإلضافة، اأمريكي

ه على أساس أن لليونيدو، اأمريكي ادوالر 14,670 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة اأمريكي

 ة؛وروكربونيلمواد الهيدروكلوروفلمزيدا من التمويل إلزالة امتعدد األطراف الالصندوق يقدم لن 

 50ة ية بنسبلمواد الهيدروكلوروفلوروكربونااستهالك التزام حكومة أوغندا بتخفيض  واإلشارة إلى (ب)

ي المائة ف 67.5، و 2021 كانون الثاني /يناير 1للبلد بحلول المحدد في المائة من خط األساس 

بحلول ونية اإلزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكرب، و2025 كانون الثاني /يناير 1بحلول 

عد ذلك التاريخ، لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية با يتم استيرادولن ، 2030 كانون الثاني /يناير 1

ق مع ستيعند االقتضاء، وبما  2040و  2030 في الفترة بينالخدمة  لمتابعة المسموحباستثناء 

 أحكام بروتوكول مونتريال؛

لمواد اأن حكومة أوغندا ستنفذ لوائح لحظر استيراد وبيع المعدات القائمة على  إلى أيضاواإلشارة  )ج(

طنية لمعدات وإنفاذ المعايير الو 2024 كانون الثاني /يناير 1الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

عالمي ترار الالحلة منخفضة إمكانيتكنولوجيات تتسم بالكفاءة  التي تستخدمالتبريد وتكييف الهواء 

لوطنية االمشاورات  إجراء ، بعد2024 كانون الثاني /يناير 1استخدام الطاقة اعتباراً من  في

 الالزمة؛

لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهالك ااستنفاد األوزون من  من قدراتطن  0.13 وخصم )د(

 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل؛ا

لمواد ااالتفاق بين حكومة أوغندا واللجنة التنفيذية لخفض استهالك الموافقة على و (ـه)

ً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا

 ؛ هذا التقريرب التاسع والثالثينالهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 

النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة  ما يلي لتمكين أوغنداينبغي أن تقدم حكومة  )و(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030للفترة مونتريال 

 ؛2040-2030للفترة  أوغندااالستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في  (2)

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد و )ز(

 اردوال 136,470 بقيمةالهيدروكلوروفلوروكربونية ألوغندا، وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة، 

 ادوالر 7,800 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة اأمريكي ادوالر 60,000تألف من ت، اأمريكي
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 ادوالر 5,670 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة اأمريكي ادوالر 63,000، و لليونيب اريكيأم

 لليونيدو. اأمريكي

 (86/83)المقرر 

)اليونيب  الشريحة األولى( –)المرحلة الثانية زامبيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 واليونيدو(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/81نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .295

 اللجنة التنفيذية: وقررت .296

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة الثانية من الموافقة، من حيث المبدأ، على  (أ)

المواد تهالك لالنتهاء من إزالة اس 2030إلى  2020لزامبيا للفترة من الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ادوالر 396,000تألف من مبلغ ي اأمريكي ادوالر 653,490 مبلغالهيدروكلوروفلوروكربونية عند 

 ادوالر 189,000ومبلغ  ،لليونيب اأمريكي ادوالر 51,480زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي

يكون من  ، على أنلليونيدو اأمريكي ادوالر 17,010زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي

المواد المفهوم عدم تقديم مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة 

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ا يلي:مالحظة التزام حكومة زامبيا بم (ب)

على  لقائمةاوضع تدابير تنظيمية لحظر استيراد جميع أنواع معدات التبريد وتكييف الهواء  (1)

 ؛2025يناير/ كانون الثانى  1بحلول  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

حلول بفي المائة من خط أساس البلد  50بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربونخفض استهالك  (2)

 ،2025 كانون الثانى يناير/ 1في المائة بحلول  67.5، و 2021 كانون الثانى يناير/ 1

، 2030 انىكانون الث يناير/ 1بحلول  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلواإلزالة التامة 

موح اء المسبعد ذلك التاريخ، باستثن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةولن يتم استيراد 

بما يتسق مع أحكام حسب المطلوب،  2040و 2030في الفترة بين لمتابعة الخدمة 

 بروتوكول مونتريال؛

من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  طن من قدرات استنفاد األوزون 3.25خفض مقدار  )ج(

 المؤهل للتمويل؛ الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المتبقى من 

المواد لخفض استهالك  ذيةتفاق بين حكومة زامبيا واللجنة التنفيالاالموافقة على  )د(

، طبقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛هذا التقريرب األربعينالهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 

 ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة زامبياينبغي أن تقدم حكومة  )هـ(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

 ؛2040-2030للفترة  زامبيااالستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في  (2)
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الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  )و(

ا يتألف ريكيأم ادوالر 167,500الهيدروكلوروفلوروكربونية لزامبيا وخطة تنفيذ الشريحة عند مبلغ 

ا يكمريأ ادوالر 13,000ا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكي ادوالر 100,000من مبلغ 

ا أمريكي اوالرد 4,500ا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكي ادوالر 50,000  لليونيب، ومبلغ

 لليونيدو.

 (86/84)المقرر 

)اليونيب  الشريحة األولى( –زمبابوي: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 واليوئنديبي(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/82الوثيقة من  43إلى  20الفقرات نظرت اللجنة التنفيذية في  .297

 اللجنة التنفيذية: وقررت .298

خطة إدارة إزالة المواد لة الثانية من الموافقة، من حيث المبدأ، على المرح )أ(

تهالك المواد لإلزالة الكاملة الس 2030إلى  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوى للفترة من 

را دوال 640,000دوالر أمريكي يتألف من  1,148,400الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مبلغ 

دوالرا  400,000دوالرا أمريكيا لليونيب، و  80,400أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

أساس الفهم أنه  علىدوالرا أمريكيا لليوئنديبي،  28,000أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

لمواد ا زالةمتعدد األطراف إلاللن يتم توفير المزيد من التمويل من الصندوق 

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

يناير/  1لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول لمالحظة التزام حكومة زمبابوى باإلزالة التامة  )ب(

تثناء تاريخ، باس، ولن يتم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك ال2030كانون الثانى 

 أحكام بما يتسق معحسب المطلوب،  2040و 2030 في الفترة بينالمسموح لمتابعة الخدمة 

 بروتوكول مونتريال؛

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من  11.57خصم  )ج(

 االستهالك المتبقى من الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهل للتمويل؛

الموافقة على االتفاق بين حكومة زمبابوى واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد  )د(

وروفلوروكربونية، طبقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل

 التقرير؛هذا ب ي واألربعينحادالالهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 

ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة  زمبابويينبغي أن تقدم حكومة  )هـ(

 الهيدروكلوروفلوروكربونية:المواد 

لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

 ؛2040-2030بوي للفترة زمباوروفلوروكربون في االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكل (2)

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (و)

دوالرا  844,275عند مبلغ المقابلة الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوى وخطط تنفيذ الشريحة 

 844,18د تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالرا أمريكيا، زائ 000,150أمريكيا، يتألف من مبلغ 
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 000,7دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  000,100دوالرا أمريكيا لليونيب، ومبلغ 

 دوالرات أمريكية لليوئنديبي.

 (86/85)المقرر 

 المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الشريحة  –الجمهورية الدومينيكية: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثالثة 

 )اليوئنديبي واليونيب(. األولى(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/46الوثيقة من  50إلى  23الفقرات نظرت اللجنة التنفيذية في  .299

 اللجنة التنفيذية: وقررت .300

، على المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة، من حيث المبدأ (أ)

من أجل التخلص  2030إلى  2020للفترة من  الهيدروكلوروفلوروكربونية الجمهورية الدومينيكية

دوالر أمريكي،  2,894,888الكامل من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغٍ قدره 

دوالر  168,841إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي باإلضافة 2,412,020تشمل 

 36,127دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  277,900أمريكي لليوئنديبي، و

 دوالر أمريكي لليونيب؛

 في: أن تنوه بالتزام حكومة الجمهورية الدومينيكية (ب)

في المائة من خط األساس  97.5خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  (1)

لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل ةالتام واإلزالة 2028يناير/كانون الثاني  1للبلد بحلول 

، وأنه لن يتم استيراد المواد 2030يناير/كانون الثاني  1بحلول 

في الفترة الخدمة  لمتابعة المسموحالتاريخ، باستثناء  الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك

 بما يتسق مع أحكام بروتوكول مونتريال؛ و ،حيثما دعت الحاجة لذلك 2040و 2030 بين

 .2025إنشاء نظام إصدار شهادات فنيي خدمة الصيانة اإللزامي بحلول عام  (2)

روكلوروفلوروكربونية من طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيد 28.02اقتطاع  (ج)

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقية المؤهلة للتمويل؛

واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد  بين حكومة الجمهورية الدومينيكية االتفاقالموافقة على  )د(

ً للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا

 ؛واألربعين بهذا التقرير نيالثافي المرفق  لهيدروكلوروفلوروكربونية، الواردا

ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها  ينبغي أن تقدم حكومة الجمهورية الدومينيكية )هـ(

 إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:

طار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك لإلطار التنظيمي وإوصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 
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بما يتماشي مع  2040-2030إذا اعتزمت الجمهورية الدومينيكية االستهالك في الفترة  (2)

من بروتوكول، ينبغي إدخال التعديالت المقترحة في  5( من المادة 1هـ()ثالثا ) 8الفقرة 

 ؛2030االتفاق المشار إليه في الفقرة الفرعية )د( أعاله لتغطية الفترة بعد عام 

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد  (و)

الدومينيكية، وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغٍ قدره لجمهورية ل الهيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  603,005دوالر أمريكي، تشمل  723,722

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم  69,475دوالر أمريكي لليوئنديبي، و 42,210البالغة 

 لليونيب.دوالر أمريكي  9,032الوكالة البالغة 

 (86/86)المقرر 

 )اليوئنديبي( الشريحة األولى( –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثالثة  :بنما

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/68نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .301

 اللجنة التنفيذية: وقررت .302

 وادلما لةخطة إدارة إزا على المرحلة الثالثة منالموافقة، من حيث المبدأ،  (أ)

ستهالك ال التامةإلزالة من أجل ا 2030إلى  2020بنما للفترة من ل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

دعم  يفتكالدوالر أمريكي، باإلضافة إلى  1,292,500 قيمةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ب

ن يتم توفير أساس الفهم أنه لعلى ، على أساس لليوئنديبي اأمريكي ادوالر 90,475بقيمة الوكالة 

 ؛ربونيةلمواد الهيدروكلوروفلوروكا زالةمتعدد األطراف إلالالمزيد من التمويل من الصندوق 

 التزام حكومة بنما بما يلي:ب اإلحاطة علما (ب)

في المائة من خط األساس  97.5خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  (1)

ونية بحلول لمواد الهيدروكلوروفلوروكربل ةالتام واإلزالة 2028للبلد بحلول عام المحدد 

ربونية بعد ذلك لن يتم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروك، و2030 كانون الثاني /يناير 1

 ،قتضاءعند اال 2040 و 2030 في الفترة بينالخدمة  لمتابعة المسموح، باستثناء التاريخ

 م بروتوكول مونتريال؛أحكابما يتسق مع 

أثناء التركيب والخدمة المقصودة التبريد  اتوضع تدابير تنظيمية للتحكم في انبعاثات غاز (2)

 ؛2024 كانون الثاني /يناير 1وإيقاف التشغيل بحلول 

الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد  ه لن يتم النظر فيأن أيضاالحظ ت )ج(

مواد زالة الاستكمال المرحلة الثانية من خطة إدارة إبعد يدروكلوروفلوروكربونية لبنما إال اله

 إنجاز المشروع؛عن الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقديم تقرير 

ستهالك استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من امن قدرات طن  13.39 خصم (د)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل؛المواد 

الموافقة على االتفاق بين حكومة بنما واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد  (ه)

ً للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا

 ؛هذا التقريرين ببعرواأل ثالثالفي المرفق  لهيدروكلوروفلوروكربونية، الواردا
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ما يلي لتمكين النظر في الشريحة النهائية من خطتها إلدارة إزالة المواد  بنماينبغي أن تقدم حكومة  )و(

 الهيدروكلوروفلوروكربونية:

لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8متثل للفقرة الهيدروكلوروفلوروكربون كان ي

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

( 1ثالثا )هـ() 8بما يتماشي مع الفقرة  2040-2030إذا اعتزمت بنما االستهالك في الفترة  (2)

ر تفاق المشامن بروتوكول مونتريال، ينبغي إدخال التعديالت المقترحة في اال 5من المادة 

 ؛2030الفقرة الفرعية )هـ( أعاله لتغطية الفترة بعد عام  إليه في

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد و )ز(

والر أمريكي، د 206,800مبلغ الالهيدروكلوروفلوروكربونية لبنما، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، ب

 .لليوئنديبيدوالر أمريكي  14,476وقدرها باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 

 (86/87)المقرر 

 الشريحة األولى( –أوروغواي: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثالثة 

 )اليوئنديبي(.

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/80نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .303

 اللجنة التنفيذية: وقررت .304

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد  )أ(

من أجل اإلزالة الكاملة  2030إلى  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي للفترة من 

دوالر أمريكي زائد تكاليف  1,289,170الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 

دوالرا أمريكيا لليوئنديبي، على أساس أنه لن يتم تقديم المزيد من  90,242لغة دعم الوكالة البا

 ؛التمويل من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اإلحاطة علما بالتزام حكومة أوروغواي ب )ب(

اإلزالة الكاملة ، و2028يناير/ كانون الثاني  1من خط األساس للبلد بحلول  في المائة 97.5بنسبة 

لن يتم استيراد و، 2030يناير/ كانون الثاني  1الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول لمواد ستهالك اال

 في الفترة بينالخدمة  لمتابعة المسموحالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باستثناء 

 بما يتسق مع أحكام بروتوكول مونتريال؛عند االقتضاء،  2040 و 2030

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهالك طن من قدرات استنفاد األوزون من  13.43خصم  )ج(

 ؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل

واللجنة التنفيذية بشأن تخفيض استهالك المواد الموافقة على االتفاق بين حكومة أوروغواي  )د(

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد 

 ؛هذا التقريرين بربعواأل رابعالهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق ال

النهائية من خطتها إلدارة إزالة ما يلي لتمكين النظر في الشريحة  أوروغوايينبغي أن تقدم حكومة  )هـ(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:
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لإلطار التنظيمي وإطار السياسات الموجود لتنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصفا مفصال  (1)

من بروتوكول  5( من المادة 1ثالثا )هـ() 8الهيدروكلوروفلوروكربون كان يمتثل للفقرة 

 ؛2040-2030مونتريال للفترة 

ثالثا  8بما يتماشي مع الفقرة  2040-2030إذا اعتزمت أوروغواي االستهالك في الفترة  (2)

ة في من بروتوكول مونتريال، ينبغي إدخال التعديالت المقترح 5( من المادة 1)هـ()

 ؛2030( أعاله لتغطية الفترة بعد عام داالتفاق المشار إليه في الفقرة الفرعية )

من خطة إدارة إزالة المواد  الثالثةمن المرحلة  األولىيحة الشر علىالموافقة  )و(

دوالرا  350,601، بمبلغ تنفيذ الشريحة المقابلة ة، وخطألوروغوايالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 دوالرا أمريكيا لليوئنديبي. 24,542أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 (86/88)المقرر 

 الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةطلبات شرائح المرحلة 

 الشريحة الرابعة( –البرازيل: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 )اليوئنديبي واليونيدووحكومة ألمانيا وحكومة إيطاليا(

 .1، والتصويب UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/41نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقتين  .305

 اللجنة التنفيذية: وقررت .306

 :اإلحاطة علما بما يلي (أ)

المواد  ةإزالة التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدار (1)

 لبرازيل؛لالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 272,650بالغة دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة ال 3,895,000 سيتم طلب (2)

 ؛2021في عام  2020بشريحة التمويل لعام  ةالمرتبط لليوئنديبي، اأمريكي ادوالر

ة التي تم تضمينها في قطاع تصنيع أجهز Greeو Elginو Climazonأن الشركات الثالث  (3)

 مما أدى إلى ،R-410Aتكييف هواء الغرف قد تحولت بمواردها الخاصة إلى تكنولوجيا 

( من طن من قدرات استنفاد األوزون 45.31متري )طن  823.80إزالة 

 ؛22-الهيدروكلوروفلوروكربون

وكالة تكاليف دعم الباإلضافة إلى دوالر أمريكي،  7,147,469البالغ  أن رصيد التمويل (4)

فقرة يها في الالمشار إل شركاتدوالرا أمريكيا لليونيدو، المرتبط بتحويل ال 500,323البالغة 

 على النحو التالي: تم معالجتهه، ( أعال3الفرعية )أ()

غة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالةأمريكي اتدوالر 744,104أعيد  -أ

 لليونيدو، إلى االجتماع السادس والثمانين؛ اأمريكي ادوالر 52,087

بالغة دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة ال 3,619,365سيتم خصم  -ب

لثانية للمرحلة ا 2020لليونيدو من شريحة التمويل لعام  اأمريكي ادوالر 253,356

 ؛من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

 

 

85 

بالغة دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة ال 1,784,000 سيتم خصم -ج

لثانية للمرحلة ا 2021دوالرا أمريكيا لليونيدو من شريحة التمويل لعام  124,880

 ؛من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

بالغة دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة ال 1,000,000سيتم خصم  -د

ثانية للمرحلة ال 2022لليونيدو من شريحة التمويل لعام  اأمريكي ادوالر 70,000

 ؛وروكربونيةمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفل

 7,000الغة تكاليف دعم الوكالة البباإلضافة إلى ، اأمريكي ادوالر 100,000 ه سيتم خصمأن (5)

تعديل في المشروع بسبب ال إدارةالمرتبط بالتعديل في وحدة  لليونيدو، اأمريكي ادوالر

من  ،عالهأ( 3المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ()الغرف قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء 

 ؛2021شريحة التمويل لعام 

 ية،لتنفيذاأن أمانة الصندوق قامت بتحديث االتفاق المبرم بين حكومة البرازيل واللجنة  (6)

، لفأ-2 يلالتذي: يداوتحد ،هذا التقريراألربعين بس وخامالعلى النحو الوارد في المرفق 

( 2)أ() المشار إليه في الفقرة الفرعية 2021إلى  2020تأجيل شريحة التمويل من  بسبب

ار تكييف هواء الغرف الثالث المششركات  إزالة اليونيدو بسبب مكون وخفض أعاله،

رة إلى أن لإلشا 16الفقرة تعديل ( أعاله، و5( و)4( و)3إليها في الفقرات الفرعية )أ()

 ن؛الثمانيتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الثاني واال يحل محلاالتفاق المحدث 

نخفضة مديلة بمطالبة اليوئنديبي بمواصلة مساعدة حكومة البرازيل في تأمين اإلمداد بتكنولوجيات  (ب)

كاليف تشغيل إضافية تأن أي  الفهم ، على أساسU-Tech شركة النظماالحترار العالمي إلى إمكانية 

كنولوجيا خال التدفع في إطار المرحلة الثانية حتى يتم إدتُ لن  الرغاوىظام تتعلق بتحويل تطبيقات ن

 المي بشكلاالحترار العإمكانية تكنولوجيا أخرى منخفضة تقديم التي تم اختيارها في األصل أو 

لمختارة اجيا التكنولو تقديمإلى أن يتم  عن حالة التحويل وتقديم تقرير كامل في كل اجتماع كامل،

ين المورد تحديث من باإلضافة إلياالحترار العالمي، إمكانية و تكنولوجيا أخرى منخفضة أ مسبقا

 متوفرة ة بها،ضمان أن التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبطلحول التقدم المحرز 

 ؛بلدعلى أساس تجاري في ال

إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة  (ج)

لغ بمب ،2022 -2021 المقابلة شريحةالوخطة تنفيذ  الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل،

 امريكيأ ادوالر 111,800دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,004,545

 لحكومة ألمانيا.

 (86/89)المقرر 

ئنديبي )اليو الشريحة الثالثة( –لوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية الهند: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك

 واليونيب وحكومة ألمانيا(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/54نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .307

على تعليقات أبداها أحد األعضاء، تم تزويد معلومات إضافية عن الصرف الفعلي والمتوقع لألموال  رداو .308

الصرف المتدني والتأخيرات في التنفيذ، واألنشطة في مستويات ، وأسباب 2020نوفمبر/ تشرين الثاني  20حتى 

يناير/ كانون الثاني إلى مارس/  تغطي وخطة تنفيذ مفصلة 2020قطاعات التصنيع التي سيتم تنفيذها حتى نهاية عام 

 .2021آذار 
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 اللجنة التنفيذية: وقررت .309

من خطة إدارة إزالة  الثانيةلمرحلة اإلحاطة علما بالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثانية من ا )أ(

 للهند؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 مالحظة: )ب(

زالة دارة إإألخيرة  من المرحلة الثانية من خطة أن كجزء من التقديم للشريحة الرابعة وا (1)

ريكيا زائدا دوالرا أم 709,493المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند هو إما إعادة مبلغ 

 Subros Ltdكة لشر 5تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي المرتبط بملكية بلد غير عامل بالمادة 

في ة الزمأي تعديالت إدخال لة، فى وقت الشركة إلى شركة بديتلك  استبدالأو تقترح 

 لة؛ذ اإلزاالمؤهل لتنفي الهيدروكلوروفلوروكربونمستوى التمويل واالستهالك المتبقى من 

ي أن الحكومة قررت أن خطوط إنتاج تصنيع األلواح المتصلة لثالث شركات واردة ف (2)

م تكن نية للوروكربواألصل في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف

ارة ، ومنعت تحول هذه الخطوط من خطة إد2015يناير/ كانون الثانى  1ممتثلة لحظر 

لبالغ المشروع لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وسوف تعيد المبلغ المنصرف 

 )ج(؛82/74ا، تمشيا مع المقرر أمريكي ادوالر 283,856

 اردوال 284,343زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 4,062,046أن مبلغ  (3)

 (؛2)د()77/43ا سوف يخصم من موافقة اليوئنديبي، تمشيا مع المقرر أمريكي

من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة الثالثة  )ج(

غ عند مبل 2022-2021الفترة  وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة في الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند

 لةتكاليف دعم الوكا، زائد دوالر أمريكي 12,045,500، يتألف من دوالر أمريكي 14,792,059

 عم الوكالةتكاليف دا زائد أمريكي ادوالر 210,000ا لليونديبي، و أمريكي ادوالر 843,185البالغة 

البالغة  لوكالةتكاليف دعم ازائد  أمريكي دوالر 1,500,000ا لليونيب و أمريكي ادوالر 25,433البالغة 

الغ يا، البا لحكومة ألمانيا، مع العلم بأن المبلغ الموافق عليه أللمانأمريكي ادوالر 167,941

تم تخصيصه دوالرا أمريكيا سي 156,086دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  1,394,113

لوكالة بقيمة دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم ا 105,887االجتماع السادس والثمانين، ومبلغ  إلى

 االجتماع السابع والثمانين. إلىدوالرا أمريكيا سيتم تخصيصه  11,855

 (86/90)المقرر 

 

 )اليوئنديبي( الشريحة الثالثة( –لبنان: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/59نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  .310

مرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد لللسريع نسبيا تنفيذ االوالحظ أحد األعضاء مع التقدير  .311

إلى  لقطاع تصنيع الهيدروكلوروفلوروكربونات جميعها تقريبا، ، والتحويل الناجحالهيدروكلوروفلوروكربونية للبنان

، وأن الشركة التي أبلغت في عدة اجتماعات والتي تستخدم مؤقتا منخفضة إمكانية االحترار العالميلبدائل ا

 الهيدروكلوروكربون العالي إمكانية االحترار العالمي تمكنت من استكمال تحويلها إلى الهيدروفلوروأورفينات.
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 اللجنة التنفيذية: وقررت .312

ً  (أ)  بما يلي: اإلحاطة علما

المواد  ةإزال ةمرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارالتقرير ال (1)

 لبنان؛لالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 نديبيواليوئان والجهود التي تبذلها حكومة لبناليوئنديبي التقرير الذي قدمه ب ،مع التقدير (2)

خال العالمي وإدالحترار لعالية  إمكانيةلتكنولوجيا ذات للوقف االستخدام المؤقت 

رغوة تصنيع ال  قطاعياالحترار العالمي المعتمدة في كال منخفضة إمكانيةتكنولوجيا 

 ؛الغرف وتكييف هواء

الوارد وب السائب 141-الحظر المفروض على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون تأجيل (3)

 ؛2021 كانون الثاني /يناير 1 حتىفي البوليوالت المستوردة سابقة الخلط 

د دارة إزالة المواإل تهاالمرحلة الثانية من خط إنجازطلب حكومة لبنان تسريع  (4)

 ؛2024إلى  2025الهيدروكلوروفلوروكربونية من عام 

في  62.5التزام حكومة لبنان بتخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  (5)

 ؛2024المائة بحلول عام في  75و  2022بحلول عام من خط أساس البلد المائة 

 لمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منامدة تعديل على  الموافقة (ب)

 ؛2024 عام إلى 2025 عام

بين حكومة لبنان واللجنة التنفيذية، على المبرم االتفاق  عدلتأن أمانة الصندوق ب اإلحاطة علما (ج)

االستهالك  للتعدي 1، وتحديداً: الفقرة هذا التقريرين بربعواأل دسالسارفق النحو الوارد في الم

غيير مدة ت كي يبينل لفأ -2 والتذييل، 2024المستهدف الذي يتعين على لبنان تحقيقه في عام 

ل للتموي دلالمع يفي الفقرة الفرعية )هـ( والجدول الزمن المذكورةالمرحلة الثانية، وتغيير األهداف 

تمت ، و2023إلى  2024 والشريحة لعام 2020إلى  2021للفترتين  مقدما لتقديم شريحة التمويل

ي لتوصل إليه فاحل محل االتفاق الذي تم ي المعدللإلشارة إلى أن االتفاق المحدث  16الفقرة إضافة 

 ؛االجتماع الخامس والسبعين

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة و (د)

 قدره ، بمبلغ2022-2020 للفترة الهيدروكلوروفلوروكربونية للبنان وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة

دوالر أمريكي، مع  29,432وقدرها دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  420,462

خالل  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتوصيات من التحقق من ال تناوله سيتم أنب العلم

 .من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ الشريحة الثالثة

 (86/91)المقرر 

نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص من جدول األعمال:  10البند 

 (84/85وق المتعدد األطراف )المقرر والحصص التي وضعت بدعم من الصند

نظرة العامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في ال وافقت .313

وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف، الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/83 االجتماع السابع والثمانين.، إلى 
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من جدول األعمال: استعراض مشروعات التعزيز المؤسسي، بما في ذلك مستويات التمويل  11البند 

 )د((74/51)المقرر 

اللجنة التنفيذية خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين على إرجاء النظر  وافقت .314

)د((، الوارد في الوثيقة 74/51)المقرر  زيز المؤسسي، بما في ذلك مستويات التمويلفي استعراض مشروعات التع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/84.إلى االجتماع السابع والثمانين ، 

 )ج(( 84/61رر ف اإلدارية وتمويل الوحدة األساسية )المقيلامن جدول األعمال: تحليل نظام التك 12لبند ا

المعلومات المتعلقة ل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين خالنظرت اللجنة التنفيذية  .315

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/85بتحليل نظام التكاليف اإلدارية وتمويل الوحدة األساسية المقدمة في الوثيقة 

، 2021طلب أحد األعضاء توضيحاً بشأن كيفية تنفيذ أي تعديالت على ميزانيات الوحدات األساسية لعام و .316

نتائج مناقشة تحليل نظام التكاليف اإلدارية وتمويل الوحدة األساسية في االجتماع الثامن  الموافق عليها على أساس

قد صرفت حتى هذه  .2021في عام الموافق عليها ال األموسوف تنفذ عندما تكون والثمانين، من الناحية العملية، 

وأوضحت األمانة أنه بسبب القيود المستمرة التي يفرضها الوباء، كان من المتوقع تحقيق وفورات في تمويل  النقطة

أعلى من  2021الوحدة األساسية. ومع ذلك، إذا اقترحت اللجنة التنفيذية تعديالت على تمويل الوحدة األساسية لعام 

الوفورات المحققة، فيمكنها اتخاذ قرار في اجتماعها الثامن والثمانين بناًء على نتائج التحليل الذي سيقدم إلى ذلك 

 االجتماع.

 اللجنة التنفيذية: قررتو .317

ً بالمعلومات الواردة في الوثيقة اأن تح (أ)  نظام على أساس UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/85ط علما

 )ج((؛ 84/61ة األساسية )المقرر التكاليف اإلدارية وتمويل الوحد

 اتعولمشرلحالي للوكاالت الثنائية والمنفذة بمواصلة استخدام نظام التكاليف اإلدارية ال وأن تسمح (ب)

 سابقة؛ وضعودون  ا، استثنائي2021التي ستُقدم في عام 

نظام التكاليف تقدم، في االجتماع الثامن والثمانين، نتائج التحليل المتعلق بتطالب األمانة بأن و )ج(

تنفيذية، نة الاإلدارية وتمويل الوحدة األساسية، مع مراعاة المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللج

تائج ذات ، والنالسابع والثمانينإلى  الرابع والثمانين بما في ذلك تلك الصادرة عن االجتماعات من

لثالث فترة المتعدد األطراف الق ها األطراف بشأن تجديد موارد الصندواالصلة للمناقشات التي أجر

اليف لى أساسها ستقرر اللجنة ما إذا كان يمكن اإلبقاء على نظام التك، التي ع2023-2021سنوات 

 سنوات فترة الثالثل 2020-2018 سنوات متعدد األطراف لفترة الثالثالاإلدارية للصندوق 

2021-2023. 

 (86/92)المقرر 
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 المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريالمن جدول األعمال:  13البند 

: 5في بلدان المادة لمواد الهيدروفلوروكربونية لالخفض التدريجي  لتكاليفإعداد المبادئ التوجيهية  )أ(

 )د((83/65 )المقرر مشروع المعايير الخاصة بالتمويل

يهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في إعداد المبادئ التج وافقت .318

، الواردة في الوثيقة : مشروع المعايير الخاصة بالتمويل5الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/86، إلى االجتماع السابع والثمانين. 

وكذلك المشروعات واألنشطة التي وثيقة تناقش االستراتيجيات المحتملة، وتدابير السياسات وااللتزامات،  )ب(

 5ادة ن الميمكن إدراجها ضمن المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدا

 ()ب(84/54لضمان الحد من النمو والتخفيضات المستدامة في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية )المقرر 

اء النظر في الوثيقة التي تناقش االستراتيجيات المحتملة، وتدابير السياسات اللجنة التنفيذية على إرج وافقت .319

وااللتزامات، وكذلك المشروعات واألنشطة التي يمكن إدراجها ضمن المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي 

ي استهالك المواد لضمان الحد من النمو والتخفيضات المستدامة ف 5للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة 

إلى االجتماع  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/87، الواردة في الوثيقة )ب((84/54الهيدروفلوروكربونية )المقرر 

 .السابع والثمانين

 5لبلدان المادة  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  الخفضمشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط  )ج( 

 )أ(( 84/54)المقرر 

الوثيقة  خالل االجتماع السادس والثمانين الرسمي على اإلنترنت، األمانة ةممثل تقدم .320

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88 الوثيقة  وذكرت أنه تم إعداد. 84/54، التي تم إعدادها عمالً بالفقرة )أ( من المقرر

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/87 وكذلكلتزامات، االستراتيجيات المحتملة وتدابير السياسات واالب المعنية 

للمواد التدريجي  التخفيضواألنشطة التي يمكن دمجها في المرحلة األولى من خطط  اتعوالمشر

إلى االجتماع السابع والثمانين، عمالً بالفقرة )ب( من  المؤجلة تلك، والنظر في 5لبلدان المادة  الهيدروفلوروكربونية

 نفس المقرر.

ى الوثيقة، قائلين إنها كانت أساًسا جيدًا للمناقشة. وشدد البعض على شكر العديد من األعضاء األمانة علو .321

من اتخاذ إجراءات للتحضير  5أهمية الموافقة على المبادئ التوجيهية في أقرب وقت ممكن لتمكين بلدان المادة 

رداً على التعليقات حول الوثيقتين و. للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  للتخفيض

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88   و UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/87 ا معًا بشكل أفضل، ميتم النظر فيه نتيلال

 الوثيقةالعناصر التي تمت مناقشتها في في إحدى الوثيقتن ا بعدم تكرار يأوضح ممثل األمانة أنه كان قرارا واع

تمكين من أجل ستويات التمويل األولوية للنظر في م UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88. لذلك أعطت الوثيقة ىخراأل

عدد من مقترحات  لتقديم نظرا، للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضالبلدان من الشروع في عملها بشأن 

 بالفعل وتنتظر الموافقة. اتإعداد المشروع

 والخفضإلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأكد العديد من األعضاء الحاجة إلى نهج متكامل  .322

 إلى أقصى حد ممكن التآزر وزيادة أوجهمن أجل تجنب التداخل أو االزدواجية المواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي 

الحظ أحد األعضاء عدم وجود أي إشارة ومتعدد األطراف. الوضمان االستخدام األكثر كفاءة لموارد الصندوق 

والمواد  للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةكول مونتريال أهداف االمتثال لبروتو لتحقيقستراتيجية شاملة ال

و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88 تينالوثيقكلتا ، على الرغم من اإلشارات العديدة إليها في الهيدروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/87" بالمواد األنشطة المتعلقة تلك " تخفيض. وأشار عضو آخر إلى أن إمكانية

التي تم تمويلها من قبل، مثل الدراسات االستقصائية واألنشطة التمكينية، بطريقة مماثلة لتلك  وروكربونيةالهيدروفل

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لم تظهر في مسودة المبادئ ل 55/13في المقرر  المتصورة
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األمانة وثيقة  تعداقترح أحد األعضاء أن و. كربونيةللمواد الهيدروفلوروالتدريجي  التخفيضالتوجيهية إلعداد خطط 

 التخفيضخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالعملية المقترحة إلعداد خطط  إعدادتقارن عملية 

 .للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 

فرعية المتعددة التي تستخدم شدد العديد من األعضاء على أهمية تحديد وإدراج القطاعات والقطاعات الو .323

التدريجي، على الرغم من السيادة في وثيقة قطاع خدمة  التخفيضفي بلد ما في خطط  المواد الهيدروفلوروكربونية

األعضاء على الحاجة إلى فهم شامل لكل قطاع، من خالل العمل مع مجموعة متنوعة من  إحدى تالتبريد. وشدد

التدريجي  التخفيضقابلية لالشتعال والسالمة. وقالت أيضاً إن التنفيذ الناجح ألنشطة الخبراء، في الجمارك والسمية وال

 االجتماعية أيضاً. المسائلالتقنية، بل  فقط المسائليجب أن يراعي ليس  للمواد الهيدروفلوروكربونية

جهات الطاقة وبشأن إدراج وصف للاستخدام اقترح أحد األعضاء إضافة نص بشأن فرص تعزيز كفاءة و .324

 التخفيضالطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء في خطة  استخدام الفاعلة المؤسسية فيما يتعلق بتعزيز كفاءة

امتثال،  مسألةالطاقة ليست استخدام . ومع ذلك، أشار عضو آخر إلى أن كفاءة للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 

الطاقة، فينبغي أن تلتزم البلدان غير العاملة  استخدام فيما يتعلق بكفاءة 5وقال إنه إذا تم تقديم مطالب على بلدان المادة 

 5ها بلدان المادة تنقطة بشأن جمع البيانات، مشيراً إلى أن البيانات التي جمعال نفس وذكربنفس المعايير.  5بالمادة 

بلد ما مع  إلىتصدير اليجب أن تكون متوافقة، مثل السماح، على سبيل المثال، بمقارنة  5بالمادة  والبلدان غير العاملة

المواد  إزالةبلد آخر. وقال عضو آخر إن جمع البيانات ينبغي أن يستند إلى الدروس المستفادة من  مناستيراده 

المواد  اتعوا الموافقة على مشروأعرب عن دعمه، في الحاالت التي تمت فيه الهيدروكلوروفلوروكربونية

، لنهج المواد الهيدروفلوروكربونيةللتخفيضات اإلجمالية في استهالك  البدايةفي غياب نقطة  الهيدروفلوروكربونية

. وأيد أعضاء آخرون فكرة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  مماثل للنهج المستخدم في إطار

 التخفيضقبل االنتهاء من خطة  للمواد الهيدروفلوروكربونيةلمشروعات االستثمارية الفردية المضي قدًما في بعض ا

 .بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةللبلد المعني، كما حدث فيما يتعلق  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 

وع المقرر إلى التزام في مشر إضاف معلومات إضافية بما في ذلك عن البدائلاألعضاء  إحدى تواقترح .325

التدريجي  التخفيضوالحفاظ على  المواد الهيدروفلوروكربونيةقيود على النمو في استهالك  وضع الحكومات بضمان

مزيد من التفاصيل بشأن اإلجراءات واألنشطة التي  وجود. واقترحت على مر الزمن للمواد الهيدروفلوروكربونية

قال األول إنه يجب االعتراف بأن اإلجراءات التي  .رد عضوانو. عامةال لحكومةايتعين االضطالع بها وخطة 

لى البدائل واستخدامها؛ عصول حيتخذها كل بلد ستعتمد على الظروف السائدة في ذلك البلد والتقدم المحرز وإمكانية ال

 وأكد الثاني على الحاجة إلى المرونة في تفسير إثبات االلتزام.

إضافية، بما في ذلك معلومات عن البدائل والتكنولوجيات غير العينية، طلب أحد األعضاء معلومات و .326

، مع مالحظة أيضاليها عصول حإمكانية ال بلواقترح أن تأخذ المبادئ التوجيهية في الحسبان ليس فقط توافر البدائل، 

لفريق التابعة الطاقة( استخدام )كفاءة  31/7التعريفات ذات الصلة التي قدمتها فرقة العمل المعنية بالمقرر. 

 التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.

للمواد التدريجي  التخفيضشدد عدد قليل من األعضاء على الحاجة إلى ضمان أن يكون اسم خطط و .327

إزالة المواد موجزا ومختلفاً بدرجة كافية عن "خطة إدارة  اواختصاره الهيدروفلوروكربونية

أحد األعضاء تسميتها "خطة تنفيذ كيغالي"، بينما ذكر أعضاء آخرون أن  اقترحو". الهيدروكلوروفلوروكربونية

كيغالي إلدارة المواد يجب أن تكون جزًءا من االسم، واقترحوا أسماء بديلة مثل "خطة  المواد الهيدروفلوروكربونية

 ".المواد الهيدروفلوروكربونيةأو "خطة تنفيذ  الهيدروفلوروكربونية"

واألسئلة األخرى من األعضاء، أوضح ممثل األمانة أن إدراج المساعدة لوضع ورداً على التعليقات  .328

التدريجي  التخفيضالتشريعات والسياسات واللوائح في تمويل إعداد استراتيجية شاملة للمرحلة األولى من خطط 

يدروكلوروفلوروكربونية، كان نهًجا مشابًها للنهج المستخدم لخطط إدارة إزالة المواد اله للمواد الهيدروفلوروكربونية

أثناء مرحلة اإلعداد. لذلك، ليس من المنافي أن نطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تأكيد  الزماحيث كان هذا اإلجراء 

 .للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضلمرحلة األولى من خطط التمويل  اذلك عند تقديم طلباته فعل
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 ية على إنشاء فريق اتصال لمواصلة النظر في هذه المسألة.وافقت اللجنة التنفيذو .329

وبعد تقديم التقرير، قال منظم فريق االتصال إن الفريق لم يتمكن من التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن  .330

 المبادئ مسودة، امشروع المبادئ التوجيهية. لذلك أعرب عن رأيه الشخصي بأن اللجنة التنفيذية يمكن أن تعتمد، مؤقت

ً بطريقة موحدة مع طلبات  التوجيهية على النحو الذي اقترحته األمانة في األصل لتمكين اللجنة من المضي قدما

التي قدمتها البلدان بالفعل، على أساس أن  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  مشروعات التخفيضالتمويل إلعداد 

التوجيهية المؤقتة، إذا لزم األمر، في اجتماع الحق، لضمان  يتم تعديل مستوى أي تمويل معتمد على أساس المبادئ

ما تم اعتمادها بشكل نهائي. وقال أحد األعضاء إنه إذا كانت اللجنة ستمضي بهذه حسبما توافقه مع المبادئ التوجيهية 

 الطريقة، سيتعين عليها توضيح اإلجراء الدقيق الستخدام المبادئ التوجيهية المؤقتة.

دمت حكومتا أستراليا والواليات المتحدة األمريكية مشروع مقرر يقترح إجراء مزيد من وبعد ذلك، ق .331

في حالة عدم وجود مبادئ توجيهية و، مؤقتاالمناقشة لمشروع المبادئ التوجيهية في االجتماع السابع والثمانين، 

مريكي، باإلضافة إلى تكاليف دوالر أ 50,000 وقدرهالتمويل المسبق بمعتمدة، فإن الحكم، على أساس استثنائي، 

للمواد التدريجي  التخفيضالدعم، للبلدان التي قدمت طلبات لتمويل إعداد المرحلة األولى من خطة 

. وسيُقدم التمويل على أساس أنه سيُستخدم لبدء استعراض اللوائح والسياسات وأنظمة تراخيص الهيدروفلوروكربونية

؛ لتحديد أصحاب المصلحة المواد الهيدروفلوروكربونيةتطبيقها على االستيراد / التصدير الحالية من حيث 

لتحديث نظم جمع وتحليل البيانات و؛ للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضوالمؤسسات التي ستشارك في 

؛ وبدء المشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن للمواد الهيدروفلوروكربونية دراسات استقصائيةقبل إجراء 

. ولن يُنظر في المزيد من التمويل للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  للتخفيضالنهج الوطني الذي يتعين اتباعه 

عد إال ب للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضإلعداد االستراتيجيات الشاملة والمرحلة األولى من خطط 

 الموافقة على المبادئ التوجيهية، وسيتم خصم التمويل المقدم من أي مبلغ ممنوح.

أيد أحد األعضاء االقتراح الداعي إلى تقديم تمويل مسبق، كوسيلة للحفاظ على الزخم قبل االجتماع السابع و .332

ريق االتصال بشأن االستخدام والثمانين. غير أن العديد من األعضاء قالوا إنهم يفضلون االقتراح المقدم من منظم ف

المؤقت للمبادئ التوجيهية التي اقترحتها األمانة. وقال أحدهم إن االقتراح المقدم من أستراليا والواليات المتحدة 

، وبسبب التوقيت والطابع االفتراضي لالجتماع، لم يكن لدى وفده الوقت للتشاور. وقال جدااألمريكية وصل متأخراً 

 المقترحات في اللحظة األخيرة أمر غير مقبول.إن ممارسة إرسال 

دوالر أمريكي يمثل نسبة متغيرة للغاية من  50,000وعلق عضو آخر بالقول إن المبلغ الموحد البالغ  .333

التمويل اإلجمالي الذي يطلبه كل بلد، وبالتالي فإن النهج غير عادل. كما أعرب عن قلقه من أنه إذا لم تتم الموافقة على 

المزيد من التمويل، فإن البلدان التي بدأت العمل في  وعدم إتاحةلتوجيهية في االجتماع السابع والثمانين، المبادئ ا

 الزخم. فقدان هذا يرغب فيلم ووأنفقت التمويل المسبق قد تجد أنشطتها في خطر.  المحددةاألنشطة 

لسابع والثمانين. وأكد أحد اعتماد مبادئ توجيهية في االجتماع ا ضرورةشدد العديد من األعضاء على  .334

األعضاء على أهمية تخصيص وقت كاٍف للمناقشات في ذلك االجتماع للسماح بحدوث ذلك. واقترح عضو آخر أن 

تستند المناقشات إلى العمل بشأن المبادئ التوجيهية الذي قام به بالفعل فريق االتصال. وأكد ممثل األمانة أن جميع 

التي قُدمت إلى  5لبلدان المادة  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  تخفيضالطلبات التمويل إلعداد خطط 

 االجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين ستُحال إلى االجتماع السابع والثمانين.

التدريجي  التخفيضاللجنة التنفيذية مواصلة النظر في مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط  قررتو .335

في اجتماعها السابع والثمانين، على أساس وثيقة العمل الصادرة عن  5لبلدان المادة  لهيدروفلوروكربونيةللمواد ا

هذا ب السابع واألربعينفريق االتصال الذي تم تشكيله في االجتماع السادس والثمانين، على النحو الوارد في المرفق 

 التقرير.

 (86/93)المقرر 
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في قطاع خدمة التبريد  التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية تحليل مستوى وطرائق تمويل )د(

 ((2)ب()84/86)ب( و83/65ان المقرر)

اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في تحليل مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد  وافقت .336

الوارد  (( الواردان في الوثيقة2)ب( ) 84/86)ب( و 83/65)المقرران الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد 

 .إلى االجتماع السابع والثمانين ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/89في الوثيقة 

من المقرر  24تقرير مجمع يصف أفضل الممارسات والوسائل للجنة التنفيذية للنظر في تفعيل الفقرة  )هـ(

2/XXVIII  ب((84/87)المقرر( 

اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في التقرير المجمع لوصف الممارسات والوسائل للجنة التنفيذية  وافقت .337

)ب((، الوارد في الوثيقة 84/87)المقرر  XXVIII/2من المقرر  24تفعيل الفقرة للنظر في 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/90، إلى االجتماع السابع والثمانين. 

ضافية ومدتها، والفاعلية من حيث التكلفة لجميع المشروعات إلالتكاليف اتحليل ومعلومات عن  )و(

 )أ((84/87)المقرر  ستثمارية الموافق عليها في قطاعات التصنيع ذات الصلة والقطاعات الفرعيةالا

اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في التحليل والمعلومات عن التكاليف اإلضافية ومدتها، والفاعلية  وافقت .338

من حيث التكلفة لجميع المشروعات االستثمارية الموافق عليها في قطاعات التصنيع ذات الصلة والقطاعات الفرعية 

 .إلى االجتماع السابع والثمانين ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/91)أ((، الوارد في الوثيقة 84/87)المقرر 

 الطاقة استخدام كفاءة )ز(

 XXX/5من المقرر  2، والفقرة XXVIII/2من المقرر  16الوسائل لتفعيل الفقرة ورقة عن  (1)

 (84/88)المقرر  لألطراف

 XXVIII/2من المقرر  16اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في الورقة عن الوسائل لتفعيل الفقرة  وافقت .339

إلى  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/92(، الواردة في الوثيقة 84/88لألطراف )المقرر  XXX/5من المقرر  2والفقرة 

 .االجتماع السابع والثمانين

إطار للتشاور مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف حشد موارد مالية إضافية  (2)

مواد ب ونيةالمواد الهيدروفلوروكربالطاقة أو تعزيزها عند استبدال  استخدام للحفاظ على كفاءة

مقرر ء )الذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهوا تبريد

84/89) 

الوثيقة  خالل االجتماع السادس والثمانين الرسمي على اإلنترنت قدمت ممثلة األمانة .340

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/93. 

في المناقشة التي أعقبت ذلك، كان هناك تقدير واسع النطاق لعمل األمانة في إعداد وثيقة حول ما شدد عليه  .341

الطاقة ال  استخدام أنه على الرغم من أن مسائل كفاءةبأحد األعضاء  أفادعضوان على أنه مسألة ذات أهمية كبيرة. 

المواد اعتماد بعض البلدان على المعدات التي تستخدم  عدم معالجتها في استمرار سيسهمتتعلق باالمتثال، 

مقاييس  وضعذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي؛ وقال إنه من األهمية بمكان  الهيدروفلوروكربونية

مشروع. وقال عضو كل الطاقة الوطنية والخاصة باستخدام األداء لقياس ورصد واإلبالغ عن تحقيق أهداف كفاءة 

الطاقة، مثل رفع مستوى خطوط التصنيع، بشكل  استخدام اإلجراءات المصممة لتعزيز كفاءة أنه ينبغي معالجةر آخ

كما و. المواد الهيدروفلوروكربونيةإيجاد حلول مجدية لتزويد البلدان بالدعم التمويلي الكافي الستبدال ويجب شامل، 

. اتعوفيذية بموجبه المعرفة والخبرة من خالل تنفيذ المشرفي الماضي، يمكن النظر في نهج تجمع اللجنة التنحدث 
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النهج كالً من  ويجب أن يراعيعملية معقدة ومكلفة كان الطاقة استخدام وأشار أحد األعضاء إلى أن تعزيز كفاءة 

 مرغوب فيه.والممكن ال

من أجل  المبذولةألمانة أن تبني على جهود جمع المعلومات ا يتعين علىالعديد من األعضاء أنه  وذكر .342

آراء فريق  عن طريق طلبالمالية األخرى و المؤسساتالوثيقة، بما في ذلك عن طريق مواصلة التشاور مع 

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والخبراء الخارجيين بشأن التكنولوجيات الناشئة ذات الكفاءة في استخدام الطاقة. 

متعدد الكبر، من شأنه أن يمّكن الصندوق األ خصوصات مالية أخرى، عالوة على ذلك، ذكروا أن التعاون مع مؤسسا

األطراف من إحداث تأثير أكبر مما يمكن أن يحققه بموارده الخاصة المتواضعة نسبيًا، لكن المؤسسات المالية المحددة 

لمؤسسات المالية . في حين أنه من المنطقي االقتراب من االمتصورةالتي سيتم التعامل معها ستعتمد على األنشطة 

تاريخ التفاعل اإليجابي مع ل نظرا وخاصة، األخضر لمناخاالمتعددة األطراف مثل مرفق البيئة العالمية وصندوق 

، بما في ذلك صناديق المناخ أيضا ألمانة بشركاء محتملين آخرينأن تتصل امتعدد األطراف، يمكن الالصندوق 

متعددة األطراف. سيكون من المفيد أيًضا أن تعرف من الشركاء الو المتعددة األطراف وبنوك التنمية اإلقليمية

المحتملين األنشطة التي قد ينظرون فيها للتمويل وما هي متطلباتهم من حيث، على سبيل المثال، آليات الموافقة على 

ا معرفة ما إذا كانت المشروع وإطار قياس األداء والجداول الزمنية التخاذ المقرر. وسيكون من المثير لالهتمام أيضً 

األمانة قد بحثت في أنواع الترتيبات التي قد تكون ممكنة مع المؤسسات المالية األخرى، بما في ذلك، على سبيل 

. عالوة على ذلك، ينبغي أن تشارك الوكاالت المنفذة في تحديد إطار المشاورات النطاق المثال، مذكرة تفاهم واسعة

لقمة، في ضوء معرفتها باإلجراءات وممارسات التشغيل لبعض المؤسسات المالية كجزء من نهج من القاعدة إلى ا

 التي سيتم التعامل معها.

تساءل عضوان عن سبب استنتاج األمانة، على أساس مشاوراتها غير الرسمية مع مرفق البيئة العالمية و .343

 استخدام المؤسسات لتعزيز كفاءة، أن هناك فرًصا محدودة للحصول على األموال من تلك األخضر لمناخاوصندوق 

الطاقة. ورداً على ذلك، قال ممثل األمانة إن أموال مرفق البيئة العالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ تُصرف حالياً 

تكون جزءاً من مقترحات كي من خالل نظامه لتخصيص الموارد بشفافية، األمر الذي يتطلب طلبات تمويل ل

كان التعاون المباشر مع مرفق البيئة و ،لبلدان النامية في حافظة التخفيف من تغير المناخالمقدمة من ا اتعوالمشر

أمواالً ألنشطة  األخضر لمناخاالعالمية للحصول على األموال أمًرا معقدًا. وفي غضون ذلك، لم يخصص صندوق 

يانات أو الهيئات المعتمدة التي تعمل الطاقة في تطبيقات التبريد ولم يقبل سوى مقترحات من الكاستخدام تعزيز كفاءة 

 معه.

لوثيقة باورداً على سؤال آخر، قال ممثل األمانة إن تقديرات التكاليف العامة الواردة في المرفق األول  .344

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/93  عدة عوامل.  بناءا علىتستند إلى تقارير نشرتها مؤسسات دولية وسيتعين تنقيحها

أن نموذج التكاليف اإلضافية المتفق عليه الذي بدا أنه قد تم اتباعه لبعض التكاليف المعروضة اقترح أحد األعضاء و

الطاقة، التي قد تكون باهظة الثمن  استخدام في المرفق األول ربما ال ينطبق على األنشطة الرامية إلى تعزيز كفاءة

 أو ثالث سنوات فقط. شنتينولكنها تقدم مردودًا هائالً أيًضا، أحيانًا في غضون 

عالوة على ذلك، أوضح ممثل األمانة أن األمانة، أثناء إجرائها لبحوثها وصياغة الوثيقة، استندت إلى و .345

المعلومات التقنية ذات الصلة التي نشرها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، على الرغم من عدم االتصال المباشر 

 استعراضصادي؛ وأنه سيلزم مزيد من الوقت لقياس العبء اإلضافي على األمانة في بفريق التكنولوجيا والتقييم االقت

الطاقة إذا تم اعتماد المقرر المقترح في الوثيقة. وأعرب بعض استخدام كفاءة  عناصرالتي تضمنت  اتعوالمشر

من خالل توفير األعضاء عن استعدادهم الستكشاف سبل تخفيف العبء المحتمل على األمانة، على سبيل المثال 

 موارد إضافية يمكن استخدامها لتوظيف خبراء استشاريين ذوي خبرة فنية مناسبة.

اللجنة التنفيذية في مساهمات إضافية من البلدان غير  نظر باحتمالوفده  رغم ترحيبقال أحد األعضاء، و .346

بإجراء مشاورات رسمية مع مؤسسات  الطاقة، فإنه ال يؤيد مطالبة األمانةاستخدام لتعزيز كفاءة  5العاملة بالمادة 

حيث أن تلك الحكومات كانت ممثلة في اللجنة وبالتالي يمكنها أن تعبر عن اهتمامها  ،التمويل الحكومية لتلك البلدان

 الطاقة في أي وقت. استخدام بتقديم أموال إضافية لتعزيز كفاءة
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. وأضاف 84/89لممنوح لها بموجب المقرر ا التفويضجاوز ااألمانة ت المقدمة منقال عضوان إن الوثيقة و .347

ألطراف الصادر عن ا 30/5 لمقررا الرد علىفي البداية على أن تركز جنة التنفيذية للبوسع اأنه  هذين العضوينأحد 

والمعلومات  69إلى  65 من الفقرات النظر الىيمكن ال ، قبل النظر في شواغل أخرى؛ في الوثيقة، 84/89والمقرر 

وإن والمؤسسات المالية  األموال ذات الصلةشاور مع تاألساس إلطار لل على أنها تضعلمرفق الثاني الواردة في ا

 14 وجهات نظرهم قبلاللجنة التنفيذية  أن يطلب من أعضاء، اقترح العضو الذوالعديد من العناصر.  كانت تفتقد الى

ع المتعلق بتعزيز كفاءة ووالمشر تهانوع أنشطوما االتصال بها رسميًا؛  التي يمكنالمؤسسات  عن 2021 أيار /مايو

 يمكنالترتيبات التعاونية التي  ونوعمتعدد األطراف؛ الالصندوق  للتمويل المحتمل من مصادر خارجالطاقة استخدام 

ه إن . وقالللرد عليها المؤسسات التوجيهية لهذهمع المؤسسات األخرى؛ وما هي األسئلة  اللجنة التنفيذية فيهانظر تأن 

ألغراض ل UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/93الوثيقة من المعلومات الواردة في المرفق الثاني يمكن استخدام 

 ولذا. الجارية اتالمناقش وقادرة على تبينتنظيًما  وأوضحأكثر إيجاًزا  إالّ إنه سيكون من المفيد أن تكون، اإلرشادية

 المعلومات هذه.على مذكرة  هماقترح أن يقدم األعضاء أيًضا تعليقات

ويركز بدرجة لقاعدة ل يتخذ وضع من أعلىمن أن النهج الوارد في التقرير  شواغلهمبعض األعضاء  وأبدي .348

تنسيق مع المؤسسات الوطنية التنفيذ والبدء والعملية  وجرى التشديد علىدور المؤسسات المالية.  مفرطة على

فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة على أن تكون  والتفاعل دارةاإل فاعلة رئيسية في عواملوالوكاالت المنفذة باعتبارها 

من القاعدة للقمة مع المؤسسات الوطنية والوكاالت المنفذة باعتباره من العومل الفاعلة الرئيسية في اإلدارة والتكامل 

العملية  يسيرالفاعلة لتوفهم أبعاد هذه العوامل ومصادر التمويل؛  ةالمانحالجهات الطلبات والموارد من مختلف بشأن 

 .هاوتنفيذ

األمانة أن تعد، لالجتماع  من ن، أن تطلب اللجنة التنفيذيةين آخريعضو بتأييد مناقترح أحد األعضاء، و .349

متعدد األطراف ومن خالل العمل مع المؤسسات ال، تقريًرا يحدد الخيارات، داخل الصندوق 2022األول في عام 

التدخالت  والمنافع بشأنتكاليف للتقديرات  مع، تيسيريةلتمويل، مثل حوافز وتمويل لنماذج  لوضعة األخرى، المالي

قطاع التصنيع والتدابير األجهزة وتمويالت  وصيانة الطاقة من خالل تركيب استخدام المحتملة للحفاظ على كفاءة

. واقترح ينأو حوافز المستهلك والتوسيم الدنيا ألداء الطاقةالمعايير  الطاقة، مثل استخدام كفاءة اتية المتعلقةلسياسا

تمويل من الاإلجراءات والشروط ذات الصلة للحصول على بين مواءمة العضو آخر أن ينظر التقرير في كيفية 

 متعدد األطراف.المشروعات الصندوق والطاقة  استخدام كفاءة ألغراضالمؤسسات 

تقرير الإعداد في لألمانة  لتوفير التوجيه اإلضافي ن أعضاء آخريني مالمناقشات، نص عمل واقترح خالل .350

المواد  لدى إزالةالطاقة وتعزيزها استخدام الخيارات المتاحة لتعبئة موارد مالية إضافية للحفاظ على كفاءة ب المتعلق

 .الهواء التبريد وتكييفقطاع في  الهيدروفلوروكربونية

الوثيقة في اجتماع افتراضي، كان  األمانة تجاوزت التفويض المقدمالوثيقة المقدمة من ن إن يعضو وقال .351

والمقترحات المقدمة من األعضاء بشأن  المشكالتحاجة إلى مزيد من الوقت للنظر في  وجودهناك اتفاق عام على 

 نص العمل الذي سيتم إدراجه في مشروع قرار.

الطاقة لمناقشة  استخدام اللجنة التنفيذية على إعادة تشكيل فريق االتصال المعني بكفاءة وافقتبعد المناقشة، و .352

المسألة بشكل أكبر، وأن يجتمع فريق االتصال مرة أخرى بعد اختتام االجتماع االفتراضي، ولكن خالل الفترة المتفق 

يوافق عليه فريق  قرارمشروع و. 2021 نيسان /أبريل 21عليها لعملية الموافقة الممتدة فيما بين الدورات، في 

تنظر فيه اللجنة على أساس عدم كي ل السادس والثمانين الجتماعااالتصال سيُنشر على الموقع اإللكتروني أثناء دورة 

، أو إذا لم يتمكن فريق االتصال من التوصل إلى المقررإذا أعرب أي وفد عن اعتراضه على مشروع واالعتراض. 

 يل النظر في المسألة إلى االجتماع السابع والثمانين.اتفاق، سيتم تأج

الرئيس أن الفريق لم يتمكن من التوصل إلى الفريق في فريق االتصال، أبلغ منظم أجريت بعد مناقشة و .353

 هذه المسألة في االجتماع السابع والثمانين. معالجةنتيجة، واقترح 
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ع والثمانين، النظر في إطار المشاورات مع الصناديق اللجنة التنفيذية أن تواصل، في اجتماعها الساب قررتو .354

الطاقة أو تعزيزها  استخدام موارد مالية إضافية للحفاظ على كفاءة حشدوالمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف 

االحترار العالمي في قطاع  قدرو منحفضة على إحداث ذات بمواد تبريد المواد الهيدروفلوروكربونيةعند استبدال 

تبريد وتكييف الهواء، على أساس وثيقة العمل الصادرة عن فريق االتصال الذي تم تشكيله في االجتماع السادس ال

 هذا التقرير.ب التاسع واألربعينوالثمانين، على النحو الوارد في المرفق 

 (86/94)المقرر 

)المقرران  23 -الهيدروفلوروكربونالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في المنتج الثانوي  )ح(

 (84/91و  84/90

اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في المنتج  وافقت .355

(، الواردة في الوثيقة 84/91و 84/90)المقرران  23-الثانوي الهيدروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/94،  السابع والثمانينإلى االجتماع. 

، نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة الرسمي على اإلنترنت والثمانين السادسفي اجتماعها  .356

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/70التي تضم قضايا السياسات الناشئة في مشروعات في األرجنتين والمكسيك ،، 

، التي تضمنت مقترًحا ُمعاد تقديمه لمشروع للتحكم في انبعاثات المنتج UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/71الوثيقة و

؛ والوثيقة Frio Industrias Argentinas شركة والتخلص منها في 23 -الهيدروفلوروكربونالثانوي 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72 قترح مشروع للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي م، التي قدمت خيارات

ً في 23 -كربونالهيدروفلورو كويموباسيكوس، المكسيك. وبعد المناقشات التي جرت  شركة والتخلص منها تدريجيا

 في الجلسة العامة، وافقت اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال إلجراء مناقشات إضافية بشأن الوثائق الثالث.

رجاء نظرها في مشروعي التحكم عقب المناقشات التي جرت في فريق االتصال، قررت اللجنة التنفيذية إو .357

في األرجنتين والمكسيك إلى االجتماع الخامس والثمانين  23 -الهيدروفلوروكربونفي انبعاثات المنتج الثانوي 

عملية الموافقة فيما بين الدورات التي أنشئت لذلك االجتماع، ل ووفقا، على التوالي(. 84/91و  84/90)المقرران 

ومسائل السياسات ذات الصلة في اجتماعها السادس والثمانين؛  ينلنظر في مقترَحي المشروعقررت اللجنة التنفيذية ا

في األرجنتين  ينعوعلى إعادة تشكيل فريق االتصال وعقد اجتماعات عبر اإلنترنت لمتابعة النظر في المشر توافقو

إلى االجتماع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/94 وإرجاء النظر في مسائل السياسات الواردة في الوثيقة  ،والمكسيك

 السابع والثمانين.

أبلغ منظم فريق االتصال، في تقريره إلى اللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والثمانين، أن الفريق عقد و .358

المشتركة لكال المشروعين  المشكالت. وتضمنت بعض 2021أبريل/ نيسان  8و  7اجتماعين عبر اإلنترنت في 

ما إذا كان ينبغي اعتبار وتوفير تكاليف التشغيل اإلضافية؛  فيها يجب التيتهما طول الفترة الزمنية اللذين تمت مناقش

التي  23 -الهيدروفلوروكربونكيف ينبغي النظر في تكلفة التحقق من كميات وهذه التكاليف تكاليف تشغيل إضافية؛ 

الحاجة و ات،عوتكاليف المشرو؛ اتعواء من المشارتم تدميرها وما إذا كان ينبغي أن يستمر هذا التحقق بعد االنته

؛ 23 -الهيدروفلوروكربونمن حيث التكلفة للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي  كفاءةإلى النظر في النهج األكثر 

 وحقيقة أن تجديد المحارق في إطار كال المشروعين قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في األصل.

الخاصة بكل مشروع. بالنسبة للمشروع في األرجنتين، ركزت المناقشة  المسائلناقش فريق االتصال أيضاً و .359

والحاجة إلى اتباع  للشركةعلى خيار تجديد المحرقة، على الرغم من وجود بعض المناقشات حول الجدوى المالية 

جرت مناقشة و. 23 -الهيدروفلوروكربون لثانويالنهج األكثر فعالية من حيث التكلفة للتحكم في انبعاثات المنتج ا

مستفيضة حول الكيفية التي ينبغي بها النظر في التكاليف الثابتة للتدمير في ضوء إمكانية تشغيل المحرقة في 

معدل توليد المنتج الثانوي والحاجة إلى موظفين مدربين متخصصين لتشغيل المحرقة؛ والحمالت؛ 

بالنسبة للمشروع في المكسيك، كانت هناك مناقشات مستفيضة حول وئل أخرى. ؛ ومسا23 -الهيدروفلوروكربون

 10من المادة  1االنبعاثات والحاجة إلى ضمان عدم خلط التمويل بما يتماشى مع الفقرة  للتعامل معإنشاء نظام وطني 
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ات في وثيقة المشروع؛ ما إذا كان التدمير "بالقدر الممكن عمليًا" بموجب أحد الخيارومن بروتوكول مونتريال؛ 

المصدّر إلى بلد غير عامل  22 -بالهيدروكلوروفلوروكربونالمرتبط  23 -الهيدروفلوروكربونأهلية المنتج الثانوي و

المنتج الثانوي  معدل توليد ما إذا كان من الممكن إيالء مزيد من االهتمام لتحسين العملية لزيادة خفضو؛ 5بالمادة 

 أخرى. ومسائل ؛23 -الهيدروفلوروكربون

بعض الممثلين أنه، في سياق االجتماعات  وذكرأجرى الفريق مناقشات قوية ولكنه طلب مزيداً من الوقت. و .360

اجتماعات إضافية في غضون مهلة قصيرة، وذكر أحدهم أنه ينبغي  تحديد مواعيداالفتراضية، كان من الصعب 

ثمانين، على سبيل المثال، ينبغي تخصيص وقت كاٍف خالل االجتماع السابع والواستخالص الدروس من التجربة. 

 لالجتماعات غير الرسمية واجتماعات فريق االتصال.

وافقت اللجنة التنفيذية على أن يجتمع فريق االتصال مرة أخرى بعد اختتام االجتماع االفتراضي، ولكن ال و .361

. 2021أبريل/ نيسان  22و  20دورات، يومي يزال خالل الفترة المتفق عليها لعملية الموافقة الممتدة فيما بين ال

كي ل السادس والثمانين الجتماعار يوافق عليه الفريق على الموقع اإللكتروني أثناء دورة اأي مشروع قرسينشر و

إذا أعرب أي وفد عن اعتراضه على مشروع المقرر، أو إذا لم يتمكن وتنظر فيه اللجنة على أساس عدم االعتراض. 

ن التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمشروع ما، سيتم تأجيل النظر في المسألة إلى االجتماع السابع فريق االتصال م

 والثمانين.

أن فريق االتصال ناقش خالل اجتماعاته اإلضافية ورقتي غرفة اجتماعات.  الفريقوبعد ذلك، أفاد منظم  .362

بشأن المشروع في األرجنتين قدمته حكومات أستراليا وبلجيكا والتشيك وسويسرا  قرارهما على مشروع احدإ تاحتو

على مشروع  األخرى توالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية؛ واحتو

 لمتحدة األمريكية.وسويسرا والواليات ا يابشأن المشروع في المكسيك قدمته حكومات أستراليا وتشيك قرار

: األرجنتين 23 -الهيدروفلوروكربونالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في المنتج الثانوي 
 (84/90)المقرر 

أسئلة حول  طرحتأفاد منظم االجتماع أنه خالل مناقشة المشروع في األرجنتين ومشروع المقرر المقترح،  .363

تمويل و؛ 2024كانون الثاني  /يناير 1قبل  للشركةالمتعلق باإلغالق المحتمل ، بما في ذلك الحكم المسائلعدد من 

المشروع. وكان أحد الشواغل الرئيسية هو مستوى التمويل المقترح واألساس  إنجازوالتحقق؛ وتاريخ  الرصد

لك المطلوبة، اختلفت المستخدم لتحديد ذلك التمويل. وبينما كانت التكاليف الرأسمالية اإلضافية المقترحة قريبة من ت

في األرجنتين والمكسيك اختالفًا كبيًرا. بالنسبة لألرجنتين، كانت تستند إلى  ينعوتكاليف التشغيل اإلضافية للمشر

، ولم يتم توفيرها طوال مدة فعلهالمحرقة التي تعمل في حمالت، وهو أمر ال تستطيع الحكومة إجبار المؤسسة على 

اعاته، لم يتمكن فريق االتصال من التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن المشروع في المشروع. وبحلول نهاية اجتم

األرجنتين واقترح مواصلة المناقشات في االجتماع السابع والثمانين، حيث ستقدم حكومة األرجنتين، من خالل 

 اليونيدو، اقتراًحا مضادًا.

 اللجنة التنفيذية قررتو .364

في  23 -الهيدروفلوروكربونانبعاثات المنتج الثانوي مواصلة النظر في مشروع التحكم في  (أ)

 األرجنتين في االجتماع السابع والثمانين؛

 لفرعيةافي الفقرة  المذكوربشأن المشروع  قراراإلحاطة بوثيقة العمل التي تحتوي على مشروع  (ب)

في  لواردا)أ( أعاله التي نظر فيها فريق االتصال في االجتماع السادس والثمانين، على النحو 

دا راحا مضا، من خالل اليونيدو، اقتستقدمهذا التقرير، وأن حكومة األرجنتين ب الخمسينالمرفق 

 االجتماع السابع والثمانين.في نظر فيه لل

 (86/95)المقرر 
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شركة  خلص منها فيوالت 23 -الهيدروفلوروكربونخيارات مقترح مشروع للتحكم في انبعاثات 
 Quimobásicos)) كويموباسيكوس

المقترح، لوحظ  المقررأثناء المناقشات التي جرت في فريق االتصال بشأن المشروع في المكسيك ومشروع  .365

نظًرا ألن هذه الجهود قد تتأخر بسبب جائحة ومكن. أنه سيتم بذل جهود لتجديد محرقة قوس البالزما بأسرع ما ي

 أيار /بحلول مايو 23 -الهيدروفلوروكربون، فقد ُطلبت المرونة، بحيث يمكن أن يبدأ تدمير المنتج الثانوي 19-فيدوك

، على أساس أنه سيكون هناك تخفيض متناسب في التمويل على أساس تكاليف التشغيل اإلضافية المتفق عليها 2022

في مشروع  هذا الحكم إدراج ه سيلزمتم االتفاق على أنو. غير المدمر 23 -الهيدروفلوروكربونلمنتج الثانوي او

االتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية لتقديمه إلى االجتماع السابع والثمانين. كما ناقش فريق االتصال مسائل 

عند أو  22-الهيدروكلوروفلوروكربون أخرى، بما في ذلك معيار األداء الذي يشترط أن تكون انبعاثات خطي إنتاج

التزام ومنتَج؛ ال 22-الهيدروكلوروفلوروكربونكجم من  100لكل  23 -نالهيدروفلوروكربو كجم من 0,1أقل من 

الحكومة بضمان عدم وجود تمويل إضافي من مصادر أخرى للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي 

 .المقررأثناء أو بعد االنتهاء من المشروع؛ وإمكانية تبسيط بعض النص في مشروع  23 -الهيدروفلوروكربون

ر. وفيما يتعلق بإدراج األحكام ااعات فريق االتصال، وافق فريق االتصال على مشروع قروبنهاية اجتم .366

، أعرب أحد األعضاء عن استعداد وفده الجتماع السابع والثمانينالالحقة في مشروع االتفاق الذي سينظر فيه في ا

 للعمل من خالل مشروع االتفاق مع حكومة المكسيك في ذلك االجتماع.

 ة التنفيذية:اللجن قررتو .367

 23 -وكربونالهيدروفلوربخيارات مقترح مشروع للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي علما اإلحاطة  (أ)

الواردة في الوثيقة  Quimobásicos)شركة كويموباسيكوس )والتخلص منها في 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/96 الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في المنتج ،

 (؛84/91: المكسيك )المقرر 23 -الهيدروفلوروكربونوي الثان

ً زائد تكاليف دعم الوكا 3,833,384وافق، من حيث المبدأ، على تأن و (ب)  وقدرهالة دوالراً أمريكيا

ثات انبعا صدرلليونيدو، لتمكين حكومة المكسيك من االمتثال اللتزامات  أمريكيادوالراً   268,337

بموجب تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، على أساس  23 -الهيدروفلوروكربونالمنتج الثانوي 

 أن:

ر انبعاثات وما بعد ذلك، تدمي 2022كانون الثاني  /يناير 1ستكفل حكومة المكسيك، بحلول  (1)

 22 -هيدروكلوروفلوروكربونالمن خطوط إنتاج  23 -الهيدروفلوروكربونالمنتج الثانوي 

 0.1ل من تريال، بحيث تكون االنبعاثات لكال الخطين عند أو أقامتثاالً لبروتوكول مون

رام من كيلوغ 100لكل  23 -الهيدروفلوروكربونكيلوغرام من 

 ؛22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

لفقرة اتتمتع حكومة المكسيك بالمرونة الستخدام التمويل المعتمد من حيث المبدأ في  (2)

 تين فين وحدتي تدمير قوس البالزما المركبأعاله لتجديد أي مالمذكورة الفرعية )ب( 

، أو كليهما، الموصوفين في الوثيقة (Quimobásicos) شركة كويموباسيكوس

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65 أي ستغطي  شركة كويموباسيكوس، على أساس أن

 ؛الزمتمويل إضافي 

رتبطاً مد، كان دوالراً أمريكياً، من إجمالي التمويل المعتم 2,995,047مبلغ أقصى قدره  (3)

لتحقق عند ا بتكاليف التشغيل اإلضافية وسيتم تقسيمه إلى شرائح سنوية تُقدم إلى المكسيك

 المدمر؛ 23 -الهيدروفلوروكربون المنتج الثانوي من كمية

تُحسب تكاليف التشغيل اإلضافية في كل شريحة سنوية بضرب عدد كيلوغرامات  (4)

 دوالر أمريكي/ كجم؛ 3,28 بقيمةالمدمر  23 -الهيدروفلوروكربون
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 ؛2031كانون الثاني  /يناير 1المشروع بحلول  إنجازسيتم  (5)

لك التزمت حكومة المكسيك بضمان عدم وجود تمويل إضافي من مصادر أخرى، بما في ذ (6)

ثانوي للتحكم في انبعاثات المنتج ال 23 -الهيدروفلوروكربونأرصدة أو تعويضات 

 .مشروعال إنجازتاج المعنية، أثناء أو بعد من خطوط اإلن 23 -الهيدروفلوروكربون

 :تحيط علماأن و )ج(

لمدة تصل إلى  22-الهيدروكلوروفلوروكربونبتعليق إنتاج  كويموباسيكوسالتزام شركة ب (1)

لخيار اأسبوعين للسماح بإصالح وحدة تدمير قوس البالزما إذا اختارت حكومة المكسيك 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65في الوثيقة  ألف 1

التزام حكومة المكسيك بضمان استمرار مراقبة انبعاثات المنتج الثانوي و (2)

ركة شمن قبل  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونمن إنتاج  23 -الهيدروفلوروكربون

ريق طالمشروع، بما في ذلك عن  إنجازكيموباسيكوس والتحقق منها بنفس الطريقة بعد 

 ات،السياسات والتشريع

ي إجمال أن التمويل المعتمد من حيث المبدأ المحدد في الفقرة الفرعية )ب( أعاله هوو (3)

حكم في متعدد األطراف للتالالتمويل الذي سيكون متاحاً لحكومة المكسيك من الصندوق 

 ؛23 -الهيدروفلوروكربونانبعاثات المنتج الثانوي 

ات إلى والصادر 5عاملة بالمادة يعكس التمويل المقدم التخفيضات في الملكية غير الو (4)

 ؛5األطراف غير العاملة بالمادة 

يك لمشروع في المكسباالظروف الخاصة حسب التكاليف المتفق عليها للمشروع وأقرت  (5)

أخرى تتعلق بمراقبة انبعاثات المنتج الثانوي  اتعوولم تشكل سابقة ألي مشر

 ؛23 -الهيدروفلوروكربون

بالتعاون مع اليونيدو، مشروع اتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة عد أن تاألمانة،  منطلب تأن  )د(

في االجتماع السابع  لنظر فيه 23 -الهيدروفلوروكربون المنتج الثانوي التنفيذية للتحكم في انبعاثات

 ؛نثمانيالسادس والوالثمانين، في ضوء التوجيهات المقدمة من اللجنة التنفيذية في االجتماع 

المشروع، إلى النظر في طلب تمويل إضافي، للتحقق المستقل  إنجازكومة المكسيك، بعد ح وتدعو )هـ( 

، في إطار لمنبعثالمنتج والمدمر والمباع والمخزن وا 23 -الهيدروفلوروكربونثانوي المنتج المن 

ة على لموافقا تم ، حتىإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةدارة إل تهاالمرحلة الالحقة من خط

موجب بلتحقق للبلد، وفي ذلك الوقت سيستمر ا إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 تلك الخطة؛

 -الهيدروفلوروكربونانبعاثات المنتج الثانوي  فيعلى الشريحة األولى من مشروع التحكم  وتوافق )و( 

مبلغ ال، ب2022-2021 للفترة مقابلةكويموباسيكوس، المكسيك، وخطة التنفيذ ال شركة في 23

أمريكيا  دوالرا 33,814وقدرها دوالًرا أمريكيًا، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  483,058

 لليونيدو.

 (86/96)المقرر 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

 

 

99 

نتريال توكول مومن جدول األعمال: تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ برو 14البند 

 االجتماع الثاني والثالثين لألطرافإلى المقدم 

اللجنة التنفيذية منذ االجتماع الحادي  نفذتهااألنشطة التي   UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/97تعرض الوثيقة .368

المنفذة لالجتماع الخامس  عملية الموافقة بين الدوراتملخص للموافقات على المشروع خالل و ،والثالثين لألطراف

والثمانين للجنة التنفيذية. وقدمت  السادسالخامس والثمانين و  متفق عليها لعقد االجتماعينوالثمانين؛ واإلجراءات ال

 الثاني والثالثين. منظر فيها األطراف في اجتماعهكي يالوثيقة إلى أمانة األوزون ل

 قطاع اإلنتاجب المعنيالفرعي  الفريقمن جدول األعمال: تقرير  15البند 

الوثيقة  خالل االجتماع السادس والثمانين على اإلنترنت المعني بقطاع اإلنتاجالفريق الفرعي  منظمة تقدم .369

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/98 اجتمع،  2020، التي تضمنت تقرير الفريق الفرعي. وقالت إن الفريق الفرعي لعام

اجتماعين افتراضيين  2021عقد الفريق الفرعي لعام  فيما، 2020 كانون األول /مرة واحدة، في ديسمبر افتراضيا،

 الهيدوكلوروفلوروكربونإنتاج بإزالة المتعلقة  المسائلركز الفريق الفرعي مناقشته على و. 2021 آذار /في مارس

 Hindustanفي الهند في شركة  الهيدوكلوروفلوروكربونلقطاع إنتاج  تدقيق تقنيفي الصين وطلب ترخيص إلجراء 

Fluorocarbons Limited .تنظر فيها اللجنة التنفيذية بشأن تقرير التحقق كي تضمن تقرير الفريق الفرعي توصيات لو

، 2021عام اجتماع في خر آفي الصين، الذي سيقدم إلى  الهيدوكلوروفلوروكربونلقطاع إنتاج  2018المحدث لعام 

للصين.  ة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدار والموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية

ومع ذلك ، لم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن الموافقة على مشروع االتفاق الخاص بالمرحلة الثانية من خطة 

يقات المواد إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين أو بشأن توصيات األمانة المتعلقة بالتحقيق في تطب

في الصين. وأوصى الفريق الفرعي بمزيد من المناقشة حول تلك  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الوسيطة 

 البنود في االجتماع السابع والثمانين للجنة التنفيذية.

 الموادبسبب ضيق الوقت، لم يتمكن الفريق الفرعي من مناقشة مشروع المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج  .370

إنتاج المواد  إزالةأو مشروع المبادئ التوجيهية والشكل القياسي المستخدم للتحقق من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ا إلى اجتماع مستقبلي.مالمستنفدة لألوزون، ولذلك أوصى بإرجاء النظر فيه

جراء إل تصريحاب طل، توصل الفريق الفرعي إلى توافق في اآلراء بشأن مالحظة تقديم البيانات األولية رغم .371

في الهند، الوارد في الوثيقة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقني لقطاع إنتاج  تدقيق

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/SGP/7.لم يكن هناك اتفاق على الموافقة على الطلب ، 

د الموا مشروع المبادئ التوجيهية والشكل القياسي المستخدم للتحقق من التخلص التدريجي من إنتاج

 (84/95المستنفدة لألوزون )المقرر 

اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في مشروع المبادئ التوجيهية والشكل القياسي المستخدم للتحقق من  قررت .372

 .مستقبليالتخلص التدريجي من إنتاج المواد المستنفدة لألوزون إلى اجتماع 

 (86/97)المقرر 

المقرر )في الصين  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلقطاع إنتاج  2018تقرير التحقق المحدث لعام 

 )ب(( 84/93

 اللجنة التنفيذية: قررت .373

لصين، بناء افي  2018أن تشير إلى أن البنك الدولي لم يتمكن بعد من إجراء التحقق المحدث لعام  (أ)

 ؛19-كوفيد )ب(، بسبب جائحة 84/93على طلب المقرر 
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اع قطمن قق في الفقرة الفرعية )أ( أعاله كجزء من التح المذكورالتحقق سيجري أن البنك الدولي  (ب)

ؤه في عام في الصين، المقرر إجرا 2020و  2019لعامي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج 

 .2021 امعفي ، وسيقدم تقريًرا بهذا الشأن إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها األخير 2021

 (86/98)المقرر 

 )ب(( 48/69للصين )المقرر  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطة إدارة 

 اللجنة التنفيذية: قررت .374

ر أمريكي المعتمد مليون دوال 23مبلغ الط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ األنشطة الممولة باأن تح (أ)

المرحلة الثانية من خطة إدارة  ، وتقديم2022-2020)ب(، وخطة التنفيذ للفترة  81/71في المقرر 

 للصين؛ إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد أن توافق (ب)

المواد لخفض إنتاج  2026-2018وفلوروكربونية للصين للفترة الهيدروكلور

في  71,5في المائة و  67,5لالستخدامات الخاضعة للرقابة بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

الر دو 70,752,000مبلغ بال، على التوالي، 2026و  2025 يالمائة من خط األساس بحلول عام

 درهاوقأمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  دوالر 67,000,000أمريكي، ويتألف من: 

ي، دوالر أمريك 23,000,000مبلغ الدوالر أمريكي للبنك الدولي، بما في ذلك  3,752,000

عليه  موافقالدوالر أمريكي للبنك الدولي،  1,288,000 وقدرهاباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 

 )ب(؛ 81/71بالفعل في المقرر 

ة األولى دوالر أمريكي من الفوائد المتراكمة خالل المرحل 45,143 ه سيتم خصمأن تشير إلىأن  (ج)

و  2015 عامي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بينإنتاج والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

المواد إنتاج من الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  2019

 77/66 ، وأن المقرر الحالي سوف يحل محل المقرراتاعتمادهاالهيدروكلوروفلوروكربونية عند 

 )ج(؛ 82/88)ب( و  80/80)ب( و 

ً إلى أن البنك الدولي سيتولى التحقق من إنتاج  (د)  بونيةلوروكرالمواد الهيدروكلوروفأن تشير أيضا

المواد إلنتاج إدارة إزالة بموجب المرحلة الثانية من خطة  2020و  2019لعامي 

ية في وسيقدم تقريراً عن ذلك إلى اللجنة التنفيذ 2021الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

 ؛2021عام في اجتماعها األخير 

 التحقق في الفقرة الفرعية )د( أعاله، المذكورةالبنك الدولي، كجزء من عملية التحقق  أن تطالب )هـ(

 من:  مرة واحدة

ً ل الدمج الرأسيه تم أن (1)  في 22 -للهيدروكلوروفلوروكربونخطوط اإلنتاج المنشأة حديثا

 Jiangxi Lee andوشركة  Jiangxi Zhongfu Chemical Materials Technology شركة

Man Chemical Company  ) وشركةInner Mongolia Yonghe Fluorochemical Co. ،

 Inner Mongolia 3F شركة ب في142 -المنشأة للهيدروكلوروفلوروكربونتلك  وكذلك

Wanhao Fluorochemical مع إنتاج مرافق المصب وأن جميع المواد ،

مواد ك هاالهيدروكلوروفلوروكربونية المنتجة في الخطوط الجديدة ستوجه إلى استخدام

 وسيطة؛

 شركة ب الجديد في142 -الهيدروكلوروفلوروكربونتاريخ وقف اإلنتاج في خط إنتاج  (2)

Taixing Meilan؛ 
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ب الذي تبلغ طاقته 142 -الهيدروكلوروفلوروكربونأنه قد تم إغالق وتفكيك خط إنتاج  (3)

 Inner Mongolia 3F Wanhao شركة طن متري/ سنة في 5,500 اإلنتاجية

Fluorochemical؛ 

ب وصهريج 142 -الهيدروكلوروفلوروكربونأنه تم تفكيك وصلة خط األنابيب بين إنتاج  (4)

 Inner Mongolia Yonghe شركة ومحطة تغليف المنتجات فيتخزين السوائب 

Fluorochemical Co، 

المواد  إنتاج طلب من األمانة تقديم مشروع االتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالةتأن  )و(

إلنتاج، اقطاع الهيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته المعدلة شفهياً من قبل الفريق الفرعي المعني ب

 تنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والثمانين.كي ل

 (86/99)المقرر 

لصين افي سيطة كواد والتحقيق في استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ب المعنيةالوثيقة النهائية 

 (84/96)ج( و  83/71)المقرران 

التحقيق في استخدام المواد ب يةالمعناللجنة التنفيذية إرجاء النظر في الوثيقة النهائية  قررت .375

 .مستقبليمواد وسيطة في الصين إلى اجتماع كالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 (86/100لمقرر )ا

 

 (84/97مشروع المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر 

اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في مشروع المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد  قررت .376

 الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى اجتماع مقبل.

 (86/101المقرر )

 الهند: كربونية فيلقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلورو تقني تدقيقجراء إل تصريحالبيانات األولية وطلب 

  Fluorocarbons LimitedHindustan شركة

ً بتقديم البيانات األولية وطلب  .377 تقني لقطاع إنتاج تصريح إلجراء تدقيق قررت اللجنة التنفيذية أن تحيط علما

في الوثيقة  ينالوارد Hindustan Fluorocarbons Limited شركة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الهند:

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/SGP/7. 

 (86/102)المقرر 

 مسائل أخرى من جدول األعمال: 16البند 

 لم تقدم أي مسائل أخرى .378

 اعتماد التقرير من جدول األعمال: 17 البند 

 / UNEP / OzL.Proللتقرير الوارد في الوثيقة  األوليةاعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرها على أساس النسخة  .379

ExCom / 86/100. 
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 اختتام اإلجتماع  األعمال:من جدول  18 البند 

ً  السادس والثمانين االجتماعاختُتم  .380 أبريل/  16يوم من الرسمي على اإلنترنت في الساعة العاشرة صباحا

 .2021يونيه/ حزيران  28صباح يوم  7:10الساعة  الذي انتهى العمل منه  واعتمد التقرير 2021نيسان 
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 األول المرفق

 

 لوظيفة كبير موظفي األمانة الرابعر وإعالن عن شغ
                        

  

 
 

 (2-مد)كبير الموظفين :    عنوان اإلعالن
 األمين التنفيذي:   عنوان رمز الوظيفة

 برنامج األمم المتحدة للبيئة:    المكتب/اإلدارة
 مونتريال:     الموقع

 2021آب /أغسطس 3 - 2021حزيران /يونيه 20:    النشرمدة 

 Administration-UNEP-156440-D-MONTREAL-21 : رقم إعالن الوظيفة الشاغرة

(X) 
 ال تنطبق:    عملية التوظيف

__________________________________________________________________

___ 

 النزاهة والمهنية واحترام التنوع: القيم األساسية لألمم المتحدة
__________________________________________________________________

___ 

 

                       الموضع في الهيكل التنظيمي والتبعية

 
هو السلطة البيئية العالمية الرائدة التي تضع جدول األعمال البيئي العالمي، ( اليونيب)برنامج األمم المتحدة للبيئة 

لبعد البيئي للتنمية المستدامة داخل منظومة األمم المتحدة ويعمل كمدافع رسمي عن  وتعزز التنفيذ المتماسك

لتنفيذ بروتوكول مونتريال مكرس لتحقيق التراجع في اتجاه تدهور  الصندوق المتعدد األطراف .البيئة العالمية

طبقة األوزون على األرض والتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون الخاضع للرقابة بموجب بروتوكول 

لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها الواردة في بروتوكول  1991قد تأسس في عام و .مونتريال

ويتولى برنامج األمم المتحدة للبيئة  .وتتمثل في االمتثال لتدابير الرقابة المحددة بموجب البروتوكول مونتريال

الصندوق المتعدد األطراف في مركز عمل /وتُباشر هذه الوظيفة من مقر اليونيب. إدارة أمانة الصندوق

األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، بموجب توجيهات وتعليمات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد و. مونتريال

 .سيساعد شاغل الوظيفة اللجنة التنفيذية في أداء وظائفها وسيتبعها

 

 المسؤوليات

 
 .توجيه عملية إعداد الخطة االستراتيجية والسياسات التشغيلية والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد األطراف

دارة الموارد إ .للصندوق المتعدد األطراف لتنظر فيها اللجنة التنفيذيةضع الميزانيات والخطط الثالثية السنوات و
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دارة العالقات مع الوكاالت المنفذة إ .المالية ووضع الخطط واالستراتيجيات على أساس الموارد المالية المتاحة

، وبرنامج (ئتديبياليو)رنامج األمم المتحدة اإلنمائي ب :لمشاريع الصندوق المتعدد األطراف وتنسيق العمل معها

إقامة وإدارة  .والبنك الدولي( اليونيدو)منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  ،(اليونيب)األمم المتحدة للبيئة 

هداف بروتوكول مونتريال ألتعزيز القضايا البيئية وضمان تحقيق  5عالقات فعالة مع البلدان العاملة بالمادة 

توجيه تقييم األنشطة والمشاريع التي أقيمت  .الخاضعة للرقابة والتخفيض التدريجي لهاالمتمثلة في إزالة المواد 

إلدارة الفعالة لألمانة من خالل تولي زمام قيادة تعزيز ا .على أساس احتياجات االمتثال الخاصة بالبلدان النامية

واحتياجات تدريب  قييم األداءقيم األمم المتحدة ومبادئها من خالل تحديد أهداف ومعايير األداء وإجراء ت

 .أداء أي واجبات أخرى يمكن أن يكلف بها .الموظفين، ووضع األهداف والغايات القصيرة والطويلة األجل
 

 الكفاءات

 
 : الحرفية

يتحلى بالضمير والكفاءة في الوفاء بااللتزامات ؛ يبدي مظاهر الكفاءة المهنية يفخر بالعمل واإلنجازات المحققة؛ 

يحفزه تبديد الشواغل المهنية ال الشواغل الشخصية؛ يظهر المثابرة  وااللتزام بالمواعيد النهائية وتحقيق النتائج؛

يتحمل مسؤولية دمج المنظور  ؛عند مواجهة مشاكل أو تحديات صعبة؛ يظل هادئا في المواقف العصيبة

 .ت العملالجنساني وضمان المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في جميع مجاال
 : المساءلة

يع المسؤوليات والوعود وااللتزامات؛ يسلم النواتج التي يتحمل مسؤوليتها في غضون الوقت المحدد جميتولى 

 ومعايير التكلفة والجودة المقررة؛

يدعم المرؤوسين ويوفر اإلشراف ويتحمل المسؤولية عن التكليفات  يعمل وفقا للوائح والقواعد التنظيمية؛

يتحمل المسؤولية الشخصية عن أوجه القصور الخاصة به وتلك الخاصة بوحدة العمل، عند  إنجازها؛المفوض ب

 .االقتضاء
 : التواصل

يتحدث ويكتب بوضوح وفعالية؛ يستمع لآلخرين ويفسر الرسائل من اآلخرين بشكل صحيح ويستجيب بشكل 

اللغة والنبرة واألسلوب والشكل بما يالئم يكيف  مناسب ويظهر اهتماما بإنشاء قنوات اتصال ثنائية االتجاه؛

 .الجمهور؛ يظهر االنفتاح في إطالع الغير على المعلومات ومداومة إطالعهم عليها
 : القيادة

يكون نموذجا يرغب اآلخرون في االحتذاء به؛ يمكن اآلخرين من ترجمة الرؤية إلى نتائج؛ يكون استباقيا في 

يقيم ويحافظ على العالقات مع مجموعة واسعة من الناس لفهم  وضع االستراتيجيات لتحقيق األهداف؛

يدفع نحو التغيير  يتوقع النزاعات ويحلها من خالل البحث عن حلول مقبولة للطرفين؛ االحتياجات وكسب الدعم؛

يوضح المعرفة باالستراتيجيات . يظهر الشجاعة التخاذ مواقف غير مألوفة والتحسين؛ ال يقبل الوضع الراهن؛

 .وااللتزام بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين
 :إدارة األداء

يضمن أن األدوار والمسؤوليات والتسلسل اإلداري  ؛يفوض المسؤولية المناسبة والمساءلة وسلطة اتخاذ القرار

يرصد  يقدر بدقة مقدار الوقت والموارد الالزمة إلنجاز مهمة ومطابقة المهمة بالمهارات؛ ؛واضحة لكل موظف

يواظب على مناقشة األداء وتقديم الملحوظات وتدريب  قدم المحرز مقابل المعالم المرحلية والمواعيد النهائية؛الت

يشجع على المخاطرة ويدعم اإلبداع والمبادرة؛ يدعم بنشاط تطوير مهارات الموظفين وتطلعاتهم  الموظفين؛

 .المهنية؛ يقيم األداء بإنصاف
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 التعليم

 
أو المالية  في االقتصاد أو إدارة األعمال( ماجستير أو ما يعادلها)يشترط الحصول على شهادة جامعية متقدمة 

يمكن قبول شهادة جامعية من المستوى األول باإلضافة إلى سنتين . أو اإلدارة العامة أو أي مجال ذي صلة

 .إضافيتين من الخبرة المؤهلة بدال من الدرجة الجامعية المتقدمة

 

 الخبرة في مجال العمل

 

سنة في مجال ( 15)يشترط الحصول على الخبرة متنامية في موقع مسؤولة تبلغ ما ال يقل عن خمسة عشر 

يشترط الحصول على خبرة في منصب رفيع تبلغ ما ال يقل عن  .رسم السياسات وتقييم المشروعات وتنفيذها

ة ببروتوكول مونتريال أو الصندوق المتعدد األطراف يستحسن التمتع بخبرة في عمل ذي صل .سنوات( 7)سبع 

يستحسن التمتع بخبرة في التعامل مع المنظمات الدولية  .أو غيره من المؤسسات المالية المتعددة األطراف

ستحسن التمتع ي .يستحسن التمتع بخبرة عمل في رسم السياسات وهيكل اتخاذ القرارات .والحكومات الوطنية

 .التعامل مع األمم المتحدة أو المنظمات الدولية المماثلةبخبرة عمل في 
 

 اللغات

 
وفيما يخص الوظيفة المعلن عنها، . اللغتان اإلنكليزية والفرنسية هما لغتا العمل في األمانة العامة لألمم المتحدة

 . إضافيةميزة  تشكل المعرفة العملية بلغات األمم المتحدة األخرى .يُشترط إتقان اللغة اإلنكليزية

( القراءة، الكتابة، التحدث، الفهم)في جميع المجاالت األربعة " الطالقة "الطالقة تساوي تصنيف : "ملحوظة

 .في مجالين من المجاالت األربعة" الثقة"تساوي تصنيف "المعرفة "و
 

 التقييم

 
لة شخصية تستهدف قياس قد يشمل تقييم المرشحين المؤهلين لهذا المنصب تقييما في مجال التخصص يتبعه مقاب

 .الكفاءات

 

 إشعار خاص

 
 .هذه الوظيفة مفتوحة للتعيين لفترة أولية مدتها عام واحد ويجوز أن تُمدَّد

. وما فوق تقديم إقرار ذمة مالية عند التعيين وسنويا بعد ذلك 2-يُطلب من جميع الموظفين في المستوى مد 

شائبة من النزاهة والمعايير األخالقية المهنية أمرا ضروريا، وفيما ويُعد وجود تمتع الموظف بمستوى ال تشوبه 

لدول األعضاء، غير الممثلة أو الممثلة تمثيال ناقصا في األمانة ا يخص هذه الوظيفة، نشجع بشدة المتقدمين من

، أنغوال، أفغانستان، أندورا: ، على التقدم لشغلها2020نوفمبر /شرين الثانيت 30العامة لألمم المتحدة حتى 

جزر القمر، ، أنتيغوا وبربودا، البحرين، بليز، البرازيل، بروناي دار السالم، كابو فيردي، كمبوديا، الصين

كوبا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، غينيا االستوائية، الغابون، غرينادا، غينيا 

الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، ليبريا، ليبيا، ليختنشتاين، بيساو، اليابان، كيريباس، الكويت، جمهورية الو 

واليات ميكرونيزيا الموحدة، موناكو، وموزامبيق، ناميبيا، ناورو، النرويج،  لوكسمبورغ، جزر مارشال،

جزر  عمان، باالو وبابوا، غينيا الجديدة، قطر، جمهورية كوريا، االتحاد الروسي، سانت لوسيا، سانت فنسنت،

السودان،  ن، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيبي، المملكة العربية السعودية، جزر سليمان، جنوبغرينادي
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الواليات المتحدة األمريكية، فانواتو،  ليشتي، تركمانستان، توفالو، اإلمارات العربية المتحدة،-سورينام، تيمور

في هذا السياق، يراعى أن  .وتكليفاتهيخضع الموظفون لسلطة األمين العام   .جمهورية فنزويال البوليفارية

المعمول به هو انتقال جميع الموظفين بشكل دوري إلى وظائف جديدة في حياتهم المهنية وفقا للقواعد 

في هذا السياق، يراعى أن المعمول به هو انتقال جميع الموظفين بشكل دوري إلى   .واإلجراءات المعمول بها

األمانة العامة لألمم المتحدة ملتزمة  .فقا للقواعد واإلجراءات المعمول بهاوظائف جديدة في حياتهم المهنية و

نشجع المرشحات بشدة على التقدم لشهل هذا  .في تشكيل موظفيها 50/50بتحقيق التوازن بين الجنسين بنسبة 

 .المنصب

تأكد من استيفاء جميع ، (PHP)عند ملء اللمحة من التاريخ الشخصي  -من داخل األمم المتحدة ن يإلى المتقدم

هذه المعلومات هي األساس لمدير التوظيف . ومن أنها حديثة الحقول وجميع الخبرات المهنية وبيانات االتصال

المتعاقدون والخبراء المستشارين من األفراد الذين عملوا . لتقييم أهليتك ومدى مالءمتك للوظيفة ولالتصال بك

الكيان الذي تولى مباشرة عملهم  في األشهر الستة الماضية، بغض النظر عنداخل األمانة العامة لألمم المتحدة 

 .ال تنطبق عليه شروط التقدم لشغل الوظائف المهنية والرفيعة المؤقتة أو المحددة المدة ولن ينظر في طلباتهم

وظيفة الشاغرة نشجع جميع المتقدمين بشدة على التقديم عبر اإلنترنت في أقرب وقت ممكن بعد نشر إعالن ال -1

سيصل للمتقدم إشعار عبر اإلنترنت يفيد توكيد تلقي و .وقبل الموعد النهائي المحدد في اإلعالن بوقت كاف

 24إذا لم تستلم إقرارا بالبريد اإللكتروني في غضون  -2 .الطلب عند توافر عنوان بريد إلكتروني في الطلب

وإذا . الحاالت، يرجى إعادة تقديم الطلب، إذا لزم األمروفي هذه  .ساعة من التقديم، فربما لم نستلم طلبك

في . "?Need Help"استمرت المشكلة، فيرجى طلب المساعدة التقنية من خالل نظام إنسبيرا على الرابط 

أعلى معايير الكفاءة ضمان الحصول على األمم المتحدة، االعتبار األول في تعيين وتوظيف الموظفين هو 

تُتخذ جميع قرارات التوظيف على أساس المؤهالت   .مع مراعاة التنوع الجغرافي والمقدرة والنزاهة

 .إن األمم المتحدة ملتزمة بتهيئة بيئة متنوعة وشاملة للجميع ملؤها االحترام المتبادل. واالحتياجات التنظيمية

نسي أو العرق أو الدين تعين األمم المتحدة الموظفين وتوظيفهم بغض النظر عن الهوية الجنسية أو التوجه الج

يمكن توفير أماكن إقامة معقولة للمتقدمين من ذوي اإلعاقة لدعم المشاركة  .أو الخلفية الثقافية واإلثنية أو اإلعاقة

 .في عملية التوظيف عندما يطلب ذلك ويشار إليه في الطلب
 

 اعتبارات األمم المتحدة

 
المتحدة، فإن االعتبار األول في توظيف الموظفين هو ضرورة من ميثاق األمم  101من المادة  3وفقا للفقرة 

لن ينظر في طلب المرشحين للعمل لدى األمم المتحدة  .الحصول على أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة

ال إذا كانوا قد ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، أو انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني، أو أعم

استغالل جنسي أو اعتداء جنسي أو تحرش جنسي أو إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو لالعتقاد أنهم شاركوا 

هو أي استغالل فعلي أو محاولة استغالل “ االستغالل الجنسي”يُقصد بمصطلح  .في ارتكاب أي من هذه األفعال

جنسية، ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال لحالة ضعف أو فارق في السلطة أو استغالل للثقة لتحقيق أغراض 

يُقصد بمصطلح و. الحصر، إحراز منفعة مالية أو اجتماعية أو سياسية من خالل االستغالل الجنسي للغير

االعتداء البدني ذو الطابع الجنسي، سواء بالفعل أم بالتهديد، الذي يرتكب باستعمال القوة " االعتداء الجنسي"

أي سلوك غير مرغوب فيه " التحرش الجنسي"يُقصد بمصطلح و. ئة أو قسريةأو في ظل ظروف غير متكاف

ذي طبيعة جنسية يمكن على نحو معقول توقع أو تصور أن يتسبب في جرح مشاعر شخص آخر أو إهانته، 

عندما يتعارض هذا السلوك مع العمل، أو يكون شرطا للتوظيف أو يؤدي إلى بيئة عمل مخيفة أو عدائية أو 

ال يجوز النظر في طلبات و. عندما تستدعي خطورة السلوك إنهاء عالقة العمل مع مرتكب السلوكمسيئة، و

وسيولى االعتبار الواجب ألهمية تعيين . المرشحين الذين ارتكبوا جرائم غير مخالفات المرور البسيطة

اختيار الرجال والنساء ال تفرض األمم المتحدة قيودا تحد بها جواز و .الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن

األمانة العامة لألمم المتحدة بيئة خالية و. لالشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية
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ويجب أن يكون االعتبار األول في تعيين الموظفين أو نقلهم أو ترقيتهم هو ضرورة الحصول على . من التدخين

بقبول عرض التعيين، يخضع موظفو األمم المتحدة لسلطة األمين و .والنزاهةأعلى معايير الكفاءة والمقدرة 

من النظام األساسي ( ج) 2-1العام وتكليفه بأي من األنشطة أو المكاتب التابعة لألمم المتحدة وفقا للبند 

اء مهام جديدة وفي هذا السياق، يتعين على جميع الموظفين المعينين دوليا أن ينتقلوا بشكل دوري ألد .للموظفين

وينبغي أن يتبع المتقدمون جميع  .داخل مراكز العمل أو فيما بينها وفقا للشروط التي يضعها األمين العام

للحصول على إرشادات أكثر تفصيال، يمكن  (.إنسبيرا)التعليمات بعناية في منصة التوظيف عبر اإلنترنت 

، الذي يمكن الوصول إليه (Manual for the Applicant)لمقدمي الطلبات الرجوع إلى دليل مقدم الطلب 

الموجود في الجانب األيمن العلوي من الصفحة الرئيسية لصاحب " Manuals"بالنقر فوق االرتباط التشعبي 

وسيقيم المتقدمون على أساس المعلومات المقدمة في الطلب وفقا لمعايير التقييم الواردة في  .حساب إنسبيرا

التشريعات الداخلية المعمول بها في األمم المتحدة بما في ذلك ميثاق األمم المتحدة إعالن شغور الوظيفة و

دارية والمبادئ اإل والنشرات وقرارات الجمعية العامة والنظامين األساسي واإلداري لموظفي األمم المتحدة

ؤهالتهم وفقا للتعليمات يجب على المتقدمين تقديم معلومات كاملة ودقيقة تتعلق بملفهم الشخصي ومو .التوجيهية

ال يجوز إجراء أي تعديل أو و .الواردة في نظام إنسبيرا لتؤخذ في االعتبار عند التعيين لشغل هذه الوظيفة

وسيجري التواصل مع الجهات المرجعية التي  .إضافة أو حذف أو مراجعة أو تعديل على الطلبات المقدمة

وستحذف . ادة للتحقق من المعلومات المقدمة في طلباتهمقدمها المرشحون الذين تخضع طلباتهم لدراسة ج

في الموعد ( بتوقيت نيويورك) مساء 11:59إعالنات الوظائف الُمعلن عنها على بوابة الوظائف في الساعة 

 .النهائي

 

 عدم تحصيل أي رسوم
 

المقابلة الشخصية، الطلب، أو )ال تتقاضى األمم المتحدة أي رسوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف 

ال تهتم األمم المتحدة بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية و (.أو إجراءات النظر في الطلب، أو التدريب

 .للمتقدمين
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INCOME

Contributions received:

 -     Cash payments including note encashments 3,815,611,937

 -     Promissory notes held 0

 -     Bilateral cooperation 174,480,940

 -     Interest earned * 238,274,864

 -     Additional income from loans and other sources 0

 -     Miscellaneous income 21,841,581

Total Income 4,250,209,322

ALLOCATIONS** AND PROVISIONS

 -     UNDP 962,245,160              

 -     UNEP 359,936,359              

 -     UNIDO 962,694,392              

 -     World Bank 1,277,299,993           

Unspecified projects -

Less Adjustments -

Total allocations to implementing agencies 3,562,175,904 

Secretariat and Executive Committee costs  (1991-2022)

 -     includes provision for staff contracts into 2022 143,648,075 

Treasury fees (2003-2022) 10,056,982 

Monitoring and Evaluation costs (1999-2020) 3,777,433 

Technical Audit costs (1998-2010) 1,699,806 

Information Strategy costs (2003-2004)

 -     includes provision for Network maintenance costs for 2004 104,750 

Bilateral cooperation 174,480,940 

Provision for fixed-exchange-rate mechanism's fluctuations

 -     losses/(gains) in value 30,221,227 

Total allocations and  provisions 3,926,165,117 

Cash*** 324,044,205
Promissory Notes:           

2020 0

Unscheduled 0

-

BALANCE  AVAILABLE   FOR  NEW  ALLOCATIONS 324,044,205 

*** US $4,296,185 is excess of return over allocation for the World Bank to be offset from the intersessional approval process 

established for 86th meeting and beyond.

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL

As at 30/10/2020

TABLE 1 : STATUS OF THE FUND FROM 1991-2020 (IN US DOLLARS)

** Amounts reflect net approvals for which resources are transferred to Implementing Agencies. The Secretariat budget reflects
actual costs as per the final 2018 accounts of the Fund and approved amounts for 2019 - 2022.

* Includes interest amount US $1,356,199 earned by FECO/MEP/(China).
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Description 1991-1993 1994-1996 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018-2020 1991-2020

Pledged contributions 235,029,241 424,841,347 472,567,009 440,000,001 474,000,001 368,028,480 399,640,706 396,815,725 436,198,530 497,448,199 4,144,569,240

Cash payments/received 206,611,034 381,555,255 418,560,776 406,691,739 420,886,941 339,230,114 376,672,425 377,461,743 414,661,000 473,280,910 3,815,611,937

Bilateral assistance 4,366,255 11,909,814 21,242,271 22,591,332 44,683,341 19,667,208 14,157,286 11,522,964 14,171,114 10,169,355 174,480,940

Promissory notes 0 - - - 0 (0) 0 (0) 0 0 0

Total payments 210,977,289 393,465,069 439,803,048 429,283,071 465,570,282 358,897,322 390,829,712 388,984,707 428,832,114 483,450,264 3,990,092,877

Disputed contributions 0 8,098,267 0 0 0 32,471,642 405,792 3,477,910 1,301,470 2,551,799 48,306,880

Outstanding pledges 24,051,952 31,376,278 32,763,961 10,716,930 8,429,719 9,131,159 8,810,995 7,831,018 7,366,416 13,997,935 154,476,362

Payments %age to pledges 89.77% 92.61% 93.07% 97.56% 98.22% 97.52% 97.80% 98.03% 98.31% 97.19% 96.27%

Interest earned 5,323,644 28,525,733 44,685,516 53,946,601 19,374,449 43,537,814 10,544,631 6,615,053 8,836,637               16,884,786             238,274,864

Miscellaneous income 1,442,103 1,297,366 1,223,598 1,125,282 1,386,177 3,377,184 3,547,653 5,804,410 1,782,834               854,973 21,841,581

TOTAL INCOME 217,743,036 423,288,168 485,712,161 484,354,955 486,330,908 405,812,320 404,921,996 401,404,170 439,451,585 501,190,024 4,250,209,322

Accumulated figures 1991-1993 1994-1996 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018-2020 1991-2020

Total pledges 235,029,241 424,841,347 472,567,009 440,000,001 474,000,001 368,028,480 399,640,706 396,815,725 436,198,530 497,448,199 4,144,569,240

Total payments 210,977,289 393,465,069 439,803,048 429,283,071 465,570,282 358,897,322 390,829,712 388,984,707 428,832,114 483,450,264 3,990,092,877

Payments %age to pledges 89.77% 92.61% 93.07% 97.56% 98.22% 97.52% 97.80% 98.03% 98.31% 97.19% 96.27%

Total income 217,743,036 423,288,168 485,712,161 484,354,955 486,330,908 405,812,320 404,921,996 401,404,170 439,451,585 501,190,024 4,250,209,322

Total outstanding contributions 24,051,952 31,376,278 32,763,961 10,716,930 8,429,719 9,131,159 8,810,995 7,831,018 7,366,416 13,997,935 154,476,362

As % to total pledges 10.23% 7.39% 6.93% 2.44% 1.78% 2.48% 2.20% 1.97% 1.69% 2.81% 3.73%

Outstanding contributions for certain 
Countries with Economies in Transition 
(CEITs) 24,051,952 31,376,278 32,763,961 9,811,798 7,511,984 5,940,206 6,211,155 5,000,737 1,115,572 3,929,335 127,712,979

CEITs' outstandings %age to pledges 10.23% 7.39% 6.93% 2.23% 1.58% 1.61% 1.55% 1.26% 0.26% 3.08%

PS: CEITs are Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Ukraine and Uzbekistan, including Turkmenistan up to 2004 as per decision XVI/39.

As at 30/10/2020

BALANCE  AVAILABLE   FOR  NEW  ALLOCATIONS

TABLE 2 : 1991 - 2020 SUMMARY STATUS OF CONTRIBUTIONS AND OTHER INCOME (US$)

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex II

Page 3

Party Agreed Contributions Cash Payments Bilateral Assistance Promissory Notes
Outstanding 

Contributions

Exchange (Gain)/Loss. 
NB:Negative amount = 

Gain

Andorra 164,488 164,488 0 0 0 0

Australia* 93,993,098 92,382,190 1,610,907 0 0 3,744,079

Austria 44,445,051 44,313,261 131,790 0 0 292,517

Azerbaijan 1,666,395 311,683 0 0 1,354,712 0

Belarus 3,834,988 685,682 0 0 3,149,306 0

Belgium 55,181,048 55,181,049 0 0 -0 2,307,848

Bulgaria 2,068,810 2,068,810 0 0 0 0

Canada* 155,851,704 145,044,371 10,807,333 0 0 -396,250

Croatia 1,677,155 1,677,155 0 0 -0 158,056

Cyprus 1,402,528 1,402,528 0 0 0 55,419

Czech Republic 14,785,475 14,508,542 276,933 0 0 726,085

Denmark 36,630,061 36,469,008 161,053 0 0 61,023

Estonia 1,004,990 1,004,990 0 0 0 55,232

Finland 28,626,776 28,227,618 399,158 0 0 -67,132

France 317,054,514 300,154,823 16,899,691 0 0 -5,055,719

Germany 445,874,691 370,142,597 73,009,678 -0 2,722,417 7,029,524

Greece 26,432,727 16,652,913 0 0 9,779,814 -1,340,447

Holy See 18,666 18,666 0 0 0 0

Hungary 9,624,231 9,577,737 46,494 0 0 -76,259

Iceland 1,659,567 1,659,567 0 0 0 51,218

Ireland 17,017,630 17,017,630 0 0 0 927,058

Israel 19,179,221 3,824,671 70,453 0 15,284,097 0

Italy 249,371,526 230,566,795 18,804,731 0 0 7,500,611

Japan 758,606,808 739,128,835 19,257,760 0 220,213 0

Kazakhstan 2,306,516 2,306,516 0 0 -0 0

Kuwait 286,549 286,549 0 0 0 0

Latvia 1,336,831 1,336,830 0 0 0 -2,483

Liechtenstein 427,333 427,333 0 0 0 0

Lithuania 2,057,463 1,564,494 0 0 492,968 0

Luxembourg 3,921,317 3,921,317 0 0 0 15,647

Malta 485,539 332,205 0 0 153,334 15,485

Monaco 351,239 351,239 0 0 0 -572

Netherlands 87,730,952 87,730,951 0 0 0 -0

New Zealand 13,066,581 13,066,580 0 0 0 511,866

Norway 37,571,342 37,571,341 0 0 0 2,020,927

Panama 16,915 16,915 0 0 0 0

Poland 26,125,545 26,012,545 113,000 0 0 1,129,253

Portugal 21,365,524 21,317,591 47,935 0 -1 198,973

Romania 4,104,470 4,104,460 0 0 10 0

Russian Federation 151,376,735 42,911,441 666,676 0 107,798,618 6,576,265

San Marino 67,731 67,731 0 0 0 3,429

Singapore 531,221 459,245 71,976 0 0 0

Slovak Republic 5,387,403 5,370,881 16,523 0 -0 207,776

Slovenia 3,172,277 2,960,610 0 0 211,667 0

South Africa 3,793,691 3,763,691 30,000 0 0 0

Spain 136,951,449 130,512,348 6,439,101 0 0 2,921,016

Sweden 56,131,797 52,148,136 1,574,328 0 2,409,333 920,904

Switzerland 61,872,733 59,959,502 1,913,230 0 1 -1,847,293

Tajikistan 164,899 49,086 0 0 115,813 0

Turkmenistan** 293,245 5,764 0 0 287,481 0

Ukraine 11,040,359 1,303,750 0 0 9,736,609 0

United Arab Emirates 559,639 559,639 0 0 0 0

United Kingdom 288,936,881 288,371,881 565,000 0 -0 1,577,170

United States of America 935,956,340 914,389,150 21,567,191 0 -1 0

Uzbekistan 1,006,574 246,606 0 0 759,968 0

SUB-TOTAL 4,144,569,240 3,815,611,937 174,480,940 -0 154,476,362 30,221,227

Disputed Contributions*** 48,306,880 0 0 0 48,306,880

TOTAL 4,192,876,120 3,815,611,937 174,480,940 0 202,783,243

 

(**) In accordance with decisions VI/5 and XVI/39 of the meeting of the Parties to the Montreal Protocol, Turkmenistan has been reclassified as operating under Article 5 in 2004 and therefore its
contribution of US $5,764 for 2005 should be disregarded.

(***) Amount netted off from outstanding contributions and are shown here for records only. 

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL

TABLE 3 : 1991-2020  Summary Status of Contributions (US$)

As at 30/10/2020

NB: (*) The bilateral assistance recorded for Australia and Canada was adjusted following approvals at the 39th meeting and taking into consideration a reconciliation carried out by the Secretariat

through the progress reports submitted to the 40th meeting to read US $1,208,219 and US $6,449,438 instead of US $1,300,088 and US $6,414,880 respectively.  
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Party Agreed Contributions Cash Payments

Bilateral 

Assistance Promissory Notes Outstanding Contributions

Andorra 45,501 45,501 0 0 0

Australia 17,669,001 17,669,001 0 0 0

Austria 5,443,500 5,443,500 0 0 0

Azerbaijan 453,501 0 0 0 453,501

Belarus 423,501 359,334 0 0 64,167

Belgium 6,690,999 6,690,999 0 0 0

Bulgaria 339,999 339,999 0 0 0

Canada 22,083,999 21,029,237 1,054,762 0 -0

Croatia 748,500 748,500 0 0 0

Cyprus 324,999 324,999 0 0 0

Czech Republic 2,601,000 2,601,000 0 0 0

Denmark 4,415,499 4,415,499 0 0 0

Estonia 287,499 287,499 0 0 0

Finland 3,447,501 3,447,501 0 0 0

France 36,736,500 36,596,945 139,555 0 0

Germany 48,303,999 38,952,612 6,569,848 0 2,781,540

Greece 3,561,000 0 0 0 3,561,000

Holy See 7,500 7,500 0 0 0

Hungary 1,217,001 1,217,001 0 0 0

Iceland 174,000 174,000 0 0 0

Ireland 2,532,999 2,532,999 0 0 0

Israel 3,251,001 0 0 0 3,251,001

Italy 28,336,500 27,399,738 936,762 0 0

Japan 71,890,118 71,394,205 275,697 0 220,216

Kazakhstan 1,443,999 1,443,999 0 0 0

Latvia 378,000 378,000 0 0 0

Liechtenstein 53,001 53,001 0 0 0

Lithuania 544,500 544,500 0 0 0

Luxembourg 483,999 483,999 0 0 0

Malta 120,999 0 0 0 120,999

Monaco 75,501 75,501 0 0 0

Netherlands 11,204,499 11,204,499 0 0 0

New Zealand 2,025,999 2,025,999 0 0 0

Norway 6,419,001 6,419,001 0 0 0

Poland 6,358,500 6,358,500 0 0 0

Portugal 2,963,499 2,963,499 0 0 0

Romania 1,391,001 1,390,991 0 0 10

Russian Federation 23,346,999 23,346,999 0 0 0

San Marino 22,500 22,500 0 0 0

Slovak Republic 1,209,501 1,209,501 0 0 0

Slovenia 635,001 423,334 0 0 211,667

Spain 18,470,499 17,277,768 1,192,731 0 0

Sweden 7,227,999 4,818,666 0 0 2,409,333

Switzerland 8,619,000 8,619,000 0 0 0

Tajikistan 30,000 0 0 0 30,000

Ukraine 778,500 0 0 0 778,500

United Kingdom 33,742,500 33,742,500 0 0 0

United States of America 108,743,585 108,743,585 0 0 0

Uzbekistan 174,000 58,000 0 0 116,000

TOTAL 497,448,199 473,280,910 10,169,355 0 13,997,935

   Disputed Contributions(*) 2,551,799 0 0 0 2,551,799

   TOTAL 499,999,998 473,280,910 10,169,355 0 16,549,734

(*)Additional amount on disputed contribution relating to Japan (US $1,295,383) and the United States of America (US $1,256,416)

CEITs 39,843,501 35,914,166 0 0 3,929,335

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL

TABLE 4 : Status of Contributions for  2018-2020  (US$)

As at 30/10/2020
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Party

Agreed 

Contributions Cash Payments

Bilateral 

Assistance Promissory Notes Outstanding Contributions

Andorra 15,167 15,167 0

Australia 5,889,667 5,889,667 0

Austria 1,814,500 1,814,500 0

Azerbaijan 151,167 151,167

Belarus 141,167 141,167 0

Belgium 2,230,333 2,230,333 0

Bulgaria 113,333 113,333 0

Canada 7,361,333 6,936,571 424,762 0

Croatia 249,500 249,500 0

Cyprus 108,333 108,333 0

Czech Republic 867,000 867,000 0

Denmark 1,471,833 1,471,833 0

Estonia 95,833 95,833 0

Finland 1,149,167 1,149,167 0

France 12,245,500 12,218,945 26,555 0

Germany 16,101,333 12,913,708 101,135 3,086,490

Greece 1,187,000 1,187,000

Holy See 2,500 2,500 0

Hungary 405,667 405,667 0

Iceland 58,000 58,000 0

Ireland 844,333 844,333 0

Israel 1,083,667 1,083,667

Italy 9,445,500 9,445,500 0

Japan 24,395,167 24,174,951 220,216

Kazakhstan 481,333 481,333 0

Latvia 126,000 126,000 0

Liechtenstein 17,667 17,667 0

Lithuania 181,500 181,500 0

Luxembourg 161,333 161,333 0

Malta 40,333 40,333

Monaco 25,167 25,167 0

Netherlands 3,734,833 3,734,833 0

New Zealand 675,333 675,333 0

Norway 2,139,667 2,139,667 0

Poland 2,119,500 2,119,500 0

Portugal 987,833 987,833 0

Romania 463,667 463,667 0

Russian Federation 7,782,333 7,782,333 0

San Marino 7,500 7,500 0

Slovak Republic 403,167 403,167 0

Slovenia 211,667 211,667

Spain 6,156,833 6,156,833 0

Sweden 2,409,333 2,409,333

Switzerland 2,873,000 2,873,000 0

Tajikistan 10,000 10,000

Ukraine 259,500 259,500

United Kingdom 11,247,500 11,247,500 0

United States of America 36,653,423 36,653,423 0

Uzbekistan 58,000 58,000

TOTAL 166,653,422 157,383,597 552,452 0 8,717,373

   Disputed Contributions(*) 13,244 13,244

   TOTAL 166,666,666 157,383,597 552,452 0 8,730,617

(*) Additional amount on disputed contributions relating to the United States of America.

CEITs 13,281,167 11,832,333 0 0 1,448,834

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL

TABLE 5 : Status of  Contributions for  2020 (US$)

As at 30/10/2020
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Party

Agreed 

Contributions Cash Payments

Bilateral 

Assistance

Promissory 

Notes Outstanding Contributions

Andorra 15,167 15,167 0

Australia 5,889,667 5,889,667 0

Austria 1,814,500 1,814,500 0

Azerbaijan 151,167 151,167

Belarus 141,167 141,167 0

Belgium 2,230,333 2,230,333 0

Bulgaria 113,333 113,333 0

Canada 7,361,333 7,031,333 330,000 0

Croatia 249,500 249,500 0

Cyprus 108,333 108,333 0

Czech Republic 867,000 867,000 0

Denmark 1,471,833 1,471,833 0

Estonia 95,833 95,833 0

Finland 1,149,167 1,149,167 0

France 12,245,500 12,245,500 0

Germany 16,101,333 15,005,907 1,400,376 -304,950

Greece 1,187,000 1,187,000

Holy See 2,500 2,500 0

Hungary 405,667 405,667 0

Iceland 58,000 58,000 0

Ireland 844,333 844,333 0

Israel 1,083,667 1,083,667

Italy 9,445,500 8,880,500 565,000 0

Japan 24,395,167 24,209,870 185,297 0

Kazakhstan 481,333 481,333 0

Latvia 126,000 126,000 0

Liechtenstein 17,667 17,667 0

Lithuania 181,500 181,500 0

Luxembourg 161,333 161,333 0

Malta 40,333 40,333

Monaco 25,167 25,167 0

Netherlands 3,734,833 3,734,833 0

New Zealand 675,333 675,333 0

Norway 2,139,667 2,139,667 0

Poland 2,119,500 2,119,500 0

Portugal 987,833 987,833 0

Romania 463,667 463,657 10

Russian Federation 7,782,333 7,782,333 0

San Marino 7,500 7,500 0

Slovak Republic 403,167 403,167 0

Slovenia 211,667 211,667 0

Spain 6,156,833 6,156,833 0

Sweden 2,409,333 2,409,333 0

Switzerland 2,873,000 2,873,000 0

Tajikistan 10,000 10,000

Ukraine 259,500 259,500

United Kingdom 11,247,500 11,247,500 0

United States of America 35,614,904 35,614,904 0

Uzbekistan 58,000 58,000 0

TOTAL 165,614,903 160,707,503 2,480,673 0 2,426,727

   Disputed Contributions(*) 1,051,763 1,051,763

   TOTAL 166,666,666 160,707,503 2,480,673 0 3,478,490

(*) Additional amount on disputed contributions relating to the United States of America.

CEITs 13,281,167 12,102,000 0 0 1,179,167

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL

TABLE 6 : Status of Contributions for  2019 (US$)

As at 30/10/2020
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Party Agreed Contributions Cash Payments Bilateral Assistance Promissory Notes Outstanding Contributions

Andorra 15,167 15,167 0

Australia 5,889,667 5,889,667 0

Austria 1,814,500 1,814,500 0

Azerbaijan 151,167 151,167

Belarus 141,167 77,000 64,167

Belgium 2,230,333 2,230,333 0

Bulgaria 113,333 113,333 0

Canada 7,361,333 7,061,333 300,000 -0

Croatia 249,500 249,500 0

Cyprus 108,333 108,333 0

Czech Republic 867,000 867,000 0

Denmark 1,471,833 1,471,833 0

Estonia 95,833 95,833 0

Finland 1,149,167 1,149,167 0

France 12,245,500 12,132,500 113,000 0

Germany 16,101,333 11,032,996 5,068,337 0

Greece 1,187,000 1,187,000

Holy See 2,500 2,500 0

Hungary 405,667 405,667 0

Iceland 58,000 58,000 0

Ireland 844,333 844,333 0

Israel 1,083,667 1,083,667

Italy 9,445,500 9,073,738 371,762 0

Japan 23,099,784 23,009,384 90,400 0

Kazakhstan 481,333 481,333 0

Latvia 126,000 126,000 0

Liechtenstein 17,667 17,667 0

Lithuania 181,500 181,500 0

Luxembourg 161,333 161,333 0

Malta 40,333 40,333

Monaco 25,167 25,167 0

Netherlands 3,734,833 3,734,833 0

New Zealand 675,333 675,333 0

Norway 2,139,667 2,139,667 0

Poland 2,119,500 2,119,500 0

Portugal 987,833 987,833 0

Romania 463,667 463,667 0

Russian Federation 7,782,333 7,782,333 0

San Marino 7,500 7,500 0

Slovak Republic 403,167 403,167 0

Slovenia 211,667 211,667 0

Spain 6,156,833 4,964,102 1,192,731 0

Sweden 2,409,333 2,409,333 0

Switzerland 2,873,000 2,873,000 0

Tajikistan 10,000 10,000

Ukraine 259,500 259,500

United Kingdom 11,247,500 11,247,500 0

United States of America 36,475,258 36,475,258 0

Uzbekistan 58,000 58,000

TOTAL 165,179,874 155,189,810 7,136,230 0 2,853,834

   Disputed Contributions(*) 1,486,792 1,486,792

   TOTAL 166,666,666 155,189,810 7,136,230 0 4,340,626

(*) Additional amount on disputed contribution relating to Japan (US $1,295,383) and the United States of America (US $191,409)

CEITs 13,281,167 11,979,833 0 0 1,301,334

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL

TABLE 7 : Status of  Contributions for  2018 (US$)

As at 30/10/2020



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 
Annex II
Page 8

Party Agreed Contributions Cash Payments Bilateral Assistance Promissory Notes
Outstanding 

Contributions

Andorra 48,504 48,504 0 0 0

Australia 12,574,443 12,574,443 0 0 0

Austria 4,838,190 4,838,190 0 0 0

Azerbaijan 242,517 0 0 0 242,517

Belarus 339,522 226,348 0 0 113,174

Belgium 6,050,769 6,050,769 0 0 0

Bulgaria 284,955 284,955 0 0 0

Canada 18,091,677 18,091,677 0 0 0

Croatia 763,926 763,926 0 0 -0

Cyprus 284,955 284,955 0 0 0

Czech Republic 2,340,276 2,340,276 0 0 0

Denmark 4,092,453 4,092,453 0 0 0

Estonia 242,517 242,517 0 0 0

Finland 3,146,643 3,146,643 0 0 0

France 33,909,768 32,748,542 1,161,226 0 -0

Germany 43,295,127 34,537,016 8,758,111 -0 -0

Greece 3,868,128 0 0 0 3,868,128

Holy See 6,063 6,063 0 0 0

Hungary 1,612,731 1,612,731 0 0 0

Iceland 163,698 163,698 0 0 0

Ireland 2,534,289 2,534,289 0 0 0

Israel 2,400,906 0 0 0 2,400,906

Italy 26,967,753 24,877,303 2,090,450 0 0

Japan 65,679,333 65,359,260 320,073 0 0

Kazakhstan 733,611 733,611 0 0 0

Latvia 284,955 284,955 0 0 0

Liechtenstein 54,567 54,567 0 0 0

Lithuania 442,590 442,590 0 0 0

Luxembourg 491,094 491,094 0 0 0

Malta 97,005 64,670 0 0 32,335

Monaco 72,756 72,756 0 0 0

Netherlands 10,028,028 10,028,028 0 0 0

New Zealand 1,533,912 1,533,912 0 0 0

Norway 5,159,523 5,159,523 0 0 0

Poland 5,583,927 5,583,927 0 0 -0

Portugal 2,873,811 2,873,811 0 0 0

Romania 1,370,214 1,370,214 0 0 0

Russian Federation 14,781,336 14,114,660 666,676 0 -0

San Marino 18,189 18,189 0 0 0

Slovak Republic 1,036,755 1,036,755 0 0 -0

Slovenia 606,288 606,288 0 0 0

Spain 18,024,984 16,850,406 1,174,578 0 0

Sweden 5,820,378 5,820,378 0 0 0

Switzerland 6,347,850 6,347,850 0 0 0

Tajikistan 18,189 0 0 0 18,189

Ukraine 600,227 0 0 0 600,227

United Kingdom 31,399,728 31,399,728 0 0 0

United States of America 94,948,529 94,948,529 0 0 -0

Uzbekistan 90,942 0 0 0 90,942

TOTAL 436,198,530 414,661,000 14,171,114 -0 7,366,416

   Disputed Contributions(*) 1,301,470 0 0 0 1,301,470

   TOTAL 437,500,000 414,661,000 14,171,114 -0 8,667,886

(*) Additional amount on disputed contributions relating to the United States of America.

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 8 : Status of Contributions for  2015-2017 (US$)

As at 30/10/2020



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 
Annex II

Page 9

Party Agreed Contributions Cash Payments Bilateral Assistance Promissory Notes Outstanding Contributions

Andorra 16,168 16,168 0
Australia 4,191,481 4,191,481 0
Austria 1,612,730 1,612,730 0
Azerbaijan 80,839 80,839
Belarus 113,174 113,174 0
Belgium 2,016,923 2,016,923 0
Bulgaria 94,985 94,985 0
Canada 6,030,559 6,030,559 0
Croatia 254,642 254,642 0
Cyprus 94,985 94,985 0
Czech Republic 780,092 780,092 0
Denmark 1,364,151 1,364,151 0
Estonia 80,839 80,839 0
Finland 1,048,881 1,048,881 0
France 11,303,256 10,472,252 831,004 0
Germany 14,431,709 12,410,403 2,021,306 -0 -0
Greece 1,289,376 1,289,376
Holy See 2,021 2,021 0
Hungary 537,577 537,577 0
Iceland 54,566 54,566 0
Ireland 844,763 844,763 0
Israel 800,302 800,302
Italy 8,989,251 8,706,751 282,500 0
Japan 21,893,111 21,893,111 0
Kazakhstan 244,537 244,537 0
Latvia 94,985 94,985 0
Liechtenstein 18,189 18,189 0
Lithuania 147,530 147,530 0
Luxembourg 163,698 163,698 0
Malta 32,335 32,335
Monaco 24,252 24,252 0
Netherlands 3,342,676 3,342,676 0
New Zealand 511,304 511,304 0
Norway 1,719,841 1,719,841 0
Poland 1,861,309 1,861,309 0
Portugal 957,937 957,937 0
Romania 456,738 456,738 0
Russian Federation 4,927,112 4,927,112 0
San Marino 6,063 6,063 0
Slovak Republic 345,585 345,585 0
Slovenia 202,096 202,096 0
Spain 6,008,328 6,008,328 0
Sweden 1,940,126 1,940,126 0
Switzerland 2,115,950 2,115,950 0
Tajikistan 6,063 6,063
Ukraine 200,076 200,076
United Kingdom 10,466,576 10,466,576 0
United States of America 32,083,333 32,083,333 0
Uzbekistan 30,314 30,314

TOTAL 145,833,333 140,259,219 3,134,810 -0 2,439,305

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 9 : Status of Contributions for  2017 (US$)

As at 30/10/2020
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Party Agreed Contributions Cash Payments Bilateral Assistance Promissory Notes Outstanding Contributions

Andorra 16,168 16,168 0
Australia 4,191,481 4,191,481 0
Austria 1,612,730 1,612,730 0
Azerbaijan 80,839 80,839
Belarus 113,174 113,174 0
Belgium 2,016,923 2,016,923 0
Bulgaria 94,985 94,985 0
Canada 6,030,559 6,030,559 0
Croatia 254,642 254,642 0
Cyprus 94,985 94,985 0
Czech Republic 780,092 780,092 0
Denmark 1,364,151 1,364,151 0
Estonia 80,839 80,839 0
Finland 1,048,881 1,048,881 0
France 11,303,256 11,018,799 284,457 -0
Germany 14,431,709 12,431,833 1,999,876 -0 -0
Greece 1,289,376 1,289,376
Holy See 2,021 2,021 0
Hungary 537,577 537,577 0
Iceland 54,566 54,566 0
Ireland 844,763 844,763 0
Israel 800,302 800,302
Italy 8,989,251 7,463,801 1,525,450 0
Japan 21,893,111 21,753,838 139,273 0
Kazakhstan 244,537 244,537 0
Latvia 94,985 94,985 0
Liechtenstein 18,189 18,189 0
Lithuania 147,530 147,530 0
Luxembourg 163,698 163,698 0
Malta 32,335 32,335 0
Monaco 24,252 24,252 0
Netherlands 3,342,676 3,342,676 0
New Zealand 511,304 511,304 0
Norway 1,719,841 1,719,841 0
Poland 1,861,309 1,861,309 0
Portugal 957,937 957,937 0
Romania 456,738 456,738 0
Russian Federation 4,927,112 4,260,436 666,676 0
San Marino 6,063 6,063 0
Slovak Republic 345,585 345,585 0
Slovenia 202,096 202,096 0
Spain 6,008,328 4,833,750 1,174,578 -0
Sweden 1,940,126 1,940,126 0
Switzerland 2,115,950 2,115,950 0
Tajikistan 6,063 6,063
Ukraine 200,076 200,076
United Kingdom 10,466,576 10,466,576 0
United States of America 31,233,927 31,233,927 0

Uzbekistan 30,314 30,314

TOTAL 144,983,927 136,786,648 5,790,310 -0 2,406,970

   Disputed Contributions(*) 849,406 849,406

   TOTAL 145,833,333 136,786,648 5,790,310 -0 3,256,376

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 10 : Status of Contributions for  2016 (US$)

As at 30/10/2020
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Party Agreed Contributions Cash Payments Bilateral Assistance Promissory Notes Outstanding Contributions

Andorra 16,168 16,168 0
Australia 4,191,481 4,191,481 0
Austria 1,612,730 1,612,730 0
Azerbaijan 80,839 80,839
Belarus 113,174 113,174
Belgium 2,016,923 2,016,923 0
Bulgaria 94,985 94,985 0
Canada 6,030,559 6,030,559 0
Croatia 254,642 254,642 -0
Cyprus 94,985 94,985 0
Czech Republic 780,092 780,092 0
Denmark 1,364,151 1,364,151 0
Estonia 80,839 80,839 0
Finland 1,048,881 1,048,881 0
France 11,303,256 11,257,491 45,765 0
Germany 14,431,709 9,694,780 4,736,929 -0
Greece 1,289,376 1,289,376
Holy See 2,021 2,021 0
Hungary 537,577 537,577 0
Iceland 54,566 54,566 0
Ireland 844,763 844,763 0
Israel 800,302 800,302
Italy 8,989,251 8,706,751 282,500 0
Japan 21,893,111 21,712,311 180,800 0
Kazakhstan 244,537 244,537 0
Latvia 94,985 94,985 0
Liechtenstein 18,189 18,189 0
Lithuania 147,530 147,530 0
Luxembourg 163,698 163,698 0
Malta 32,335 32,335 0
Monaco 24,252 24,252 0
Netherlands 3,342,676 3,342,676 0
New Zealand 511,304 511,304 0
Norway 1,719,841 1,719,841 0
Poland 1,861,309 1,861,309 -0
Portugal 957,937 957,937 0
Romania 456,738 456,738 0
Russian Federation 4,927,112 4,927,112 -0
San Marino 6,063 6,063 0
Slovak Republic 345,585 345,585 -0
Slovenia 202,096 202,096 0
Spain 6,008,328 6,008,328 0
Sweden 1,940,126 1,940,126 0
Switzerland 2,115,950 2,115,950 0
Tajikistan 6,063 6,063
Ukraine 200,076 200,076
United Kingdom 10,466,576 10,466,576 0
United States of America 31,631,269 31,631,269 -0
Uzbekistan 30,314 30,314

TOTAL 145,381,269 137,615,134 5,245,994 2,520,142
   Disputed Contributions(*) 452,064 452,064

   TOTAL 145,833,333 137,615,134 5,245,994 2,972,206
(*) Additional amount on disputed contributions relating to the United States of America.

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 11 : Status of Contributions for  2015 (US$)

As at 30/10/2020
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Party  Agreed Contributions  Cash Payments  Bilateral Assistance  Promissory Notes 
 Outstanding 
Contributions 

Andorra 35,720 35,787 0 0 -67
Australia 9,863,697 9,863,697 0 0 0
Austria 4,342,476 4,342,476 0 0 0
Azerbaijan 76,542 0 0 0 76,542
Belarus 214,317 0 0 0 214,317
Belgium 5,485,501 5,485,501 0 0 0
Bulgaria 193,906 193,906 0 0 0
Canada 16,364,653 16,364,653 0 0 0
Croatia 164,729 164,729 0 0 0
Cyprus 234,728 234,728 0 0 0
Czech Republic 1,780,874 1,780,874 0 0 0
Denmark 3,755,655 3,755,655 0 0 0
Estonia 204,112 204,112 0 0 0
Finland 2,888,180 2,888,180 0 0 0
France 31,244,394 30,502,388 742,006 0 0
Germany 40,914,185 33,374,301 7,539,884 0 0
Greece 3,526,029 1,175,343 0 0 2,350,686
Holy See 5,103 5,103 0 0 0
Hungary 1,484,912 1,484,912 0 0 0
Iceland 214,317 214,317 0 0 0
Ireland 2,541,190 2,541,190 0 0 0
Israel 1,959,472 0 0 0 1,959,472
Italy 25,508,856 24,700,925 807,931 0 0
Japan 63,937,981 62,395,788 1,542,194 0 0
Kazakhstan 128,906 128,906 0 0 0
Latvia 193,906 193,906 0 0 0
Liechtenstein 45,925 45,925 0 0 0
Lithuania 331,681 331,680 0 0 1
Luxembourg 459,251 459,251 0 0 0
Malta 86,747 86,747 0 0 0
Monaco 15,308 15,308 0 0 0
Netherlands 9,465,679 9,465,679 0 0 0
New Zealand 1,393,062 1,393,062 0 0 0
Norway 4,444,532 4,444,532 0 0 0
Poland 4,225,112 4,225,112 0 0 0
Portugal 2,607,527 2,607,528 0 0 -1
Romania 903,194 903,194 0 0 0
Russian Federation 8,174,672 5,449,782 0 0 2,724,891
San Marino 15,308 15,308 0 0 0
Slovak Republic 724,596 724,596 0 0 0
Slovenia 525,588 525,588 0 0 0
Spain 16,211,570 15,320,620 890,950 0 0
Sweden 5,429,370 5,429,370 0 0 0
Switzerland 5,766,155 5,766,155 0 0 0
Tajikistan 10,206 0 0 0 10,206
Ukraine 443,943 0 0 0 443,943
United Kingdom 33,698,837 33,698,837 0 0 0
United States of America 84,522,090 84,522,090 0 0 0

Uzbekistan 51,028 0 0 0 51,028

TOTAL 396,815,725 377,461,743 11,522,964 0 7,831,018

   Disputed Contributions(*) 3,477,910 3,477,910

   TOTAL 400,293,635 377,461,743 11,522,964 0 11,308,928

(*) Additional amount on disputed contributions relating to the United States of America.

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL

TABLE 12 : Status of Contributions for  2012 - 2014 (US$)
As at 30/10/2020
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Party Agreed Contributions Cash Payments Bilateral Assistance Promissory Notes Outstanding Contributions

Andorra 11,907 11,907 0
Australia 3,287,899 3,287,899 0
Austria 1,447,492 1,447,492 0
Azerbaijan 25,514 25,514
Belarus 71,439 71,439
Belgium 1,828,500 1,828,500 0
Bulgaria 64,635 64,635 0
Canada 5,454,884 5,454,884 (0)
Croatia 164,729 164,729 0
Cyprus 78,243 78,243 0
Czech Republic 593,625 593,625 0
Denmark 1,251,885 1,251,885 0
Estonia 68,037 68,037 0
Finland 962,727 962,727 0
France 10,414,798 10,037,699 377,099 (0)
Germany 13,638,062 7,736,568 407,151 -0 5,494,343
Greece 1,175,343 1,175,343
Holy See 1,701 1,701 0
Hungary 494,971 494,971 0
Iceland 71,439 71,439 0
Ireland 847,063 847,063 0
Israel 653,157 653,157
Italy 8,502,952 7,762,821 740,131 (0)
Japan 21,312,660 21,193,445 119,215 0
Kazakhstan 128,906 128,906 (0)
Latvia 64,635 64,635 0
Liechtenstein 15,308 15,308 0
Lithuania 110,560 110,560 0
Luxembourg 153,084 153,084 0
Malta 28,916 28,916 0
Monaco 5,103 5,103 0
Netherlands 3,155,226 3,155,226 0
New Zealand 464,354 464,354 0
Norway 1,481,511 1,481,511 0
Poland 1,408,371 1,408,371 0
Portugal 869,176 869,176 (0)
Romania 301,065 301,065 (0)
Russian Federation 2,724,891 2,724,891 0
San Marino 5,103 5,103 0
Slovak Republic 241,532 241,532 0
Slovenia 175,196 175,196 0
Spain 5,403,857 5,403,857 0
Sweden 1,809,790 1,809,790 0
Switzerland 1,922,052 1,922,052 0
Tajikistan 3,402 3,402
Ukraine 147,981 147,981
United Kingdom 11,232,946 11,232,946 0
United States of America 28,619,010 28,619,010 0

Uzbekistan 17,009 17,009

TOTAL 132,912,645 123,680,861 1,643,596 (0) 7,588,188

   Disputed Contributions(*) 714,323 714,323

   TOTAL 133,626,968 123,680,861 1,643,596 0 8,302,512
(*) Additional amount on disputed contributions relating to the United States of America.

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 13 : Status of Contributions for  2014 (US$)

As at 30/10/2020
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 المرفق األول

 

 معلقة في التقرير المرحلي للوكاالت الثنائية االمشروعات الجارية المتضمنة قضاي إجراءات حول 

 

 اإلجراءات عنوان المشروع الوكالة البلدان/ رمز المشروع

 زمبابوي

ZIM/REF/82/INV/56 

أ الى 134-التحويل من غازات الهيدروفلوروكربون فرنسا

  SMEااليزوبوتين في تصنيع الثالجات المنزلية في كابري )

 هراري(

ن بشأ أن تطلب من فرنسا أن تقدم لالجتماع السابع والثمانين تقرير

 هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 المكسيك

MEX/PHA/74/INV/172 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ألمانيا

ي )المرحلة الثانية/ الشريحة الثانية( )المشروع اإليضاح

 لألمونيا والتدريب(

ذا همن  أن تطلب من ألمانيا تقديم تقرير لالجتماع السابع والثمانين

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 المكسيك

MEX/PHA/77/INV/179 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  مانياأل

حي )المشروع اإليضا)المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية( 

 لألمونيا والتدريب(

ذا همن  أن تطلب من ألمانيا تقديم تقرير لالجتماع السابع والثمانين

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 ناميبيا

NAM/PHA/71/INV/19 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  ألمانيا

 )الشريحة الثانية(

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )الشريحة الثانية(

ذا همن  أن تطلب من ألمانيا تقديم تقرير لالجتماع السابع والثمانين

 لتنفيذ.المشروع الذي يعاني من تأخيرات في ا

 بابوا غينيا الجديدة

PNG/PHA/71/INV/12 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ألمانيا

 )الشريحة الثانية(

ذا همن  أن تطلب من ألمانيا تقديم تقرير لالجتماع السابع والثمانين

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

سيشيل

SEY/PHA/70/INV/19 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ألمانيا

 )الشريحة الثانية(

ذا همن  أن تطلب من ألمانيا تقديم تقرير لالجتماع السابع والثمانين

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 سيشيل

SEY/PHA/75/INV/23 

ونية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربخطة إدارة  ألمانيا

 (الثالثة)المرحلة الثانية ، الشريحة 

ذا همن  أن تطلب من ألمانيا تقديم تقرير لالجتماع السابع والثمانين

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 األرجنتين

ARG/PHA/79/INV/178 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  إيطاليا

 يد()قطاع خدمة التبر (األولى)المرحلة الثانية ، الشريحة 

هذا  ن عنأن تطلب من إيطاليا لتقديم تقرير لالجتماع السابع والثماني

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

 الصين

CPR/PHA/77/INV/574 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  إيطاليا

)خطة قطاع تصنيع  (األولى)المرحلة الثانية ، الشريحة 

 أجهزة تكييف هواء الغرفة(

هذا  ن عنأن تطلب من إيطاليا لتقديم تقرير لالجتماع السابع والثماني

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

 جزر المالديف

MDV/SEV/80/TAS/02+ 

هذا  ن عنأن تطلب من إيطاليا لتقديم تقرير لالجتماع السابع والثماني الهيدروفلوروكربوناألنشطة التمكينية لخفض  إيطاليا

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

 المكسيك

MEX/PHA/73/INV/171 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  إيطاليا

بريد )إصالح غازات الت (األولى)المرحلة الثانية ، الشريحة 

 من الهيدروكلوروفلوروكربون

هذا  ن عنأن تطلب من إيطاليا لتقديم تقرير لالجتماع السابع والثماني

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

 رواندا

RWA/SEV/80/TAS/01+ 

ذا هن عن لالجتماع السابع والثمانيأن تطلب من إيطاليا لتقديم تقرير  أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون إيطاليا

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

 فييت نام

VIE/PHA/76/TAS/71 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  اليابان

 يد()قطاع خدمة التبر (األولى)المرحلة الثانية ، الشريحة 

ذا هن عن لتقديم تقرير لالجتماع السابع والثماني اليابانأن تطلب من 

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

 المكسيك

MEX/PHA/81/TAS/190 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  أسبانيا

 ريد()قطاع خدمة التب (الثالثة)المرحلة الثانية ، الشريحة 

ذا هن عن لتقديم تقرير لالجتماع السابع والثماني أسبانياأن تطلب من 

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ
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 الرابع المرفق
 

 نمائيتحدة اإللبرنامج األمم الممعلقة في التقرير المرحلي  االمشروعات الجارية المتضمنة قضاي حولإجراءات 
 )اليوئنديبي(

 
 اإلجراءات عنوان المشروع البلد / رمز المشروع

 بنغالديش

BGD/PHA/81/INV/51 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

)المرحلة الثانية، الشريحة األولى( )قطاع تكييف 

 الهواء(

ع طلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الساب

 والثمانين عن مستوى صرف األموال

 بنغالديش

BGD/PHA/81/TAS/49 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد 

)المرحلة الثانية، الشريحة األولى( )وحدة إدارة 

 المشروع(

 كولومبيا

COL/PHA/75/INV/98 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 )المرحلة الثانية، الشريحة األولى( )قطاع الرغوة(

مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير عن هذا 

المتأخر في التنفيذ إلى االجتماع المشروع 

 السابع والثمانين

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

DRC/PHA/79/PRP/42  

إعداد خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية(

طلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع السابع 

 يةوالثمانين عن حالة تقديم طلب المرحلة الثان

 هايتي

HAI/PHA/76/INV/22 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 )المرحلة األولى، الشريحة الثانية(

طلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع السابع 

والثمانين عن التقدم المحرز في التنفيذ 

 ومستوى صرف األموال 

 إندونيسيا

IDS/PHA/71/TAS/200 

 د الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة الموا

 )إدارة وتنسيق المشروع( )المرحلة األولى، الشريحة

 الثانية(

اع مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى االجتم

السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر 

 في التنفيذ

 إندونيسيا

IDS/PHA/76/INV/208 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 )المرحلة األولى، الشريحة الثالثة( )قطاع التبريد

 وتكييف الهواء(

اع مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى االجتم

السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر 

 في التنفيذ

 إندونيسيا

IDS/PHA/76/INV/211 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لشريحة األولى( )قطاع مكافحة )المرحلة الثانية، ا

 الحريق(

اع مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى االجتم

السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر 

 في التنفيذ

 موريتانيا

MAU/PHA/80/INV/25 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

اع اليوئنديبي بتقديم تقرير إلى االجتممطالبة 

السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر 

 في التنفيذ
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 الخامسالمرفق 

 

 لليونيب معلقة في التقرير المرحلي االمشروعات الجارية المتضمنة قضاي إجراءات حول

 اإلجراءات عنوان المشروع البلدان/ رمز المشروع

 لجزائرا

ALG/SEV/73/INS/81 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السادسة: 

12/2014-11/2016) 

لالجتماع السابع والثمانين عن أن تطلب تقرير حالة يقدم 

 مستوى صرف األموال وعن التقدم في التنفيذ.

 أنتيغوا وبربودا
ANT/SEV/73/INS/16 

 تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الخامسة:

1/2015-12/2016) 

أن تطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن تقدم 

 مستوى صرف األموال.تقارير التقدم والمالية وعن 

 أنتيغوا وبربودا
ANT/PHA/73/PRP/17 

 الهيدروكلوروفلوروكربون إزالة الموادإعداد خطة إدارة 

 )المرحلة الثانية(

 عن التأخيرتقرير حالة إلى االجتماع السابع والثمانين  تقديم

 تقديم المرحلة الثانية

 جزر البهاما

BHA/PHA/80/TAS/26 

الهيدروكلوروفلوروكربون  المواد إزالةإعداد خطة إدارة 

 )المرحلة األولى الشريحة الثالثة(

أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير الى االجتماع السابع 

 والثمانين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

 جزر البهاما

BHA/PHA/82/TAS/27 

 إزالة الموادخطة إدارة تقرير التحقق عن تنفيذ 

 الهيدروكلوروفلوروكربون

أن تطلب تقديم تقرير حالة لالجتماع السابع والثمانين عن 

 إعداد تقرير التحقق وعن تقديم الشريحة الرابعة.

 بربادوس

BAR/PHA/80/TAS/26 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 )المرحلة األولى الشريحة الثانية(

م لالجتماع السابع والثمانين عن أن تطلب من اليونيب أن يقد

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

 بوتسوانا
BOT/SEV/76/INS/19 

 تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الخامسة:

6/2016-7/2018) 

طلب تقرير حالة لالجتماع السابع والثمانين بشأن التوقيع على ل

 اتفاقية جنوب الصحراء الكبرى

 إفريقيا الوسطى جمهورية
CAF/SEV/68/INS/23 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السادسة: 

1/2013-12/2014) 

أن تطلب تقديم تقرير حالة لالجتماع السابع والثمانين عن 

 مستوى صرف األموال وعن التنفيذ

 شيلي

CHI/PHA/76/TAS/191 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 مرحلة الثانية الشريحة األولى( )قطاع خدمة التبريد()ال

أن تطلب تقديم تقرير حالة لالجتماع السابع والثمانين عن 

 التقدم في التنفيذ

 كولومبيا

COL/PHA/75/TAS/93 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المساعدات التقنية في  )المرحلة الثانية الشريحة األولى(

 صياغة السياسات والتنفيذ(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن 

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

 كولومبيا

COL/PHA/81/TAS/105 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

المساعدة التقنية في ) )المرحلة الثانية الشريحة الثانية(

 صياغة السياسات وتنفيذها(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم لالجتماع السابع والثمانين 

 تقريرا عن  التأخيرات لهذا المشروع.

 الكونغو 

PRC/PHA/76/TAS/30 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 )المرحلة األولى الشريحة الثالثة(

تقديم تقرير لالجتماع السابع والثمانين  ليونيبمن اأن تطلب 

 عن المشروع الذي ينطوي على تأخيرات في التنفيذ

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

DRC/PHA/79/PRP/43 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 )المرحلة الثانية(

تقديم أن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين لدى 

 المرحلة الثانية

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

DRC/PHA/80/TAS/44 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 )المرحلة الثالثة(

تقديم تقرير لالجتماع السابع والثمانين  من اليونيبأن تطلب 

 عن هذا المشروع الذي ينطوي على تأخيرات

 

 الدومينيكان

DMI/PHA/62/TAS/19 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 )المرحلة األولى(

 

تقديم تقرير لالجتماع السابع والثمانين  من اليونيبأن تطلب 

 عن المشروع الذي ينطوي على تأخيرات

 دومينيكا

DMI/SEV/80/INS/23 

حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين بشأن أن تطب تقرير  مساعدات طوارئ إضافية للتعزيز المؤسسي

 التوقيع على االتفاق وعن مستوى صرف األموال

 دومينيكا

DMI/SEV/80/TAS/01+ 

تقريرا يقدم لالجتماع السابع والثمانين  من اليونيبأن تطلب  أنشطة تمكينية لخفض الهيدروفلوروكربون

 في التنفيذ عن هذا المشروع الذي ينطوي على تأخيرات

 دومينيكا

DMI/SEV/81/INS/24 

مشروع تمديد التعزيز المؤسسي )المرحلة السابعة: 

6/2018-5/2020) 

أن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن توقيع 

 االتفاق وعن مستوى صرف األموال

 مصر

EGY/PHA/79/TAS/131 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 )قطاع خدمة التبريد( (الثانية الشريحة األولى )المرحلة

تقرير لالجتماع السابع والثمانين  من اليونيب تقديمأن تطلب 

 في التنفيذ عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات

 غرينادا
GRN/PHA/77/TAS/22 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 ()المرحلة األولى الشريحة الثانية

تقرير لالجتماع السابع والثمانين  من اليونيب تقديمأن تطلب 

 في التنفيذ عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات
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 اإلجراءات عنوان المشروع البلدان/ رمز المشروع

 غرينادا
GRN/PHA/82/PRP/25 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 ()المرحلة الثانية

قديم تأن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن 

 المرحلة الثانية

 غرينادا
GRN/PHA/82/TAS/26 

 إزالة الموادخطة إدارة تقرير التحقق عن 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

عداد إأن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن 

 تقرير التحقق

  هايتي

HAI/PHA/76/TAS/21 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 ()المرحلة األولى الشريحة الثانية

لالجتماع السابع والثمانين من اليونيب أن يقدم أن تطب   (1)

تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في 

 التنفيذ.

أن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن  (2)

 تقديم التقارير المالية.

  هايتي

HAI/SEV/75/INS/20 

-11/2015تمديد التعزيز المؤسسي )المرحلة الرابعة: 

10/2017) 

أن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن تقديم 

 تقرير التقدم والمالي.

 العراق

IRQ/PHA/73/PRP/21 

 إزالة الموادخطة إدارة إعداد 

 (الثانيةالهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة 

أن تطب تقرير حالة لالجتماع السابع والثمانين عن تقديم 

 المرحلة الثانية.

 العراق

IRQ/PHA/74/TAS/22 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 ( )قطاع خدمة التبريد()المرحلة األولى الشريحة الثانية

مانين لالجتماع السابع والثمن اليونيب تقديم تقرير أن تطب 

 تقريرا عن المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 الكويت

KUW/PHA/66/TAS/19 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

( )قطاع خدمة التبريد )المرحلة األولى الشريحة األولى

 والرصد والتحقق(

لالجتماع السابع والثمانين من اليونيب تقديم تقرير أن تطب 

 تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 الكويت

KUW/PHA/74/TAS/23 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

( )قطاع خدمة التبريد )المرحلة األولى الشريحة الثانية

 والرصد والتحقق(

لالجتماع السابع والثمانين من اليونيب تقديم تقرير أن تطب 

 تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 جزر مالديف

MDV/PHA/80/TAS/32 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 ()المرحلة األولى الشريحة الرابعة

لالجتماع السابع والثمانين من اليونيب تقديم تقرير أن تطب 

 من تأخيرات في التنفيذ.تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني 

 موريتانيا

MAU/PHA/80/TAS/24 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 ()المرحلة األولى الشريحة األولى

لالجتماع السابع والثمانين من اليونيب تقديم تقرير أن تطب 

 تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 المكسيك

MEX/PHA/77/TAS/184 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 ( )قطاع خدمة التبريد()المرحلة الثانية الشريحة الثانية

لالجتماع السابع والثمانين من اليونيب تقديم تقرير أن تطب 

 تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 باكستان

PAK/PHA/76/TAS/93 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 ( )قطاع خدمة التبريد()المرحلة الثانية الشريحة األولى

لالجتماع السابع والثمانين من اليونيب تقديم تقرير أن تطب 

 تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 بيرو

PER/PHA/80/TAS/54 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 ()المرحلة الثانية الشريحة األولى

أن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن 

 مستوى صرف األموال

 بيرو

PER/SEV/80/INS/56 

تجديد  مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الخامسة: 

1/2018-12/2019) 

يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن أن تطب تقرير حالة 

 مستوى صرف األموال وعن توقيع االتفاق

 سانت كيتس ونيفيس
STK/PHA/74/TAS/20 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 ()المرحلة األولى الشريحة الثانية

لالجتماع السابع من اليونيب تقديم تقرير أن تطب  (1)

هذا المشروع الذي يعاني من  تقريرا عنوالثمانين 

 تأخيرات في التنفيذ.

أن تطلب تقرير حالة عن تقديم التقرير المالي لالجتماع  (2)

 السابع والثمانين

 سانت لوشيا

STL/SEV/80/TAS/01+ 

أن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن توقيع  أنشطة تمكينية لخفض الهيدروفلوروكربون

 وعن مستوى صرف األموالاالتفاق 

 سانت فنسنت وجزر غرينادين

STV/SEV/80/TAS/01+ 

لالجتماع السابع من اليونيب تقديم تقرير أن تطب  (1) أنشطة تمكينية لخفض الهيدروفلوروكربون

تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من والثمانين 

 تأخيرات في التنفيذ.

السابع والثمانين عن أن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع  (2)

 توقيع االتفاق.

 جنوب السودان

SSD/PHA/77/TAS/04 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 ()المرحلة األولى الشريحة األولى

لالجتماع السابع من اليونيب تقديم تقرير أن تطب  (1)

تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من والثمانين 

 التنفيذ.تأخيرات في 

أن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين  (2)

 عن مستوى الصرف والتوقيع على االتفاق.
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 اإلجراءات عنوان المشروع البلدان/ رمز المشروع

 جنوب السودان

SSD/SEV/76/INS/03 

تجديد  مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة األولى: 

5/2016-4/2018) 

 

أن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن 

 والتوقيع على االتفاق. مستوى الصرف

 جنوب السودان

SSD/SEV/81/TAS/01+ 

لالجتماع السابع والثمانين من اليونيب تقديم تقرير أن تطب  أنشطة تمكينية لخفض الهيدروفلوروكربون

تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ 

 .ومستوى الصرف والتوقيع على االتفاق.

 سورينام

SUR/PHA/74/TAS/22 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 ()المرحلة األولى الشريحة الثانية

لالجتماع السابع والثمانين من اليونيب تقديم تقرير أن تطب 

 تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

 سورينام

SUR/SEV/80/TAS/01+ 

أن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن توقيع  الهيدروفلوروكربون أنشطة تمكينية لخفض

 االتفاق وعن مستوى صرف األموال

 الجمهورية العربية السورية

SYR/SEV/83/TAS/01+ 

التقدم أن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن  أنشطة تمكينية لخفض الهيدروفلوروكربون

 فيذ وعن مستوى صرف األموالفي التن

 تونس

TUN/PHA/76/TAS/69 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الموادخطة إدارة 

 ( )قطاع خدمة التبريد()المرحلة األولى الشريحة الثانية

لالجتماع السابع والثمانين من اليونيب تقديم تقرير أن تطب 

 التنفيذتقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في 

 

 جمهورية تنزانيا المتحدة

URT/SEV/83/INS/39 

تجديد  مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السابعة: 

7/2019-6/2021) 

أن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن 

 وعن التوقيع على االتفاق صرف األموال

 اليمن

YEM/SEV/73/INS/43 

تجديد  مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثامنة: 

1/2015-12/2016) 

التقدم أن تطب تقرير حالة يقدم لالجتماع السابع والثمانين عن 

 في التنفيذ
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 السادس المرفق
 

 في التقرير المرحلي المذكورة  تنفيذها الجاري العالقة المسائل ذات اتعوالمشر حولإجراءات 
 للنمية الصناعية )اليوئيدو(األمم المتحدة ا منطمةل

 
 اإلجراءات عنوان المشروع البلد / رمز المشروع

 الجزائر

ALG/PHA/66/INV/76 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

، الشريحة األولى( )التحويل من )المرحلة األولى

في تصنيع مكيفات  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 كوندور( شركة هواء الغرف في

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع والثمانين 

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 الجزائر

ALG/PHA/66/INV/77 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

، الشريحة األولى( )األنشطة في )المرحلة األولى

إزالة قطاع خدمة التبريد بما في ذلك 

ب المستخدم في  141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 ، ورصد المشروع(التنظيف

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع والثمانين 

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 األرجنتين

ARG/PHA/74/INV/174 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

الشريحة الثانية( )قطاع خدمة ، )المرحلة األولى

 التبريد(

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع والثمانين 

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 األرجنتين

ARG/PHA/80/INV/184 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 الرغوة(، الشريحة األولى( )قطاع )المرحلة الثانية

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع والثمانين 

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 البهاماجزر 

BHA/PHA/80/INV/25 

 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 ، الشريحة الثالثة()المرحلة األولى

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع  (1)

 في التنفيذ المتأخر والثمانين بشأن هذا المشروع 

تقرير حالة إلى االجتماع السابع والثمانين تقديم طلب ت (2)

 التقدم المحرز في التنفيذ ومستوى صرف األموال عن

 البوسنة والهرسك

BHE/PHA/72/INV/29 

 يدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد الهخطة إدارة 

)األنشطة في  ، الشريحة الثانية()المرحلة األولى

 بما في ذلك إجراءات السياسات( قطاع خدمة التبريد

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع والثمانين 

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 البوسنة والهرسك

BHE/PHA/76/INV/33 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

)األنشطة في  ، الشريحة الثالثة()المرحلة األولى

 بما في ذلك إجراءات السياسات( قطاع خدمة التبريد

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع والثمانين 

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 بروندي

BDI/PHA/81/INV/37 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 ، الشريحة الثالثة()المرحلة األولى

عن  االجتماع السابع والثمانينتطلب تقديم تقرير حالة إلى 

 مستوى صرف األموال 

 الكاميرون

CMR/PHA/82/INV/45 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 (األولى، الشريحة الثانية)المرحلة 

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع والثمانين 

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 الصين

CPR/PHA/64/INV/513 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة 

)خطة قطاع  (األولى)المرحلة األولى، الشريحة 

 صناعات تكييف هواء الغرف(

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع والثمانين 

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 الصين

CPR/PHA/68/INV/524 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة 

)خطة قطاع  (األولى)المرحلة األولى، الشريحة 

 صناعات تكييف هواء الغرف(

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع والثمانين 

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 الصين

CPR/PHA/71/INV/536 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة 

)خطة قطاع  (الثالثة)المرحلة األولى، الشريحة 

 صناعات تكييف هواء الغرف(

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع والثمانين 

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 الصين

CPR/PHA/73/INV/548 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة 

)خطة قطاع  (الرابعة)المرحلة األولى، الشريحة 

 صناعات تكييف هواء الغرف(

قديم تقرير إلى االجتماع السابع والثمانين مطالبة اليونيدو بت

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 الصين

CPR/PHA/75/INV/564 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة 

)خطة قطاع  (الخامسة)المرحلة األولى، الشريحة 

 صناعات تكييف هواء الغرف(

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع والثمانين 

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 الصين

CPR/PRO/73/INV/552 

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع والثمانين  خطة قطاع إنتاج بروميد الميثيل )الشريحة الرابعة(

 التنفيذفي المتأخر بشأن هذا المشروع 

 كوت ديفوار

IVC/PHA/66/INV/36 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة 

 (األولى)المرحلة األولى، الشريحة 

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع والثمانين 

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 
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 اإلجراءات عنوان المشروع البلد / رمز المشروع

جمهورية كوريا الشعبية 

 الديمقراطية

DRK/PHA/73/INV/59 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة 

)إزالة  (األولى)المرحلة األولى، الشريحة 

ب في فطاع رغوة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 Sonbong andالبولي يوريثان في شركة 

Puhung Building Materials) 

السابع االجتماع مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى  (1)

 عن هذه المشروعات المتأخرة في التنفيذ والثمانين

 نيناالجتماع السابع والثماتطلب تقديم تقرير حالة إلى  (2)

عن التقدم المحرز في التنفيذ يشمل معلومات محدثة 

 عن استئناف األنشطة

جمهورية كوريا الشعبية 

 الديمقراطية

DRK/PHA/73/TAS/60 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

د )خدمة التبري (الثانية)المرحلة األولى، الشريحة 

 والرصد(

جمهورية كوريا الشعبية 

 الديمقراطية

DRK/PHA/75/INV/62 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة 

)إزالة  (الثانية)المرحلة األولى، الشريحة 

ب في فطاع رغوة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 Sonbong andالبولي يوريثان في شركة 

Puhung Building Materials) 

جمهورية كوريا الشعبية 

 الديمقراطية

DRK/PHA/77/INV/64 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

)السياسات  (الثالثة)المرحلة األولى، الشريحة 

 وخدمة التبريد والرصد(

 مصر

EGY/PHA/79/INV/133 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

)قطاع رغوة  (األولى، الشريحة الثانية)المرحلة 

 البولي يوريثان(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 التنفيذفي المتأخر بشأن هذا المشروع 

 مصر

EGY/PHA/82/INV/140 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

)األنشطة  (الثالثة)المرحلة األولى، الشريحة 

 التمكينية في قطاع التبريد وتكييف الهواء(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 يذفي التنفالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 إريتريا

ERI/PHA/84/PRP/18 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

 (الثانية)المرحلة 

 عن إلى االجتماع السابع والثمانينطلب تقديم تقرير حالة 

 التقدم المحرز في إعداد المرحلة الثانية

 غابون

GAB/PHA/79/INV/34 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

 (الثالثة)المرحلة 

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 العراق

IRQ/PHA/58/INV/09 

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال الخطة الوطنية لإلزالة )الشريحة األولى(

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 العراق

IRQ/PHA/73/PRP/19 

إزالة المواد خطة إدارة إعداد 

 (الثانية)المرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية 
ن ع إلى االجتماع السابع والثمانينطلب تقديم  تقرير حالة 

 تقديم طلب الشريحة الثانية
 العراق

IRQ/REF/73/PRP/20 

إزالة المواد خطة إدارة إعداد 

ع )قطا (الثانية)المرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 تكييف الهواء(

 العراق

IRQ/PHA/74/INV/23 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

)قطاع خدمة  (الثانية)المرحلة األولى، الشريحة 

 التبريد(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 األردن

JOR/PHA/77/INV/100 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

)فطاع رغوة  (األولى، الشريحة الثانية)المرحلة 

 الرش البولي يوريثان(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 األردن

JOR/PHA/77/INV/101 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

)قطاع خدمة  (األولى، الشريحة الثانية)المرحلة 

 التبريد(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 الكويت

KUW/PHA/66/INV/21 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة 

)اإلزالة في  (األولى)المرحلة األولى، الشريحة 

قطاع رغوة البولي يوريثان المسحوبة بالضغط: 

 Gulf Insulating Materialsشركة 

Manufacturing and Trading وشركة ،

Isofoam Insulating Materials Plants ،

 Al Masaha Companyوشركة 

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 
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 الكويت

KUW/PHA/74/INV/24 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة 

اإلزالة في قطاع ) (الثانية، الشريحة األولى)المرحلة 

 Kuwaitرغوة البولي يوريثان: شركة 

polyurethane Industry Co. وشركة ،Kirby 

Building Systems وتقديم المساعدة الفنية ،

لمستخدمي رغوة الرش والمستخدمين الصغار 

 اآلخرين 
 إلى االجتماع السابعمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير  (1)

 عن هذه المشروعات المتأخرة في التنفيذ والثمانين

 ينإلى االجتماع السابع والثمانطلب تقديم تقرير حالة  (2)

 عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستوى صرف األموال
 الكويت

KUW/PHA/74/INV/25 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة 

)اإلزالة في قطاع  (الثانية، الشريحة األولى)المرحلة 

رغوة البولي يوريثان المسحوبة بالضغط: شركة 

Gulf Insulating Materials 

Manufacturing and Trading وشركة ،

Isofoam Insulating Materials Plants ،

 Al Masaha Companyوشركة 

 الكويت

KUW/PHA/83/INV/36 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

طاع ق)اإلزالة في  (الثالثة، الشريحة األولى)المرحلة 

 عن االجتماع السابع والثمانينإلى طلب تقديم تقرير حالة  رغوة البولي يوريثان

 الكويت  التقدم المحرز في التنفيذ ومستوى صرف األموال

KUW/PHA/83/TAS/35 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

طاع ق)اإلزالة في  (الثالثة، الشريحة األولى)المرحلة 

 رغوة البولي يوريثان المسحوبة بالضغط(

 الكويت

KUW/PHA/83/TAS/37 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

)قطاع حدمة  (الثالثة، الشريحة األولى)المرحلة 

 التبريد(

 عن إلى االجتماع السابع والثمانينطلب تقديم تقرير حالة 

 التقدم المحرز في التنفيذ ومستوى صرف األموال

 ليبيا

LIB/FOA/82/PRP/41 

إزالة المواد خطة إدارة إعداد 

ع )قطا (الثانية)المرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الرغوة(
يم تقد عن إلى االجتماع السابع والثمانينطلب تقديم تقرير حالة 

 طلب المرحلة الثانية
 ليبيا

LIB/PHA/82/PRP/43 

إزالة المواد خطة إدارة إعداد 

 (الثانية)المرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ليبيا

LIB/PHA/75/INV/36 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

 )قطاع الرغوة( (األولى، الشريحة األولى)المرحلة 

 إلى االجتماع السابعمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير  (1)

 عن هذه المشروعات المتأخرة في التنفيذ والثمانين

 ينالسابع والثمانإلى االجتماع طلب تقديم تقرير حالة  (2)

 عن التقدم المحرز في التنفيذ

 ليبيا

LIB/PHA/75/INV/37 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

)قطاع حدمة  (األولى، الشريحة األولى)المرحلة 

 التبريد(

 ليبيا

LIB/PHA/82/INV/42 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

)قطاع حدمة  (الثانية، الشريحة األولى)المرحلة 

 التبريد(

 المكسيك

MEX/PHA/73/INV/173 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

)إزالة  (األولى ، الشريحةالثانية)المرحلة 

و  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

ع ب في قطا141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 المذيبات(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 المكسيك

MEX/PHA/73/INV/174 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

)إزالة عامل  (األولى ، الشريحةالثانية)المرحلة 

 التنظيف في قطاع خدمة التبريد(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 المكسيك

MEX/PHA/81/INV/189 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

قطاع خدمة ) (الثالثة ، الشريحةالثانية)المرحلة 

 التبريد(

ع عن توقي السابع والثمانينإلى االجتماع طلب تقديم تقرير 

 االتفاق والتقدم المحرز في التنفيذ

 المغرب

MOR/PHA/65/INV/68 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

قطاع خدمة ) (األولى ، الشريحةاألولى)المرحلة 

 التبريد(

 

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 المغرب

MOR/PHA/68/INV/69 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

قطاع خدمة ) (الثانية ، الشريحةاألولى)المرحلة 

 التبريد(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 
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 اإلجراءات عنوان المشروع البلد / رمز المشروع

 موزمبيق

MOZ/PHA/66/INV/23 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

 (األولى ، الشريحةاألولى)المرحلة 

إلى االجتماع السابع مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير  (1)

 عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ والثمانين

 عن نإلى االجتماع السابع والثمانيطلب تقديم تقرير حالة  (2)

 تأكيد استالم الحكومة المعدات

 موزمبيق

MOZ/PHA/83/INV/31 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

  (تان الثالثة والرابعة، الشريحاألولى)المرحلة 

 خطة عن إلى االجتماع السابع والثمانينطلب تقديم تقرير حالة 

 عةالمشتريات باألموال المعتمدة للشريحتين الثالثة والراب

 باكستان

PAK/PHA/76/INV/94 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

قطاع رغوة ) (األولى ، الشريحةالثانية)المرحلة 

 البولي يوريثان(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 باكستان

PAK/PHA/76/TAS/95 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

قطاع خدمة ) (األولى ، الشريحةالثانية)المرحلة 

 التبريد(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 جنوب أفريقيا

SOA/FOA/67/INV/03 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

قطاع رغوة ) (األولى ، الشريحةاألولى)المرحلة 

 البولي يوريثان(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 جنوب أفريقيا

SOA/PHA/67/TAS/04 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

 )خدمة التبريد (األولى ، الشريحةاألولى)المرحلة 

 وتدريب الجمارك والرصد(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 جنوب أفريقيا

SOA/PHA/71/INV/06 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

د )خدمة التبري (الثانية ، الشريحةاألولى)المرحلة 

 وتدريب الجمارك والرصد(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 جنوب أفريقيا

SOA/PHA/76/INV/10 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

قطاع رغوة ) (الثالثة ، الشريحةاألولى)المرحلة 

 البولي يوريثان(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 جنوب أفريقيا

SOA/PHA/76/TAS/11 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

د )خدمة التبري (الثالثة ، الشريحةاألولى)المرحلة 

 وتدريب الجمارك والرصد(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

 الجمهورية العربية السورية

SYR/SEV/73/INS/104 

تمديد التعزيز المؤسسي )المرحلة الخامسة: 

1/2015 – 12/2016) 

 عن إلى االجتماع السابع والثمانينطلب تقديم تقرير حالة 

 قدم المحرز في التنفيذ وعن مستوى صرف األموالالت

 تركيا

TUR/PHA/75/INV/107 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

د )خدمة التبري (الثانية ، الشريحةاألولى)المرحلة 

 والرصد(

ين ثمانمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع وال

 في التنفيذالمتأخر بشأن هذا المشروع 

متعددة  –فنزويال )جمهورية 

 القوميات(

VEN/PHA/76/INV/134 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

 فنية)المساعدة ال (األولى ، الشريحةالثانية)المرحلة 

 في قطاع صناعات التبريد وتكييف الهواء(
 مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع السابع (1)

 في التنفيذالمتأخر والثمانين بشأن هذا المشروع 

 ينإلى االجتماع السابع والثمانطلب تقديم تقرير حالة  (2)

 التقدم المحرز في التنفيذ عن
متعددة  –فنزويال )جمهورية 

 القوميات

VEN/PHA/76/TAS/132 

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

)قطاع خدمة  (األولى ، الشريحةالثانية)المرحلة 

 التبريد(

 عالمي

GLO/REF/80/DEM/344 

المشروع العالمي الستبدال مبردات المباني 

 )األرجنتين(

 عن إلى االجتماع السابع والثمانينطلب تقديم تقرير حالة 

 التقدم المحرز في التنفيذ
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 السابعالمرفق 

 للبنك الدولي معلقة في التقرير المرحلي االمشروعات الجارية المتضمنة قضاي إجراءات حول

 

 اإلجراءات عنوان المشروع البلد / رمز المشروع

 الصين

CPR/PRO/81/INV/593 

خطة إدارة إزالة إنتاج المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

ماع تقرير إلى االجتمطالبة البنك الدولي بتقديم 

 السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في

 التنفيذ

 األردن

JOR/PHA/77/INV/99 

خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

)المرحلة الثانية، الشريحة األولى( )قطاع 

 رغوة البولي يوريثان(

 ماعمطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى االجت

 ع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر فيالساب

 التنفيذ

 فييت نام

VIE/PHA/76/INV/70 

خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

)المرحلة الثانية، الشريحة األولى( )قطاع 

 (رغوة البولي يوريثان الجامدة(

 ماعمطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى االجت

 عن هذا المشروع المتأخر فيالسابع والثمانين 

 التنفيذ
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 الثامنالمرفق 
 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافليبيا  حكومةبين  اتّفاق 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استهالك المواد 
 

وزون لمستنفدة لأل)"البلد"( واللجنة التنفيذية بشأن خفض استخدام المواد ا يمثل هذا االتفاق تفاهم حكومة ليبيا .1

طن بقدرات استنفاد األوزون  76.95لف )"المواد"( الى مستوى مستدام قدره أ-1الخاضعة للرقابة الواردة في التذييل 

 لالمتثال للجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2020يناير/ كانون الثاني  1بحلول 

 

 من التذييل 2-1ي البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في الصف األفق يوافق .2

ول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها الجدفضال عن  ألف )"األهداف والتمويل"( -2

، 3ي الفقرة فالتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة لف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا اأ-1في التذييل 

 واد يتجاوزبة ألي استهالك للميفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنس

لتخفيضات بموجب هذا االتفاق وة النهائية في اطألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1المستوى المحدد في الصف األفقي 

 ينلف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفأ-1لجميع المواد المحددة في التذييل 

 لمتبقي( من كل من المواد.)االستهالك المؤهل ا 1-2-4و 3-1-4 يناألفقي

 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق،  .3 وفير مبدأ، على تتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث الرهنا

ستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، وألف للبلد.  -2من التذييل  1-3 التمويل المحدّد في الصف األفقي

 زمني للموافقة على التمويل"(.الجدول اللف )"أ -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 

 

ية. فلوروكربونيوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلورو .4

الستهالك سنوية لالحدود ال)ب( من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق 5ووفقا للفقرة الفرعية 

التفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله ألف من هذا ا-2تذييل من ال 2-1المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.

 

ً للجدول الزمني للموافقة على  لن تصرف .5 ط لبلد بالشروا إال عندما يفي التمويلاللجنة التنفيذية التمويل وفقا

 مويل:لتنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمن اجتماع اللجنة ا ثمانية أسابيعالتالية قبل 

 

سنوات المعنيّة. ألف لجميع ال-2 من التذييل 2-1أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة في الصف  (أ)

تستثنى ووالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا االتفاق. 

اع اللجنة فيها التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتمالسنوات التي يوجد 

 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

ر التحقق غي أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا (ب)

 مطلوب؛

ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"( -4سنوية على هيئة التذييل التنفيذ ال تقاريرأن يكون البلد قد قدم  )ج(

 يذ لألنشطةتغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنف

ة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريح

 في المائة؛ 20يزيد عن الموافق عليها سابقا 



 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex VIII 

 

2 

 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ سنوية على هيئة التذييل  )د( 

عد اكتمال السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى مو

 .خيرةجميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األ

ي فسوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة  .6

 ات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها  خطط التنفيذ السنوية السابقةألف )"مؤّسس -5التذييـل 

 ً ف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحّقق المستقّل على النحو المبّين لأ-5ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل  وفقا

 أعاله. 4في الفقرة 

 

 ها، أو جزءاللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق علي وتوافق .7

ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيـق أسلس خفض في االستهالك وإزالة للم هذهمن  دة في واد المحدـالمبالغ وفقا

 ألف:-1التذييل 

 

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسببقاً إمبا فبي خطبة تنفيبذ سبنوية  )أ(

قيح لخطة تنفيذ سبنوية قائمبة تقبدم )د( أعاله أو كتن 5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 

 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)

التغييببرات فببي المسببتويات السببنوية للتمويببل المخصببص لفببرادى الوكبباالت الثنائيببة أو المنفببذة  (3)

 لمختلف الشرائح؛ 

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطبة التنفيبذ السبنوية المعتمبدة الحاليبة،  (4)

فببي المائببة مببن مجمببوع  30إزالببة أي نشبباط مببن خطببة التنفيببذ السببنوية، تزيببد تكاليفببه عببن  أو

 تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛

إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجها فبي خطبة التنفيبذ السبنوية الموافبق  )ب(

التنفيذيببة بشببأنها فببي تقريببر التنفيببذ السببنوي  عليهببا، والتببي تكببون عندئببذ قيببد التنفيببذ، ويببتّم إبببالغ اللجنببة

 الالحق؛

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلب  التبي اقترحبت فبي خطبة إدارة  )ج(

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها، يتطلب ذل  موافقة مبن اللجنبة التنفيذيبة كجبزء 

يببذ سببنوية أو تنقببيح الخطببة الموافببق عليهببا. ويحببدد أي تقببديم لمطلببب تغييببر التكنولوجيببا مببن خطببة تنف

التكباليف اإلضببافية المتصببلة بهببا وامثبار المحتملببة علببى المنبباح وأي فبروق فببي حجببم المببواد المسببتنفدة 

غييبر لألوزون التي تزال إذا كان ذل  ينطبق. ويوافق البلد على أن يؤدي أي وفورات محتملة متصلة بت

 التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا لذل ؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة فبي خطبة إدارة إزالبة  )د(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافبق عليهبا يتببين أنهبا غيبر مؤهلبة بموجبب سياسبات الصبندوق

المتعببدد األطببراف )أي نتيجببة لملكيببة أجنبيببة أو أنشببئت بعببد تبباريخ القطببع فببي الحببادي والعشببرين مببن 

( لن تحصل على أي مساعدة ماليبة. ويبتم إببالغ اللجنبة التنفيذيبة بهبذه المعلومبات 2007سبتمبر/ أيلول 

 كجزء من خطة تنفيذ الشريحة؛



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex VIII 

3 

 

األطببراف لببدى االنتهبباء مببن الشببريحة األخيببرة سببوف تعبباد أي مبببالغ متبقيببة إلببى الصببندوق المتعببدد  (ه)

 المتوقعة بموجب هذا االتفاق.

ما صفة خاصة ليُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وب سوف .8

 يلي:

 

التي قبد تطبرأ خبالل أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة  )أ(

 تنفيذ المشروع؛

أن يأخببذ البلببد والوكبباالت الثنائيببة والمنفببذة المعنيببة بعببين االعتبببار الكامببل الشببروط الببواردة بببالمقررين  )ب(

 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

و التي أم بها يقو يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي .9

نفذة الوكالة الم على أن تكون يونيدوالوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. وقد وافقت  أجليُضطلع بها نيابة عنه من 

ات التقييم د على عمليالرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. ويُوافق البل

يم رنامج التقيبإطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد األطراف أو في إطار التي قد تُجري في 

 التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في هذا االتفاق.

 

بالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإل .10

ب(. وتوافق ) 5في ذل  على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  بمااالتفاق، بموجب هذا 

ن التذييـل م 2-2 ألفقيااللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف 

 ألف.-2

 

 ددة في الصفاألسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من  .11

ه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق ل وجه، أو عجزه على أي لفأ-2من التذييل  2-1األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب  لى إيد التمويل تقديرها، أن تعالحصول على التمويل وفقا

ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد عل افة ى وفائه بكوضعه وفقا

 ى التمويل.التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة عل

ات في ألف )"تخفيض -7ه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل ويعترف البلد بأن

لسنوات، التمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من ا

التفاق البلد لهذا كل حالة من حاالت عدم امتثال ا مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية

شرائح قا أمام العلى حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائ

 أعاله. 5المقبلة وفقا للفقرة 

 

ؤثر على يذية في المستقبل قد هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفي تمويللن تخضع عناصر  .12

 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 

تفاق. نفيذ هذا االمن الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير توسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  .13

تثال لهذا على المعلومات الضرورية للتحقق من االم االطالعوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

 االتفاق.

 

ترن بها في يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المق .14

ألف. وفي حالة -2نهاية السنة التالية مخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستهالك في التذييل 

، فسيرجأ 7)د( والفقرة 5بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
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تنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات تلي التي إتمامها حتى نهاية السنة 

 ألف إلى حين إتمامها إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذل .-4من التذييل )ه( 1)د( و1)ب( و1)أ( و1الفرعية 

 

ا بيّن في هذلى النحو المتنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وع .15

جنة م تحدد الللاالتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما 

 التنفيذية غير ذل .

 

خامس يحل هذا االتفاق المحدث مكان االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة ليبيا خالل االجتماع ال .16

 للجنة التنفيذية.والسبعين 
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 تذييالت

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

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 82.52 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 31.14 األولى جيم ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 113.66   المجموع

 

 
 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 المحددة العمود

1-1 

الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال 

للخفض للمرفق جيم مواد المجموعة 

األولى )باألطنان بقدرات استنفاد 

 األوزون(

106.54 106.54 106.54 106.54 106.54 76.95 76.95 n/a 

1-2 

االستهالك األقصى المسموح به المرفق 

جيم، مواد المجموعة األولى )باألطنان 

 بقدرات استنفاد األوزون(

122.30 118.40 118.40 106.54 106.54 76.95 76.95 n/a 

2-1 
يل الوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيدو( التمو

 المتفق عليه )بالدوالر األمريكي(
1,717,950 0  0 190,893 

   
1,908,843 

2-2 
تكاليف دعم الوكالة للوكالة المنفذة 

 الرئيسية )بالدوالر األمريكي(
120,257 0  0 13,362 

   
133,619 

3-1 
مجموع التمويل المتفق عليه )بالدوالر 

 األمريكي(
1,717,950 0  0 190,893 

   
1,908,843 

3-2 
مجموع تكاليف دعم الوكالة )بالدوالر 

 األمريكي(
120,257 0  0 13,362 

   
133,619 

3-3 
تكاليف المتفق عليها )بالدوالر المجموع 

 األمريكي(
1,838,207 0  0 204,255 

   
2,042,462 

 2.67 ي تحقيقها بموجب االتفاق )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(المتفق عل 22-مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

4-1-2 
علي تحقيقها عن المشروعات السابقة بموجب االتفاق )باألطنان بقدرات استنفاد  الني اتفق 22-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة 

 األوزون(

0.00 

 79.85 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون( 22-الهيدروكلوروفلوروكربون االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل من 4-1-3

 23.84 لي تحقيقها بموجب االتفاق )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(عب المتفق 141-الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع إزالة  4-2-1

4-2-2 
تحقق في المشروعات السابقة الموافق عليها )باألطنان بقدرات استنفاد ب الني ست141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

 األوزون(

0.00 

 7.30 ب )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(411-الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهل للتمويل مناالستهالك المتبقي  4-2-3

 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 

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

 
 قارير وخطط التنفيذ ألف : شكل ت -4التذييل 

 

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

 

تقرير مسرود، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية، بشأن التقبدم المحبرز منبذ السبنة السبابقة للتقريبر  )أ(

الة المواد، وكيفية إسهام مختلبف النشباطات فيهبا، وكيفيبة السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإز

ارتباط بعضها ببعض. وينبغي أن يشتمل التقريبر علبى المبواد المسبتنفدة لبألوزون التبي أزيلبت كنتيجبة 
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مباشببرة لتنفيببذ األنشببطة، حسببب المببادة، والتكنولوجيببا البديلببة المسببتخدمة والبببدائل ذات الصببلة التببي 

توفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج مبن تغييبر فبي االنبعاثبات ذات الصبلة أدخلت، للمساح لألمانة ب

بالمنبباح. وينبغببي أن يسببلط التقريببر الضببوء كببذل  علببى اإلنجببازات والخبببرات والتحببديات المرتبطببة 

بمختلف النشاطات المدرجبة فبي الخطبة، وأن يعلبق علبى أي تغييبرات تطبرأ علبى الظبروف فبي البلبد، 

  من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضبا علبى معلومبات عبن أي وأن يقدم غير ذل

تغييببرات مقارنببة بخطببة )خطببط( التنفيببذ السببنوية السببابق تقببديمها، كحبباالت التببأخير، وحبباالت اسببتخدام 

مبن  7المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

التفاق، أو غير ذل  من التغييرات، وأن يقدم مبررات حبدوثها. وسبيغطي التقريبر المسبرود جميبع هذا ا

)أ( من االتفاق، ويمكبن باإلضبافة إلبى ذلب  أن يشبمل 5السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

 أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيبة واسبتهالك المبواد المشبار تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إ )ب(

)ب( مببن االتفبباق. ومببا لببم تقببرر اللجنببة 5ألببف، كمببا هببو مبببين فببي الفقببرة الفرعيببة -1إليهببا فببي التببذييل 

التنفيذية خالف ذل ، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة مبن الشبرائح ويتعبين أن يقبدم 

)أ( مببن 5الك لجميببع السببنوات ذات الصببلة علببى النحببو المحببدد فببي الفقببرة الفرعيببة التحقببق مببن االسببته

 االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها حتى نهاية السنة المزمعة لتقديم طلبب الشبريحة التاليبة، مبع  )ج(

رب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشبرائح السبابقة بعبين إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجا

االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضبمن الوصبف أيضبا 

اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من المنظبور أن تطبرأ علبى 

)د( مبن االتفباق. 5بغي أن يغطي هذا الوصف السنوات المحبددة فبي الفقبرة الفرعيبة الخطة الشاملة. وين

كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسبيرا لهبا. 

ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجبب الفقبرة 

 لفرعية )ب( أعاله؛ا

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميبع تقبارير التنفيبذ السبنوية وخطبط التنفيبذ السبنوية المقدمبة  )د(

من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت. وستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السبنة 

)أ( 1الخاص بالتقرير )انظبر الفقبرة الفرعيبة التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف 

)ج( أعباله(، وخطبة التنفيبذ السبنوية وأي تغييبرات فبي الخطبة 1أعاله( والخطة )انظبر الفقبرة الفرعيبة 

 الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

 ه.( أعالد)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 بعمليات التنفيذ والرصد بالتعاون مع الهيئات الحكومية. وسيتم تعيين خبراء      -1

 .وطنيين ألداء مهام محددة  تتعلق بالرصد خالل تنفيذ المشروع
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 ئيسيةالمنفذة الرألف: دور الوكالة  -6التذييل 

 

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

ضببمان التحقّببق مببن األداء والتحقّببق المببالي بمقتضببى هببذا االتفبباق واإلجببراءات والمتطلّبببات الداخليببة  )أ(

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة 

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

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بهبا قبد  )ج(

 ألف؛-4أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

التأّكد من أخذ التجبارب المكتسببة والتقبدم المحبرز بعبين االعتببار فبي اسبتكماالت الخطبة الشباملة وفبي  )د(

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

فاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيبذ السبنوية وخطبط التنفيبذ السبنوية والخطبة الشباملة علبى الو (ه)

 ؛ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية-4النحو المحدد في التذييل 

 ضبمان تنفيبذ الخببراء التقنيبين المسبتقلين المبؤّهلين للمراجعبات التقنيَّبة التبي تعّهبدت بهبا الوكالبة المنفببذة )و(

 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالبة ومتسبمة بالشبفافية واإلببالغ البدقيق  )ح(

 عن البيانات؛

مبن االتفباق، تحديبد، بالتشباور مبع البلبد،  11في حالبة خفبض التمويبل نتيجبة عبدم االمتثبال وفقبا للفقبرة  (ط)

 خصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛ت

  ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ (ي)

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

وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان بعد التشاور مع البلد  2

مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد 

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

 ألف.-4

 

 لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 

 

عن كّل  دوالر أمريكي 144.03من 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 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex IX 

1 

 

 

 التاسع المرفق

لمواد تھالك ابین حکومة الصین واللجنة التنفیذیة للصندوق المتعدد األطراف بشأن تخفیض اسمنقح تفاق مشروع ا

 نیةوکربوالھیدروكلوروفلوروكربونیة وفقا للمرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلور

 

 الغرض

قب للمواد دام المراالستخلصين )"البلد"( واللجنة التنفيذیة فيما یتعلق بتخفيض ایمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حکومة ا

طن من قدرات استنفاد  11,772د" ( إلى مستوى مستدام قدره ألف )"الموا -1المستنفدة لألوزون المحددة في التذیيل 

ینایر/ كانون 1ون بحلول     ن قدرات استنفاد األوزطن م 5,063.5، 2020ینایر/ كانون الثاني  1األوزون بحلول 

للجدول  امتثاال 2026ینایر/ كانون الثاني  1طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول  4,513.5و 2025الثاني 

عات رغوة ي قطافالزمني لبروتوكول مونتریال، بما في ذلك اإلزالة اإلجمالية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  2026رغوة البولي یوریثان والمذیبات بحلول عام البوليسترین المسحوبة بالضغط و

 -2من التذیيل  2-1یوافق البلد علی االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواد علی النحو المبين في الصف  -2

كورة في المذ ألف )"األھداف والتمویل"( في ھذا االتفاق وکذلك في جدول بروتوکول مونتریال لخفض جميع المواد

صوفة في التفاق وتنفيذ اللجنة التنفيذیة التزاماتها التمویلية الموابقبوله ھذا  -البلد على أنه  ألف. ویوافق -1التذیيل 

بأي  یم طلب للحصول علی أو تلقي تمویل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف فيما یتعلقیمنع من تقد - 3الفقرة 

ه خطوة التخفيض النهائية ألف باعتبار -2 من التذیيل 2-1صف استهالك للمواد التي تتجاوز المستوى المحدد في ال

تعلق بأي استهالك لكل مادة یتجاوز المستوى یألف، وفيما  -1بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذیيل 

الباقي المؤھل للحصول على  )االستهالك 3-6-4و 3-5-4و 3-4-4و 3-3-4و 3-2-4و 3-1-4المحدد في الصفوف 

 تمویل(.

رھنا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذیة، من حيث المبدأ، علی تقدیم  -3

ستقدم اللجنة التنفيذیة ھذا التمویل، من حيث المبدأ، في وألف للبلد.  -2 من التذیيل 1-3التمویل المحدد في الصف 

 لف )"جدول الموافقة علی التمویل"(.أ -3ي التذیيل اجتماعات اللجنة التنفيذیة المحددة ف

یوافق البلد علی تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروکلوروفلوروکربونية  -4

اء تحقق ل البلد إجر)ب( من ھذا االتفاق، سوف یقب 5. ووفقا للفقرة الفرعية وخطط قطاعاتهالموافق عليها )"الخطة"( 

ألف من ھذا  -2 من التذیيل 2-1مستقل من تحقيق حدود االستهالك السنوي للمواد علی النحو المبين في الصف 

 االتفاق. وستكلف الوکالة الثنائية أو المنفذة المعنية بإجراء التحقق المذکور أعاله.

 شروط اإلفراج عن التمویل

الموافقة علی التمویل عندما یستوفي البلد الشروط التالية علی األقل ستقدم اللجنة التنفيذیة التمویل وفقا لجدول  -5

 بوعا:رة أسقبل موعد انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذیة المحدد في جدول الموافقة علی التمویل بمدة اثنا عش

لف لجميع السنوات ذات أ -2 من التذیيل 2-1أن یکون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  (أ)

 التفاق؛ھذا ا والسنوات ذات الصلة ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة علىالصلة. 

للجنة قرر اتوأن یتم التحقق من تحقيق ھذه األھداف بشکل مستقل لجميع السنوات ذات الصلة، ما لم  (ب)

 التنفيذیة أن ھذا التحقق غير مطلوب؛
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ستقل متقریر تحقق  -ة تحویل قدرة التصنيع خطط القطاعات التي تتضمن أنشطل -وأن یقدم البلد  (ج)

لتي السنة العينة عشوائية لخمسة في المائة على األقل من خطوط التصنيع التي أنجزت تحویلها في 

ية کربونسيتم فيها التحقق، على أن یكون مفهوما أن مجموع استهالك المواد الهيدروکلوروفلورو

ت إزالته في الذي تم ستھالكالاالمائة علی األقل من  في 10للعينة العشوائية لخطوط التصنيع تمثل 

تلك  هذا القطاع فيخطوط التصنیع المحولة بمساعدة مالیة من الصندوق المتعدد األطراف في 

 السنة؛

قاریر وخطط ألف )"شکل ت -4وأن یکون البلد قد قدم تقریرا عن تنفيذ الشریحة في شکل التذیيل  (د)

ة التي ألنشطانة تقویمية سابقة؛ وأنه حقق مستوى کبيرا من تنفيذ تنفيذ الشرائح"( الذي یغطي کل س

عليها  موافقبدأت مع الشرائح الموافق عليها سابقا؛ وأن معدل صرف التمویل المتاح من الشریحة ال

 في المائة؛ 20سابقا کان أکثر من 

تقاریر وخطط تنفيذ ألف )"شکل  -4وأن یکون البلد قد قدم خطة تنفيذ الشریحة في شکل التذیيل  )ھـ(

ية یحة التالالشر الشرائح"( الذي یغطي کل سنة تقویمية حتی السنة التي یقدر فيها جدول التمویل تقدیم

نتهاء من جميع األنشطة حتى یتم اال -ریحة النهائية في حالة الش -ویشمل تلك السنة أیضا أو 

 المقررة.

 الرصد

ھذا االتفاق، وسوف یواصل أیضا اتباع وتشغيل نظاما  سيضمن البلد رصد أنشطته رصدا دقيقا بموجب -6

 1-3-1 لصفوفالرصد االستهالك في القطاعات المختلفة لكي یضمن االمتثال لحدود استهالك القطاعات المبينة في 

لف أ -5رصد المؤسسات المحددة في التذیيل ألف. وسوف ت -2 من التذیيل 5-3-1و 4-3-1و 3-3-1و 2-3-1و

دوارھا فقا ألوواألدوار"( تنفيذ األنشطة في خطط تنفيذ الشرائح السابقة وتقدم تقاریرا عنها  )"مؤسسات الرصد

لفرعية الفقرة ا ين فيومسؤولياتها المحددة في التذیيل ذاته. وسيخضع ھذا الرصد أیضا للتحقق المستقل على النحو المب

 )ج( المذكورة أعاله. 5

 

 المرونة في إعادة تخصیص األموال

افق اللجنة التنفيذیة علی أن یتمتع البلد بالمرونة في إعادة تخصيص جزء من أو کل األموال المعتمدة وفقا تو -7

 ألف: -1للظروف المتطورة من أجل تحقيق أسهل خفض في االستهالك وإزالة للمواد المحددة في التذیيل 

في خطة تنفيذ الشریحة  یجب توثيق إعادة التخصيص المصنفة على أنها تعدیالت رئيسية مسبقا إما (أ)

)ھ( المذكورة أعاله، أو كتعدیل لخطة تنفيذ الشریحة الحالية  5علی النحو المقدر في الفقرة الفرعية 

التي ستقدم قبل أي اجتماع للجنة التنفيذیة بمدة اثنا عشرة أسبوعا للموافقة عليها. وستتعلق التغييرات 

 الرئيسية بما یلي:

 بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ المسائل التي یحتمل تعلقها (1

 والتغييرات التي ستعدل أي فقرة في ھذا االتفاق؛ (2

فذة و المنأوالتغييرات في مستویات التمویل السنویة المخصصة لکل من الوکاالت الثنائية  (3

 لمختلف الشرائح؛

ليها، أو وتقدیم تمویل لألنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشریحة الحالية الموافق ع (4

في المائة من إجمالي تکلفة  20من حذف نشاط من خطة تنفيذ الشریحة، بتکلفة أکبر 

 مليون دوالر أمریکي ، أیهما أقل؛ 2,5الشریحة األخيرة الموافق عليها، أو 
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والتغييرات في التکنولوجيات البدیلة التي اختيرت بالفعل، علی أن یکون مفهوما أن أي  (5

يحدد التکاليف اإلضافية المرتبطة بها والتأثير المحتمل علی المناخ تقدیم لمثل ھذا الطلب س

وأي اختالفات في أطنان قدرات استنفاد األوزون التي ستتم إزالتها إن وجدت، وکذلك 

التأكيد علی أن البلد یوافق علی أن الوفورات المحتملة المتعلقة بتغيير التکنولوجيا ستقلل 

 جب ھذا االتفاق تباعا؛من مستوى التمویل اإلجمالي بمو

یمکن إدراج إعادة التخصيصات غير المصنفة على أنها تعدیالت رئيسية في خطة تنفيذ الشریحة  (ب)

الموافق عليها، الجاري تنفيذھا في ذلك الوقت، وإبالغ اللجنة التنفيذیة عنها في التقریر الالحق عن 

 تنفيذ الشریحة؛

کنولوجيا غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة ولن تتلق أي منشأة سيجري تحویلها إلی ت )ج(

في الخطة  وقد تکون غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد األطراف )أي بسبب الملکية 

( مساعدة مالية. وسيتم اإلبالغ عن 2007سبتمبر/ أیلول  21األجنبية أو اإلنشاء بعد آخر موعد في 

 تنفيذ الشریحة؛ھذه المعلومات بصفتها جزء من خطة 

ویتعهد البلد بدراسة إمکانية استخدام نظم مخلوطة سابقا بعوامل إرغاء ذات إمکانية إحداث احترار  )د(

عالمي منخفض بدال من خلطها في الموقع، لشركات الرغاوى المشمولة في الخطة، إذا کان ذلك 

 قبله الشركات؛قابل للتطبيق من الناحية التقنية ومجدیا من الناحية االقتصادیة وت

ویوافق البلد، في الحاالت التي تم فيها اختيار تکنولوجيات الهيدروفلوروکربون کبدیل للمواد  )ھـ(

الهيدروکلوروفلوروکربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتعلقة بالصحة والسالمة: على رصد 

عند استعراض اللوائح والمعایير  -توافر البدائل التي تقلل إلی أدنى حد التأثير علی المناخ، وینظر 

في إمکانية اعتماد بدائل فعالة من  -والحوافز واألحكام الكافية التي تشجع على استعمال ھذه البدائل 

حيث التکلفة تقلل إلی  أدنى حد أثر المناخ على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 

ذیة بالتقدم المحرز وفقا لذلك في الهيدروکلوروفلوروکربونية، حسب اللزوم، ویبلغ اللجنة التنفي

 تقاریر عن تنفيذ الشرائح؛ 

سوف تعاد أي أموال باقية تحتفظ بها الوکاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إلی  )و(

 الصندوق المتعدد األطراف عند االنتهاء من الشریحة األخيرة المقدرة بموجب ھذا االتفاق.

 ات التبریداعتبارات خاصة لقطاع خدم

 

 سوف یولی اھتمام خاص لتنفيذ األنشطة في قطاع خدمات التبرید المدرجة في الخطة، وبصفة خاصة:  -8

یستعمل البلد المرونة المتاحة له بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاصة التي قد تنشأ أثناء  (أ)

 تنفيذ المشروع؛

اع ة بشأن قطالصل ة المعنية في االعتبار القرارات ذاتویأخذ البلد والوکاالت الثنائية و/ أو المنفذ (ب)

 خدمات التبرید خالل تنفيذ الخطة.

 

 

 الوكاالت الثنائیة والمنفذة

یوافق البلد علی تحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن کافة األنشطة التي ینفذھا أو تنفذ   -9

ووافق اليوئندیبي علی أن یکون ھو الوکالة المنفذة ات بموجب ھذا االتفاق. بالنيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزام
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والبنك الدولي على أن یكونوا الوكاالت المنفذة الرئيسية للقطاع بقيادة  الیونیبوالرئيسية، ووافق اليوئندیبي واليونيدو 

 قطاعاتو ،المذیباتقطاع ووالتجاري  التبرید وتكییف الھواء في المجالین الصناعي الوكالة المنفذة الرئيسية لقطاع

وقطاع  ،راریةالمضخات الحسخانات المیاه بو تكییف هواء الغرفتصنیع ورغوة البوليسترین المسحوبة بالضغط 

وحكومة  ،ة النمساحکومورغوة البولي یوریثان علی التوالي؛ ووافقت  الوطني وبرنامج التمکين التبرید خدمات

اليابان علی أن یكونوا الوکاالت المنفذة المتعاونة تحت إشراف رئيس القطاع والوکالة ومة حكإیطاليا و حكومةوألمانيا 

ویوافق البلد علی التقييمات التي یمکن إجراؤھا في إطار  المنفذة الرئيسية فيما یتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق.

في إطار برنامج تقييم الوکالة المنفذة الرئيسية  برامج عمل الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدد األطراف أو

 و/ أو الوکاالت المنفذة المتعاونة. والوکاالت المنفذة الرئيسية للقطاع

ستکون الوکالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط والتنفيذ المنسقين وتقدیم التقاریر عن جميع  -10

)ب(.  5سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  األنشطة بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك علی

ألف  -6وترد أدوار الوکالة المنفذة الرئيسية والوکاالت المنفذة الرئيسية للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة في التذیيل 

لمبدأ، علی تزوید الوکالة المنفذة د علی التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذیة، من حيث ا -6باء والتذیيل  -6والتذیيل 

 2-2-2و  2-1-2الرئيسية والوکاالت المنفذة الرئيسية للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المبينة في الصفوف 

 أ. -2من التذیيل  2-6-2و  6-5-2و  4-5-2و 2-5-2و   6-4-2و  4 4-2و  2-4-2و  2-3-2و  4-2-2و 

 

 عدم االمتثال لالتفاق

، وابتداءا من 2-1في حالة عدم تحقيق البلد، ألي سبب من األسباب، أھداف إزالة المواد المحددة في الصف  -11

ألف أو عدم التزامه بهذا  -2من التذیيل  1.3.5أو  1.3.4أو  1.3.3أو  1.3.2أو  1.3.1، والصفوف 2019عام 

یتعرض ولن مویل وفقا لجدول الموافقة على التمویل. االتفاق، عندئذ یوافق البلد علی أنه لن یستحق الحصول على الت

ووفقا لتقدیر اللجنة التنفيذیة، ستتم إعادة التمویل  للعقاب مرتين من خالل العقوبة الكلية وعقوبة القطاع المحدد. البلد

التزاماته التي کان وفقا لجدول معدل للموافقة علی التمویل تحدده اللجنة التنفيذیة بعد أن یثبت البلد أنه استوفى جميع 

من المقرر تحقيقها قبل استالم الشریحة التالية من التمویل بموجب جدول الموافقة على التمویل. ویقر البلد بأن اللجنة 

ألف )"تخفيضات في التمویل لعدم االمتثال"( فيما  -7التنفيذیة قد تخفض مبلغ التمویل إلى المبلغ المحدد في التذیيل 

م من المواد المستنفذة لألوزون من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق في أي سنة. وستناقش یتعلق بکل کيلوغرا

اللجنة التنفيذیة کل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ القرارات، 

المذكورة  5دیم التمویل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة لن تكون حالة عدم االمتثال لهذا االتفاق المحددة عائقا أمام تق

 أعاله.

لن یعدل تمویل ھذا االتفاق علی أساس أي قرارات تتخذھا الجنة التنفيذیة في المستقبل قد تؤثر علی تمویل  -12

 أي مشروعات أخرى في قطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

طلب معقول من اللجنة التنفيذیة والوکالة المنفذة الرئيسية والوکاالت المنفذة  سوف یستجيب البلد ألي -13

ذة الرئيسية الة المنفالوک الرئيسية للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة من أجل تيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبخاصة، سيمد

تحقق من لالزمة للمات انية الوصول إلی المعلووالوکاالت المنفذة الرئيسية للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة بإمكا

 االمتثال لهذا االتفاق.

 تاریخ اإلنجاز

وسيتم إنجاز كل خطة قطاع في نهایة السنة التالية . 2027سيتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهایة عام  -14

. وإذا ألف -2لي للقطاع الوارد في التذیيل للسنة األخيرة التي حدد فيها حد أقصى مسموح به لمستوى االستهالك اإلجما

كان في ذلك الوقت ال تزال ھناك أنشطة معلقة، وكانت مدرجة في خطة التنفيذ األخيرة وتعدیالتها الالحقة وفقا للفقرة 

موافقة حتی نهایة السنة التالية لتنفيذ باقي األنشطة بعد  أو خطة القطاع، سيتأخر إنجاز الخطة 7)ھ( والفقرة  5الفرعية 

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

 الصالحیة

علی یتم تنفيذ جميع الشروط المنصوص عليها في ھذا االتفاق حصرا ضمن سياق بروتوکول مونتریال و -15

ا في إليه النحو المحدد في ھذا االتفاق. وجميع المصطلحات المستخدمة في ھذا االتفاق ذات المعنى المنسوب

 بروتوكول مونتریال ما لم یحدد خالف ذلك ھنا.

دد ال یجوز تعدیل ھذا االتفاق أو إنهاؤه إال باالتفاق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة التنفيذیة للصندوق المتع -16

 األطراف.

االتفاق المنقح محل االتفاق المبرم بین حكومة الصین واللجنة التنفیذیة في االجتماع التاسع  هذا یحل .17

 والسبعین للجنة التنفیذیة.

 التذییالت

 ألف: المواد -1التذییل 

لتخفیضات االستھالك المجمعة )طن من نقطة البدایة  الفئة المرفق المادة

 ون(قدرات استنفاذ األوز

 11,495.31 األولى جيم 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 10.13 األولى جيم 123 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 3.07 األولى جيم 124 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 5,885.18 األولى جيم ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,470.53 األولى جيم ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.22 األولى جيم 255 -وفلوروكربونالهيدروكلور

 18,865.44 األولى جیم المجموع
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 لیوالتموألف: األهداف  -2 لییالتذ

 المجموع 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصیل الصف

 أهداف االستھالك

 بروتوكولجدول  1.1

خفض لل الیمونتر
في للمواد المدرجة 

 الفئة ،ميالمرفق ج

 طن من) یاألول
 استنفاذقدرات 

 األوزون(

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

 یالحد األقص 2.1
لالستهالك الکلي 

ه للمواد المسموح ب

في المرفق المدرجة 
 یاألول الفئة م،يج

قدرات  طن من)

 األوزون( استنفاذ

 غير متاح 4,513.5 5,063.5 8,618.0 8,618.0  11,772.0  11,772.0  11,772.0  15,048.1  15,048.1  16,978.9  16,978.9

 یالحد األقص 1.3.1
لالستهالك المسموح 

 ه للمواد المدرجة فيب

 الفئة، جيمالمرفق 
في قطاع  یاألول

 فييوتک دیالتبر

ين في المجالالهواء 
التجاري والصناعي 

)طن من قدرات 

 )استنفاد األوزون

 غير متاح 780.9 780.9 1,369.6  1,369.6  1,609.9  1,609.9 1,609.9  2,042.4  2,042.4  2,162.5  2,162.5

 یالحد األقص 2.3.1

لالستهالك المسموح 

للمواد المدرجة في  هب
 الفئة، يمالمرفق ج

في قطاع  یاألول

 نالبوليستری رغوة
المسحوبة بالضغط 

)طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

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

 یالحد األقص 3.3.1

المسموح  لالستهالك

للمواد المدرجة   هب
 الفئة ،يمفي المرفق ج

في قطاع  یاألول

 ثانیوريالبول رغوة

)طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

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



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex IX 

 

 

7 

 

 المجموع 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصیل الصف

 یالحد األقص .4.3.1
المسموح  لالستهالك

للمواد المدرجة   هب

 الفئة، يمفي المرفق ج
في قطاع  یاألول

 الغرف ھواء فييتک

)طن من قدرات 
 ستنفاذ األوزون(ا

 غير متاح 1,232.6 1,232.6 1,614.1 1,614.1 2,259.7  2,259.7  2,259.7  2,876.0  2,876.0  3,697.7  3,697.7

الحد األقصى  5.3.1

لالستهالك المسموح 
 للمواد المدرجة فيبه 

 الفئةالمرفق جيم، 

األولى في قطاع 
 المذیبات

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

 تمویل خطة قطاع التبرید وتكییف الھواء في المجالین الصناعي والتجاري

التمویل الموافق عليه  1.1.2

المنفذة  للوكالة
للقطاع  ةيسيالرئ

( )دوالر بيیوئندي)ال

 (کيیأمر

13,368,756 20,000,000 0 0 2,095,775 9,000,000 0 8,000,000 0 7,559,464 8,134,246 68,158,241 

دعم التكاليف  2.1.2

)دوالر  لليوئندیبي

 أمریكي(

935,813 1,400,000 0 0 146,704 630,000 0 560,000 0 529,162 569,397 4,771,076 

 تمویل خطة قطاع رغوة البولیسترین المسحوبة بالضغط

التمویل الموافق عليه  1.2.2

المنفذة  للوكالة

للقطاع  ةيسيالرئ
( )دوالر دويوني)ال

 (کيیأمر

7,514,867 8,732,614 0 0 9,890,431 4,400,000 2,000,000 3,000,000 1,000,000 4,000,000 3,534,654 44,072,566 

ليونيدو لدعم التكاليف  2.2.2

 )بالدوالر األمریكي(

526,041 611,283 0 0 692,330 308,000 140,000 210,000 70,000 280,000 247,426 3,085,080 

التمویل الموافق عليه  3.2.2

المتعاونة  للوكالة

لقطاع ل ةيسيالرئ
( )دوالر اي)ألمان

 (کيیأمر

- 267,386  0 0 600,000 0 0 0 0 0 867,386 

تكاليف الدعم أللمانيا  4.2.2

 )دوالر أمریكي(

- 31,877 - 0 0 73,535 0 0 0 0 0 105,412 

 تمویل خطة قطاع رغوة البولي یوریثان
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 المجموع 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصیل الصف

التمویل الموافق عليه  1.3.2

 المنفذة للوكالة

للقطاع  ةيسيالرئ
)البنك الدولي( 

 )دوالر أمریكي(

7,045,027 0 0 0 2,067,012 4,000,000 0 5,000,000 1,000,000 5,000,000 4,200,000 28,312,039 

تكاليف الدعم للبنك  2.3.2
الدولي )دوالر 

 أمریكي(

493,152 0 0 0 144,691 280,000 0 350,000 70,000 350,000 294,000 1,981,843 

 تمویل خطة قطاع تكییف هواء الغرف

التمویل الموافق عليه  1.4.2

المنفذة  للوكالة
للقطاع  ةيسيالرئ

( )دوالر دويوني)ال

 (کيیأمر

14,671,089 16,000,000 0 0 0 4,150,000 0 6,300,000 0 8,717,105 8,613,995 58,452,189 

ليونيدو لدعم الاليف تك 2.4.2
 )دوالر أمریكي(

1,026,976 1,120,000 0 0 0 290,500 0 441,000- 0 610,197 602,980 4,091,653 

التمویل الموافق عليه  3.4.2

المتعاونة  للوكالة
لقطاع )إیطاليا( ل

 )دوالر أمریكي(

891,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891,892 

تكاليف الدعم إلیطاليا  4.4.2

 ر أمریكي()دوال

108,108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,108 

التمویل الموافق علیه  5.4.2

المتعاونة  للوكالة

( النمسالقطاع )ل

 )دوالر أمریكي(

- 0 0 0 0 350,000 - 700,000 0 0 0 1,050,000 

ا لنمستكالیف الدعم ل 6.4.2

 )دوالر أمریكي(

- 0 0 0 0 41,833 - 83,667 0 0 0 125,500 

خطة قطاع الخدمات، بما في ذلك برنامج التمكینتمویل   

التمویل الموافق عليه  1.5.2

المنفذة  للوكالة

للقطاع الرئيسية 
( )دوالر لیونیبا)

 أمریكي(

3,299,132 2,570,000 0 1,000,000 0 1,160,000 1,780,000 2,000,000 3,000,000 1,200,000 2,517,105 18,526,237 

نیب بوللدعم التكاليف  2.5.2

 )دوالر أمریكي(

364,651 284,061 0 120,000 0 127,291 195,325 219,467 329,200 131,680 276,211 2,047,886 

التمویل الموافق عليه  3.5.2

المتعاونة  للوكالة

( ايلقطاع )ألمانل
 (کيی)دوالر أمر

300,000 0 0 0 0 600,000 220,000 0 0 0 0 1,120,000 

لمانيا تكاليف الدعم أل 4.5.2

 )دوالر أمریكي(

36,000 0 0 0 0 71,122 26,078 0 0 0 0 133,200 

التمویل الموافق عليه  5.5.2
المتعاونة  للوكالة

( ابانيلقطاع )الل

 (کيی)دوالر أمر

80,000 80,000 0 0 0 240,000 0 0 0 0 0 400,000 

تكاليف الدعم لليابان  6.5.2
 )دوالر أمریكي(

10,400 10,400 0 0 0 31,200 0 0 0 0 0 52,000 
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 المجموع 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصیل الصف

 تمویل خطة قطاع المذیبات

التمویل اإلجمالي  1.6.2

 الموافق عليه للوكالة
المنفذة الرئيسية 

( )دوالر یوئندیبي)

 أمریكي(

2,821,937 3,777,190 0 0 12,946,782 2,500,000 1,000,000 2,000,000 0 523,431 0 25,569,340 

دعم التكاليف  2.6.2

دوالر ) لليوئندیبي

 أمریكي(

197,536 264,403 0  906,275 175,000 70,000 140,000 0 36,640 0 1,789,854 

 إجمالي التمویل

التمویل  إجمالي 1.3

المتفق عليه )دوالر 

 أمریكي(

49,992,700 51,427,190 0 1,000,000 27,000,000 27,000,000 5,000,000 27,000,000 5,000,000 27,000,000 27,000,000 247,419,890 

الدعم  فيتکال مجموع 2.3

 (کيی)دوالر أمر

3,698,677 3,722,024 0 120,000 1,890,000 2,028,482 431,404 2,004,134 469,200 1,937,680 1,990,013 18,291,614 

التكاليف  إجمالي 3.3

المتفق عليها 
 )بالدوالر األمریكي(

53,691,377 55,149,214 0 1,120,000 28,890,000 29,028,482 5,431,404 29,004,134 5,469,200 28,937,680 28,990,013 265,711,504 

 اإلزالة واالستھالك الباقي المؤهل

 6,631.46 المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 22 -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 1,479.72 سابقا الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة 22 -وروفلوروكربونإزالة الهيدروكل 2.1.4

 3,384.13 ت استنفاذ األوزون()طن من قدرا 22 -االستهالك الباقي المؤھل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 7.94 ن قدرات استنفاذ األوزون(لى تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )طن معالمتفق  123 -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 0.00 الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 123 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 2.19 درات استنفاذ األوزون()طن من ق 123 -االستهالك الباقي المؤھل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 0.86 المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 124 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون إجمالي 1.3.4

 0.00 الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 124 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 2.21 اذ األوزون()طن من قدرات استنف 124 -للمواد الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك الباقي المؤھل  3.3.4

 *4,187.18 ب المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )طن من قدرات استنفاذ األوزون(141 -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 1,698.00 تمدة سابقا )طن من قدرات استنفاذ األوزون(لمشروعات المعب الواجب تحقيقها في ا141 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 0.00 قدرات استنفاذ األوزون( ب )طن من141 -االستهالك الباقي المؤھل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

 727.87 استنفاذ األوزون(ب المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )طن من قدرات 142 -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4

 267.47 ب الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاذ األوزون(142 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4

 475.19 قدرات استنفاذ األوزون( ب )طن من142 -االستهالك الباقي المؤھل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

 1.13 المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 255 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون إجمالي 1.6.4

 0.00 الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 255 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4

 0.09 )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 255 -للهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك الباقي المؤھل  3.6.4

سابقة الخلط المستوردة.الب الوارد في البولیوالت 411-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھیدروكلوروفلوروكربون 137.83)ب(، یشمل 68:42* وفقا للمقرر   
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 لیالتمو یلموافقة علاجدول ألف:  -3 لییالتذ

 ف.أل -2 لیيلتذامن السنة المحددة في  رياألخ  في االجتماع اهيللموافقة عل المستقبليةالشرائح  لیلنظر في تموا تميس

 الشرائح ذیوخطط تنف ریألف: شکل تقار -4 لییالتذ

 :ةيمن األجزاء التال القطاعاتشرائح شریحة من لکل طلب  ذيتنفالوخطط  ریراتق میتقد سيتألف -1

الة البلد ح ویبين السابق ریصف التقدم المحرز منذ التقروی حة،یشر لكل اناتيب یحتوي على، مفصل ریتقر (أ)

واد كمية المو، البعض ابعضهبتتعلق  فيوک تساھم مختلف األنشطة في ذلك فيبإزالة المواد، وک تعلقی مايف

مة لة المستخدالبدی يا، والتكنولوجلكل مادة األنشطة لتنفيذكنتيجة مباشرة  إزالتها تالمستنفدة لألوزون التي تم

واد فيضات المالبلد لتخ هقدمالمشترك الذي  لیالتمو وكم التي أدخلت تدریجيا، بدائلالمن  یتعلق بهاوما 

ي الخطة، فمدرجة والتحدیات المتعلقة باألنشطة المختلفة ال والنجاحات والخبرات ةيدروکلوروفلوروکربونياله

ي أمعلومات عن و معلومات أخرى ذات صلةقدم یلد، وت في الظروف السائدة في البتغييرا يأ ویبين

خدامات واست راتيالمقدمة سابقا ومبرراتها، مثل التأخ حةیالشر ذيخطة )خطط( تنفعلى  طرأت راتييتغ

من ھذا  7في الفقرة  هيالنحو المنصوص عل یعل حة،یالشر ذياألموال خالل تنف صيالمرونة إلعادة تخص

 تغييرات أخرى؛أي االتفاق، أو 

 ةیذيقرر اللجنة التنفت)ب( من االتفاق. وإذا لم  5 ةين استهالك المواد، وفقا للفقرة الفرععتحقق مستقل  ریتقرو (ب)

نوات الس عيجملالتحقق من االستهالك  وینبغي تقدیم حة،یھذا التحقق مع کل طلب شر میتقد نبغيیخالف ذلك، 

عنها  قریر التحققتاللجنة تستلم لم االتفاق، التي  من)أ(  5 ةيالنحو المحدد في الفقرة الفرع یذات الصلة عل

 ؛بعد

تحقق مستقل وفقا للفقرة  ریتقر قدمی ع،يقدرة التصن لیخطط القطاع التي تتضمن أنشطة تحو وبخصوص )ج(

التي أنجزت  عيمن خطوط التصنعلى األقل خمسة في المائة ل ةيعشوائ نةيعیشمل  ،)ج( من االتفاق 5 ةيالفرع

مستوى وركات الش اء: اسمكحد أدنى التحقق منها، وتحدید المعلومات التالية التي سيتملسنة تحویلها في ا

قدرة البدیلة و ةالماد التكنولوجيا البدیلة التي أدخلت بما في ذلك مستوى استهالكواستهالك المادة قبل التحویل 

 افية للتحویل؛التكلفة اإلضتفاصيل التصنيع ومستوى اإلنتاج الفعلي قبل وبعد التحویل و

ووقت  ذيمعالم التنف یبينالمطلوبة،  حةیالشر تشملهاخالل الفترة التي  ستنفذوصف کتابي لألنشطة التي و )د(

ات الخبرة طة الشاملة المتوقعة، مع مراعافي الخ محتملة راتييوأي تغ األنشطة نيوالترابط ب اإلنجاز

 المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة؛

 اناتيالمقدمة من خالل قاعدة ب حةیالشر ذيوخطط تنف ریتقار عيلجم ةيمجموعة من المعلومات الکمو )ھـ(

 اإلنترنت؛ یعلإلكترونية 

)أ( إلى  1 من خمس فقرات، یلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية یتألف منتنفيذي  وملخص )و(

 أعاله.المذكورة ( ـ)ھ 1

 مراعاة جبی ،بالتوازي نةيفي سنة مع ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله ينمرحلت ذيفي حالة تنف -2

 :حائالشر ذيوخطط تنف ریعند إعداد تقار ةياالعتبارات التال

ال التي األموواألنشطة  یحصرا إل ريکجزء من ھذا االتفاق، ستش هايالمشار إل حائالشر ذيوخطط تنف ریتقار (أ)

 فاق؛ھذا االت یشملها

بموجب  ةيکربوندروکلوروفلورويأھداف استهالك مختلفة للمواد اله الجاري تنفيذھا لهاإذا کانت المراحل و (ب)

اد الستهالك المو األدنىاستخدام الهدف  تميس نة،يألف من کل اتفاق في سنة مع -2 لیيالتذ

 .لالمستق تحققأساس الھو  کونيوس اتلالمتثال لهذه االتفاق كمرجع ةيدروکلوروفلوروکربونياله
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 ألف: مؤسسات الرصد واألدوار -5التذییل 

 :ن ما یليع ةالمسؤول يھ الوحدة الوطنية لألوزون -1

قطاع لل ةيسيلرئلمنفذة اوالوکاالت ا ةيسيبمساعدة الوکالة المنفذة الرئستفذ لألنشطة التي  الشامل ذيالتنف قيتنس (أ)

 والوکاالت المنفذة المتعاونة األخرى؛

لحظر ي ذلك افبما ، سياسات وتشریعات وطنية بشأن مراقبة المواد المستنفدة لألوزون فيذوتن تطویرتنسیق  (ب)

ن لیستریریثان ورغوة البووكربونیة في قطاعات رغوة البولیوعلى استھالك المواد الھیدروكلوروفلور

 ؛2026كانون الثاني  ینایر/ 1على أن ینفذ بحلول المسحوبة بالضغط والمذیبات 

تهالك الوطني استنادا إلى بيانات اإلنتاج وبيانات االستيراد والتصدیر الرسمية للمواد التي رصد االسو )ج(

 )ب( من ھذا االتفاق؛ 5وفقا للفقرة الفرعية  المعنيةتسجلها اإلدارات الحكومية 

والحصص لواردات وإنتاج وصادرات المواد  صيالنظام الوطني للترخ ذيتنف یاإلشراف علو )د(

من  رةيکب اتيالمنشآت التي تستخدم کم یشملونظام الحصص الذي  ة،يفلوروکربوندروکلوروياله

 كستهالالا اناتيذلك، وجمع ب نطبقی ثمايفي قطاعات االستهالك المختلفة، ح دروکلوروفلوروکربونياله

 اثميح، نشآتالمفي ھذه  ةيدروکلوروفلوروکربونيخفض استهالك المواد اله قيلمراقبة نمو االستهالك وتحق

 ذلك؛ نطبقی

الصغيرة والمتوسطة  المشروعاتكبيرة من  التي یوجد فيها أعدادإدارة االستهالك في تلك القطاعات و (ـ)ھ

لهواء كييف االتبرید وتن واالبولي یوریث قطاعات رغوة البوليسترین المسحوبة بالضغط ورغوةالحجم )مثل 

 في تباعي من كميات المواد ذات الصلة الت المذیبات( عن طریق الحدفي المجالين الصناعي والتجاري و

 ؛المحلية سوقال

 ؛ المنشآتضمان تحقيق ھدف اإلزالة في تلك من أجل أنشطة التحویل  تنفذالتي  المنشآتاإلشراف على و )و(

أجل  منللقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة  ةيسيوالوکاالت المنفذة الرئ ةيسيمع الوکالة المنفذة الرئ قيالتنسو )ز(

 لیيد( والتذ) 5 ةيرعوفقا للفقرة الف ریالقطاع المحددة في االتفاق وفي إعداد التقار أھدافالتحقق من  ريسيت

 ألف من ھذا اتفاق. -4

 

 ةیسیألف: دور الوکالة المنفذة الرئ -6 لییالتذ

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

في  نيمبلنحو الا یالمحددة عل ةيالداخل وشروطه هإجراءاتو التحقق المالي وفقا لهذا االتفاقضمان األداء و (أ)

 للبلد؛ ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد اله

 ألف؛ -4 لیيوفقا للتذ حائالشر ذيوخطط تنف ریتقار میمساعدة البلد في إعداد وتقدو (ب)

في  نيلنحو المبا یعل حةیأنشطة الشر وإنجازاألھداف  تحقيق یبين ةیذيجنة التنفلإلى اتحقق مستقل  وتقدیم (ج)

 ألف؛ -4 لیيمع التذ یتوافقبما  حةیالشر ذيخطة تنف

إلى اللجنة  لكي تقدمألف  -4لخطة الشاملة على النحو المحدد في التذیيل ل إعداد التقاریر واستيفاء شروط )د(

 التنفيذیة؛

 ةیالسنو ذيخطط التنفعلى الخطة الشاملة و ثاتیتحد على انعکسیتجارب والتقدم المحرز التأکد من أن الو )ھـ(

 ألف؛ -4 لیي)ھ( من التذ 1)د( و  1 نيتيالفرع نيمع الفقرت التي تتوافق المستقبلية
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ك ھدف استهال دیالتي تم تحد رةيقبل سنة أو أکثر من السنة األخ رةياألخ لیالتمو حةیشرفي حالة طلب و )و(

 عن ةیالسنو ریارتقتقدیم الضمان من أجل المسؤولة لقطاع ل ةيسيالوکالة المنفذة الرئمع  قيالتنس جبی، هال

اء من جميع خطة إلى أن یتم االنتهتقاریر التحقق عن المرحلة الحالية من ال -عند اللزوم  –و  حةیالشر ذيتنف

 ؛فلوروكربونيةالمواد الهيدروكلوروأھداف استهالك  وتحقيق المتوقعةاألنشطة 

 ؛الفنيةالمستقلين المناسبين االستعراضات  الفنيينالخبراء  إجراء والتأكد من )ز(

 ؛الالزمةاإلشراف  مهام وتنفيذ )ح(

 ؛دقيقة اناتيواإلبالغ عن ب حةیالشر ذيالفعال والشفاف لخطة تنف ذيبالتنف تسمح ليتشغ ةيوجود آلوضمان  )ط(

 تسلسلالوضمان ، للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة ةيسيوکاالت المنفذة الرئأنشطة ال قيتنسیتم مع البلد،  )ي(

 ؛ألنشطةلالمناسب 

بالتشاور مع البلد  - حددیمن االتفاق،  11عدم االمتثال وفقا للفقرة بسبب  لیتموال ضيتخففي حالة و )ك(

 عاتتلف القطالمخ ضاتيتخف صيتخص - والوکاالت المنفذة المتعاونة للقطاع ةيسيوالوکاالت المنفذة الرئ

 ونة؛للقطاع وکل وکالة منفذة متعا ةيسيالوکاالت المنفذة الرئ لیتمونود الميزانية ولوب

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

المنفذة المتعاونة بشأن أي  والوکاالت لقطاعل ةيسيالوکاالت المنفذة الرئتوافق في اآلراء مع  یالتوصل إلو )م(

 الخطة؛  ذيتنف ريسيتمن أجل واإلبالغ  قيتنسالو ترتيبات الزمة للتخطيط

والنفقات التي یدفعها مكتب التعاون للدخل المستلم من الوکاالت المنفذة،  يالسنو يالمال التدقيق قيتنسو )ن(

 کتب التعاونم هحققیي ومبلغ الفائدة الذ ن،ييالنهائ نیديالمستف یإل ئةيالبحمایة وزارة  االقتصادي الخارجي/ 

 بها. حتفظیاألرصدة التي  یعل ئةيالبحمایة االقتصادي الخارجي / وزارة 

التحقق  إلجراء ةمستقل ھيئة ةيسيالوکالة المنفذة الرئوتكلف ، ستختار صدرتمراعاة أي آراء وبعد التشاور مع البلد  -2

)ج(  1 ةيفاق والفقرة الفرع)ج( من االت 5 الفرعيتين تينوفقا للفقر ةيدروکلوروفلوروکربونيمن نتائج خطة إدارة إزالة المواد اله

لقطاع ه الفقرة لفي ھذ لمبينةا الوكالة المنفذة للقطاع بتولي المهمة ةيسيالمنفذة الرئ لوکالةا أن تفوض مکنیألف. و -4من التذیيل 

ة ج خطة إدارمن نتائ التحقق ذيعن تنف ةيسيالوکالة المنفذة الرئ ةيؤولمع مس تداخلیلن  التفویضمفهوما أن ھذا  کونیأن  یعل

 .ةيدروکلوروفلوروکربونيإزالة المواد اله

 

 للقطاع ةیسیباء: دور الوکاالت المنفذة الرئ 6 -لییالتذ

، اثلةممعية الالقطا في خطتها المبينةللقطاع مسؤولة عن مجموعة من األنشطة  ةيسيستکون الوکاالت المنفذة الرئ -1

 :األقل یعل ليیما  تشمل

، تالقطاعاعلى النحو المبين في خطط  اتتقدیم المساعدة لوضع السياسات وتخطيط وإدارة برامج القطاع (أ)

 ؛اللزومعند 

رف وفقا لهذا ( والتقدم المحرز في الص)ج 5مع الفقرة  یتوافقبما ضمان التحقق من أھداف أداء القطاع و (ب)

 ة البلد فيومساعد المعنيةت الداخلية المحددة على النحو المبين في القطاعات إلجراءات والمتطلباوااالتفاق 

 تنفيذ وتقييم األنشطة؛

النحو المحدد في  یعل حةیالشر ذيتنفعن القطاع وتقاریر   بخططالخاصة  تقدیم التقاریر شروط واستيفاء )ج(

لمنفذة ا الوکاالت ااألنشطة التي تنفذھ تشمل، اللزوموعند  ة،یذياللجنة التنف یإلكي تقدم ألف ل -4 لیيالتذ

 المتعاونة؛

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

 ؛يقةدق اناتين بعواإلبالغ  حةیالشر ذيالفعال والشفاف لخطة تنف ذيتسمح بالتنف ليتشغ ةيضمان وجود آلو )و(

 إلى استخدام المؤشرات؛تستند لبلد ل التي سددت أن المدفوعات والتأكد من )ز(

 الزمة باتيتوافق في اآلراء مع الوکاالت المنفذة المتعاونة بشأن أي ترت ی، إلاللزومالتوصل، عند و )ح(

 الخطة؛ ذيتنف ليتسهمن أجل واإلبالغ  قيوالتنس طيللتخط

ل األنشطة المتصلة استكمامن أجل القطریة / المشاركة  للشركاتقت المناسب اإلفراج عن األموال في الوو )ط(

 بهذا القطاع؛

 التحقق المالي من األنشطة المنفذة. وضمان )ي(

 

 جیم: دور البنك الدولي في التحقق من االستھالك 6 -التذییل

بعد  ،للصين ةيونروکربدروکلوروفلوياله کوکالة منفذة لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد البنك الدولي دور یباإلضافة إل  -1

النحو  یالبلد عل التحقق من استهالك ةيعمل ذيلتنف ةمستقل ویفوض ھيئة ختاري، سصدرتمراعاة أي آراء والتشاور مع البلد 

 -4 لیي)ب( من التذ 1 ةي)ب( من ھذا االتفاق والفقرة الفرع 5 ةيلفقرة الفرعلألف، وفقا  -2 لیيمن التذ 2-1المحدد في الصف 

 ألف.

 دال: دور الوکاالت المنفذة المتعاونة 6 -لییالتذ

 یعل يلیما  لوتشم ،في کل خطة قطاع الواردةستکون الوکاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من األنشطة  -1

 :األقل

ات ذ لقطاعاعلى النحو المبين في خطة  اتتقدیم المساعدة لوضع السياسات وتخطيط وإدارة برامج القطاع (أ)

 ؛اللزومالصلة، عند 

تسلسل لاضمان لللقطاع  ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل والرجوع، األنشطة مييوتق ذيمساعدة البلد في تنفو (ب)

 ألنشطة؛لمنسق ال

 ألف؛ -4 لیيھذه األنشطة وفقا للتذ عنللقطاع  ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل ریتقار میتقد )ج(

تخطيط لل الزمة بشأن أي ترتيبات المنفذة الرئيسية للقطاع الوكالةء مع التوصل إلى توافق في اآلراو )د(

 تيسير تنفيذ الخطة؛ من أجل والتنسيق واإلبالغ 

 التحقق المالي من األنشطة المنفذة. وضمان (ـ)ھ

 بسبب عدم االمتثال لیالتمو ضیألف: تخف - 7ل ییالتذ

المواد لكل كيلوغرام من  دوالر أمریكي 42.82 بقيمةویل المقدم تخفيض مبلغ التم یجوزمن االتفاق،  11وفقا للفقرة  -1

فيها  لم یتحققكل سنة ل الف -2من التذیيل   2-1یتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي ألوزون من االستهالك ل المستنفذة

 لیمستوى تمو تجاوزیلن  لیتمولل یأن الحد األقص أن یكون مفهوما ی، علألف -2من التذیيل   2-1في الصف  محددالهدف ال

 .متتاليتين نسنتية . ویمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية في الحاالت التي یمتد فيها عدم االمتثال لمدالمطلوب حةیالشر

دوالر أمریكي لكل  42.82، یمكن تخفيض مبلغ التمویل المقدم بمقدار 2019وابتداءا من االستهالك في عام  -2

أو  1.3.3أو  1.3.2أو  1.3.1بخالف المستوى المحدد في الصفوف ات استنفاد األوزون لالستهالك كيلوغرام من أطنان قدر

أو  1.3.3أو  1.3.2أو  1.3.1ألف لكل سنة لم یتم فيها الوفاء بالهدف المحدد في الصفوف  -2من التذیيل  1.3.5أو  1.3.4

 1.3.3أو  1.3.2أو  1.3.1ال لألھداف المحددة في الصفوف ، على أساس الفهم أن االمتثألف -2من التذیيل  1.3.5أو  1.3.4
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سيتم تقييمها استنادا إلى الترتيبات القائمة لإلبالغ عن القطاع في إطار التقریر المرحلي عن تنفيذ البرنامج  1.3.5أو  1.3.4أو 

 القطري وتقریر وخطط تنفيذ الشرائح، ولن یتم التحقق منها على نحو مستقل.

مرحلتان من خطة إدارة إزالة المواد تنفذ اتفاقان ساریان ) هايف وجدیللسنة التي ورة تطبيق العقوبة في حالة ضر -3

عاة ، مع مراةحسب كل حالة على حدالعقوبة  قيتطب تميمختلفة، س عقاب اتیمستوببالتوازي(  ةيدروکلوروفلوروکربونياله

 نسيكوقطاع، ن نفس الدید قطاع ما، أو أن كال المرحلتين تعالجاتح وإذا استحالعدم االمتثال.  تسببالقطاعات المحددة التي 

 أكبر. التي ستطبقمستوى العقوبة 

 محددة قطاعاتب الخاصةألف: الترتیبات  -8 التذییل

البلد  وافقی، الغرف ھواء فييلقطاع تک ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله ةيخالل المرحلة الثان -1

 عن: قلیما ال  لیتحو یعل

 ؛R-290 یإل الغرف ھواء فييخط تصنيع إلنتاج معدات تک ةعشر اثنى )أ(

 ؛R-290إلى  المكابسخطوط تصنيع  أربعة  )ب(

 .R-290إلى  سخانات المياه بالمضخات الحراریة للمساكن تصنيعثالثة خطوط و )ج(

في  الهواء فييوتک دیلقطاع التبر ةيفلوروکربوندروکلورويمن خطة إدارة إزالة المواد اله ةيخالل المرحلة الثان -2

 :ليیما  یالبلد عل وافقی، المجالين الصناعي والتجاري

 ىطن متري في القطاع الفرعي الموحد لتكييف الهواء إل  1,463یمكن تحویل كمية قصوى قدرھا  (أ)

 ؛32 -الهيدروفلوروكربون

 -ربوندروفلوروکياحترار عالمي أقل من الهحداث إ ةيبدائل ذات إمکان یإل هلیمرونة  لتحوبالالبلد ویتمتع  (ب)

 ا؛محاله سيبقيان علىإزالتها  تمتالتي سبالطن  والكميةطالما أن التکلفة  32

 یإل لحراریةالسخانات المياه بالمضخات  ةیوالتجار ةيالصناعالخطوط  لیتحولمرونة بالالبلد  یتمتعأن و (ج)

 هواءالقطاع الفرعي الموحد لتكييف الحویالت تمفهوما أن  کونیأن  یعل 32 -دروفلوروکربونياله

مجتمعة  32 -دروفلوروکربونيالهإلى  لسخانات المیاه بالمضخات الحراریة ةیوالتجار ةيالخطوط الصناعو

 ؛طن متري 1,463  لن تتجاوز

إلى  2021منذ الفترة  22 -دروکلوروفلوروکربونيلهاإزالة  إجمالي منعلى األقل في المائة  30أن و  )د(

لصناعي افي المجالين الهواء  فييوتک دیفي قطاع التبر الممولة من الصندوق المتعدد األطراف 2026

 ،و أقل(طن متري أ 50والمتوسطة )أي تلك التي تستهلك  رةيالشرکات الصغ لیمن تحو کونيسوالتجاري 

من في االختيار  –يف الهواء القطاع الفرعي الموحد لتكي ريفي قطاعات أخرى غ - مرونةبالالبلد  یتمتعأن و )ھـ(

 71لفقرة ا في 3 الجدول فيالمحددة  منخفض احترار عالميإحداث  ةيذات إمکان الست اتيالتکنولوج نيب

، 32 -الهيدروفلوروكربون باستثناء  ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1 قةیالوث من

ل تكنولوجيا لك ةالمحدد الكميةئة من في الما 30في حدود بالطن  الكميةلضمان بقاء  هبذل قصارى جهديوس

ية ك الكمتلفي ذلك الجدول، دون أي تكلفة إضافية على الصندوق المتعدد األطراف، وأن أي انحراف عن 

 .هنظر فيكي تاللجنة التنفيذیة ل ستبلغ به
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 لعاشرا المرفق

 رسائل سترسل الى الحكومات المعنية بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح
 

 آراء أعربت عنها اللجنة التنفيذية البلد

 الجزائر

 )المرحلة األولى(
من خطة إدارة  ( من المرحلة األولى2017والشريحة الرابعة )( 2014إذ تحيط علما بأن الشريحة الثالثة )

حث تما، وإذ سحبه إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع السادس والثمانين قد تم

لمرحلة األولى ا( من 2012حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو من أجل تعجيل تنفيذ الشريحة الثانية )

نين مع تقرير ( إلى االجتماع السابع والثما2017و 2014ن تقديم الشريحتين الثالثة والرابعة )حتى يمك

 ة.الحقوالشرائح ال 2014التحقق وخطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

جزر البهاما 

 )المرحلة األولى(
 تكمل بعدلم يس الهيدروكلوروفلوروكربونيةإذ تحيط علما بأن التحقق اإللزامي عن أهداف استهالك المواد 

شريحة يم الوإذ تحث حكومة جزر البهاما على العمل مع اليونيب من أجل استكمال التحقق حتى يمكن تقد

جتماع ة إلى اال( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربوني2020الرابعة )

 .2020نقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام السابع والثمانين مع خطة عمل م

 البحرين 

 )المرحلة األولى(
( من 2019ثة )إذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على االتفاق وأن معدل الصرف العام للشريحة الثال

لبالغة الصرف عتبة ا أقل منالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان 

 االتفاق ع علىفي المائة، وإذ تحث حكومة البحرين على العمل مع اليونيب من أجل التعجيل في التوقي 20

انين مع خطة ( من المرحلة األولى إلى االجتماع السابع والثم2020حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

نسبة بأن عتبة الصرف  من المفهومأن يكون ، على 2020عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. 20

 بنغالديش

 )المرحلة الثانية(
( من 2018ى )إذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على االتفاق وأن معدل الصرف العام للشريحة األول

لبالغة الصرف اعتبة  أقل منيدركلوروفلوروكربونية كان المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد اله

على  توقيعفي المائة، وإذ تحث حكومة بنغالديش على العمل مع اليوئنديبي من أجل التعجيل في ال 20

ابع والثمانين مع ( من المرحلة الثانية إلى االجتماع الس2020االتفاق حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية )

أن  مفهوممن ال، على أن يكون ةالحقالوالشرائح  2020اعي إعادة توزيع شريحة عام خطة عمل منقحة تر

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. 20عتبة الصرف بنسبة 

 بربادوس

 )المرحلة األولى(
د ستكمل بعلم ي إذ تحيط علما بأن التحقق اإلجباري عن أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لمواد ا( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2018وأن معدل الصرف العام للشريحة الثالثة )

ربادوس بتحث حكومة في المائة، وإذ  20الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

ن المرحلة م( 2020على العمل مع اليونيب من أجل استكمال التحقق حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

، على 2020 األولى إلى االجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام

 حقيقها.تمويل الشريحة السابقة قد تم في المائة لت 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهومأن يكون 

 بليز

 )المرحلة األولى(
لتحقق ية واإذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديالت الهيكلية داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطن

كومة حتحث  اإلجباري عن أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي لم يستكمل بعد، وإذ

( من 2020ل مع اليونيب من أجل استكمال التحقق حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة )بليز على العم

مع  الثمانينوسابع المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع ال

 .2020خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 بنن

 )المرحلة األولى(
حكومة بنن على العمل مع اليونيب حتى ، وإذ تحث 19-إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة لجائحة كوفيد

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2020يمكن تقديم الشريحة الخامسة )

ع زيدة توالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعا

 .2020شريحة عام 

 البوسنة والهرسك

 )المرحلة األولى(
( من 2018وأن معدل الصرف العام للشريحة الرابعة )، 19-إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة لجائحة كوفيد

لبالغة الصرف االمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة 

لشريحة احكومة البوسنة والهرسك على العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم وإذ تحث في المائة،  20

دة راعي إعا( من المرحلة األولى إلى االجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة ت2020الخامسة )

ويل في المائة لتم 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهوم، على أن يكون 2020توزيع شريحة عام 

 يحة السابقة قد تم تحقيقها.الشر
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 آراء أعربت عنها اللجنة التنفيذية البلد

 بوروندي

 )المرحلة األولى(
إذ تحث ية، وإذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديالت الهيكلية داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطن

األولى من  ( من المرحلة2020حكومة بوروندي على العمل مع اليونيب من أجل تقديم الشريحة الرابعة )

منقحة  طة عملخالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين مع خطة إدارة إزالة 

 .2020تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 تشاد

 )المرحلة األولى(
ب حتى ليونياإذ تحيط علما بالمشاكل المصرفية الستالم المدفوعات وإذ تحث حكومة تشاد على العمل مع 

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2020)يمكن تقديم الشريحة الخامسة 

يع ة توزالهيدركلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعاد

 .2020شريحة عام 

 جزر القمر

 )المرحلة األولى(
كومة جزر القمر على ح، وإذ تحث 19-قيود التي فرضتها جائحة كوفيدلاالتأخيرات نتيجة إذ تحيط علما ب

دارة إزالة المرحلة األولى من خطة إ( من 2020العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة )

ع ادة توزيعي إعالمواد الهيدركلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة ترا

 .2020ام شريحة ع

 الكونغو

 )المرحلة األولى(
ة موإذ تحث حكو وثيقة المشروع والتوقيع على االتفاق،على  موافقة الحكومةإذ تحيط علما بالتأخيرات في 

 امسةخيحة التعجيل التوقيع على االتفاق حتى يمكن تقديم الشرنيب من أجل على العمل مع اليوالكونغو 

 ع السابعجتمامن خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية إلى اال ولى( من المرحلة األ2020)

 .2020والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 جيبوتي

 )المرحلة األولى(
ة موإذ تحث حكو وثيقة المشروع والتوقيع على االتفاق،على  موافقة الحكومةإذ تحيط علما بالتأخيرات في 

 بعةراحة التعجيل التوقيع على االتفاق حتى يمكن تقديم الشرينيب من أجل على العمل مع اليوجيبوتي 

 ع السابعجتمامن خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية إلى اال ولى( من المرحلة األ2020)

 .2020ل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام والثمانين مع خطة عم

 دومينيكا

 )المرحلة األولى(
 عدم تقديموية، إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديالت الهيكلية داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطن

ة األولى من ( من المرحل2019التقارير المرحلية والمالية، وأن معدل الصرف العام للشريحة الثانية )

وإذ ي المائة، ف 20خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

جل أيونيب من على العمل مع الالمطلوبة وعلى تقديم التقارير المرحلية والمالية  دومينيكاحكومة تحث 

نية لوروفلوروكربو( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك2020ة )ثالثتقديم الشريحة ال

لى أن يكون ع، 2020والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام  ثامنإلى االجتماع ال

 .ل الشريحة السابقة قد تم تحقيقهافي المائة لتموي 20سبة أن عتبة الصرف بن من المفهوم

 غينيا االستوائية

 )المرحلة األولى(
 غينيا االستوائيةحكومة ، وإذ تحث 19-جائحة كوفيدلقيود التي فرضتها إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة ل

ة إدارة األولى من خط( من المرحلة 2020ة )رابععلى العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة ال

دة راعي إعاقحة تإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل من

 .2020توزيع شريحة عام 

 غابون

 )المرحلة األولى(
إذ تحث ية، وإذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديالت الهيكلية داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطن

األولى من  ( من المرحلة2020ة )خامستقديم الشريحة ال حتى يمكنعلى العمل مع اليونيب  غابونحكومة 

ل منقحة طة عمخخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين مع 

 .2020تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 غرينادا

 )المرحلة األولى(
 التحققن أية، وعلما بالتأخيرات نتيجة للتعديالت الهيكلية داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطنإذ تحيط 

رف ل الصوأن معداإلجباري عن أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ا لم يستكمل بعد، 

نية لوروفلوروكربو( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك2016العام للشريحة الثانية )

يونيب من أجل على العمل مع ال غريناداحكومة وإذ تحث في المائة،  20كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

رة إزالة المواد ( من المرحلة األولى من خطة إدا2020ة )ثالثتقديم الشريحة الاستكمال التحقق حتى يمكن 

زيع دة تووالثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعا ثامنالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع ال

ريحة ل الشفي المائة لتموي 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهومعلى أن يكون ، 2020شريحة عام 

 .السابقة قد تم تحقيقها
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 هايتي

 )المرحلة األولى(
أن معدل وية، إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديالت الهيكلية داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطن

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2014الصرف العام للشريحة الثانية )

على  تيهايحكومة إذ تحث وفي المائة،  20الهيدروكلوروفلوروكربونية أقل من عتبة الصرف البالغة 

 ثامنتماع ال( من المرحلة األولى إلى االج2018ة )ثالثتقديم الشريحة ال حتى يمكنالعمل مع اليونيب 

ن يكون أعلى ، ةالحقالوالشرائح  2018والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 .الشريحة السابقة قد تم تحقيقها لفي المائة لتموي 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهوم

 الكويت

 )المرحلة األولى(
( من 2019ثة )إذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على االتفاق وأن معدل الصرف العام للشريحة الثال

لبالغة الصرف االمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة 

مع و، التفاقاتعجيل التوقيع على من أجل على العمل مع اليونيب  كويتالمائة، وإذ تحث حكومة الفي  20

 ثامنجتماع ال( من المرحلة األولى إلى اال2020حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة ) اليونيب واليونيدو

أن عتبة  من المفهوم، على أن يكون 2020والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. 20الصرف بنسبة 

 مالي

 )المرحلة األولى(
مالي مة حث حكوتوإذ نتيجة لعدم االستقرار في البلد، إذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على االتفاق 

قديم تيمكن  حتى ، ومع اليوئنديبي واليونيباالتفاقتعجيل التوقيع على على العمل مع اليونيب من أجل 

توزيع  والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة سابع( إلى االجتماع ال2020ة )خامسالشريحة ال

 .2020شريحة عام 

 موريتانيا

 )المرحلة األولى(
 ةوإذ تحث حكوم موافقة الحكومة على وثيقة المشروع والتوقيع على االتفاق،إذ تحيط علما بالتأخيرات في 

مكن حتى ي يباليون، ومع اليوئنديبي وعلى العمل مع اليونيب من أجل تعجيل التوقيع على االتفاق موريتانيا

ة وكربونيلوروفلورمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك( من المرحلة األولى 2020ة )ثانيتقديم الشريحة ال

لشرائح وا 2020والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام  سابعإلى االجتماع ال

 .الالحقة

 المكسيك

 )المرحلة الثانية(
أن معدل وية، نتيجة للتعديالت الهيكلية داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطن إذ تحيط علما بالتأخيرات

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2018الصرف العام للشريحة الثالثة )

 مكسيكال حكومةوإذ تحث في المائة،  20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

إلى  ثانيةالمرحلة ال( من 2020حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة )واليونيدو على العمل مع اليونيب 

، ئح الالحقةوالشرا 2020والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام  السابعاالجتماع 

 تم تحقيقها. في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهومعلى أن يكون 

 موزامبيق

 )المرحلة األولى(
اد ( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المو2020إذ تحيط علما بأن الشريحة الخامسة )

 دل الصرفن معالهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع السادس والثمانين قد تم سحبها نظرا أل

في  20 بالغة( كان أقل من عتبة الصرف ال2018( والشريحة الرابعة )2016العام للشريحة الثالثة )

 (2016ثة )على تعجيل تنفيذ الشريحة الثالعلى العمل مع اليونيب  موزامبيقحكومة تحث المائة، وإذ 

االجتماع ى إل( 2020) خامسةحتى يمكن تقديم الشريحة ال( من المرحلة األولى 2018والشريحة الرابعة )

لشريحة السابقة افي المائة لتمويل  20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهومعلى أن يكون  ،والثمانين السابع

 قد تم تحقيقها.

 النيجر

 )المرحلة األولى(
إدارة إزالة  ( من المرحلة األولى من خطة2019إذ تحيط علما بأن معدل الصرف العام للشريحة الثانية )

حكومة ث تحفي المائة، وإذ  20المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

رحلة األولى إلى من الم( 2020) ثالثةحتى يمكن تقديم الشريحة الواليونيدو على العمل مع اليونيب  النيجر

من ن يكون على أ ،2020مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام  والثمانين السابعاالجتماع 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. 20أن عتبة الصرف بنسبة  المفهوم
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 نيجيريا

 (ثانيةلا)المرحلة 
شروع يقة مإذ تحيط علما بالتأخير بسبب العملية المطولة لالستكمال وموافقة أصحاب المصلحة على وث

طة إدارة إزالة خ( من المرحلة الثانية من 2018المرحلة الثانية وأن معدل الصرف العام للشريحة األولى )

حكومة ث تحالمائة، وإذ في  20المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

من المرحلة ( 2020) ثانيةحتى يمكن تقديم الشريحة الحكومة إيطاليا واليوئنديبي على العمل مع  نيجيريا

 2020م مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عا والثمانين السابعاالجتماع الثانية إلى 

لشريحة افي المائة لتمويل  20لصرف بنسبة أن عتبة ا من المفهومعلى أن يكون  والشرائح الالحقة،

 السابقة قد تم تحقيقها.

 باكستان

 )المرحلة الثانية(
ة إدارة إزالة ( من المرحلة الثانية من خط2019إذ تحيط علما بأن معدل الصرف العام للشريحة الثالثة )

حكومة ث تحفي المائة، وإذ  20المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

مرحلة الثانية من ال( 2020) رابعةحتى يمكن تقديم الشريحة الاليونيب واليونيدو على العمل مع  باكستان

لى أن ع، 2020مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام  والثمانين السابعاالجتماع إلى 

 يقها.في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحق 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهوميكون 

بابوا غينيا 

 الجديدة

 )المرحلة األولى(

دارة إزالة المواد إ( من المرحلة األولى من خطة 2016إذ تحيط علما بالتأخيرات في تنفيذ الشريحة الثالثة )

يمكن  حتىانيا حكومة ألمعلى العمل مع بابوا غينيا الجديدة حكومة الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإذ تحث 

ة عمل منقحة مع خط والثمانين السابعاالجتماع من المرحلة األولى إلى ( 2020) رابعةتقديم الشريحة ال

 .والشرائح الالحقة 2020تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 الفلبين

 (ثانية)المرحلة ال
إدارة إزالة  ( من المرحلة الثانية من خطة2017إذ تحيط علما بأن معدل الصرف العام للشريحة األولى )

حكومة ث تحفي المائة، وإذ  20المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

االجتماع انية إلى لمرحلة الثمن ا( 2019) ثانيةحتى يمكن تقديم الشريحة الاليونيدو على العمل مع الفلبين 

على أن قة، والشرائح الالح 2019مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام  والثمانين السابع

 يقها.في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحق 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهوميكون 

سانت كيتس 

 ونيفس

 )المرحلة األولى(

اري عن قق اإلجبالتح إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة لعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وعدم استكمال

( 2015نية )أهداف استهالك  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن معدل الصرف العام للشريحة الثا

لصرف تبة ابونية كان أقل من عمن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر

لوبة المالية المطتقديم التقارير المرحلية وعلى  سانت كيتس ونيفسحكومة تحث في المائة، وإذ  20البالغة 

األولى إلى  من المرحلة (2020ثالثة )حتى يمكن تقديم الشريحة الاليونيب الستكمال التحقق العمل مع و

من ن يكون على أ، 2020منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام  مع خطة عمل والثمانين السابعاالجتماع 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. 20أن عتبة الصرف بنسبة  المفهوم

 سانت لوسيا

 )المرحلة األولى(
اري عن قق اإلجبالتح إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة لعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وعدم استكمال

( 2018بعة )أهداف استهالك  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن معدل الصرف العام للشريحة الرا

لصرف تبة ابونية كان أقل من عمن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر

العمل وية المطلوبة تقديم التقارير المرحلية والمالعلى  سانت لوسياحكومة تحث في المائة، وإذ  20البالغة 

ى إلى من المرحلة األول (2020خامسة )حتى يمكن تقديم الشريحة الاليونيب الستكمال التحقق مع 

من ن يكون على أ، 2020ة تراعي إعادة توزيع شريحة عام مع خطة عمل منقح والثمانين السابعاالجتماع 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. 20أن عتبة الصرف بنسبة  المفهوم

 الصومال

 )المرحلة األولى(
حث توإذ ة، لوطنيإذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة لوسائل التنفيذ المعقدة بين اليونيدو ووحدة األوزون ا

لة األولى من من المرح (2020ثالثة )حتى يمكن تقديم الشريحة الاليونيدو على العمل مع  الصومالحكومة 

نقحة مطة عمل مع خ والثمانين السابعاالجتماع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 

 .2020تراعي إعادة توزيع شريحة عام 
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 جنوب أفريقيا

 )المرحلة األولى(
وأن معدل الصرف العام للشريحة ، 19-جائحة كوفيدلقيود التي فرضتها إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة ل

قل من ية كان أ( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون2016الرابعة )

تى يمكن ح دومل مع اليونيعلى العجنوب أفريقيا حكومة وإذ تحث في المائة،  20عتبة الصرف البالغة 

 طة عمل منقحة( من المرحلة األولى إلى االجتماع السابع والثمانين مع خ2018ة )خامستقديم الشريحة ال

ي المائة ف 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهومعلى أن يكون ، 2020تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

السودان جنوب 

 )المرحلة األولى(
وأن  ؛19-يدحة كوفبلد والقيود التي فرضتها جائتعديالت الهيكلية في التأخيرات نتيجة للعلما بال تحيطإذ 

د ( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الموا2016معدل الصرف العام للشريحة األولى )

جنوب  حكومة وإذ تحثفي المائة،  20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

المرحلة األولى  ( من2018تقديم الشريحة الثانية ) حتى يمكن اليوئنديبي واليونيبمع  العملالسودان على 

الشرائح و 2018خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام مع والثمانين  سابعال االجتماعإلى 

لسابقة قد تم في المائة لتمويل الشريحة ا 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهومعلى أن يكون ، ةالحقال

 .تحقيقها

 سورينام

 )المرحلة األولى(
كومة سورينام على ح، وإذ تحث 19-بالتأخيرات نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كوفيدإذ تحيط علما 

ى من خطة إدارة ( من المرحلة األول2020العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

دة راعي إعاحة تقإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل من

 .2020توزيع شريحة عام 

 تايلند

 )المرحلة الثانية(
( من 2018) ولىإذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على االتفاق وأن معدل الصرف العام للشريحة األ

ة ف البالغالصر من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة ثانيةالمرحلة ال

 اقلى االتفعلتوقيع اتعجيل البنك الدولي من أجل على العمل مع  تايلندفي المائة، وإذ تحث حكومة  20

ل انين مع خطة عمموالث ثامنإلى االجتماع ال ثانية( من المرحلة ال2020ة )ثانيحتى يمكن تقديم الشريحة ال

عتبة  أن من المفهوم، على أن يكون والشرائح الالحقة 2020منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. 20الصرف بنسبة 

 توغو

 )المرحلة األولى(
وإذ تحث حمكومة توغو على العمل ، 19-إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد

زالة المواد ( من المرحلة األولى من خطة إدارة إ2020مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة )

زيع دة توالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعا

 .2020شريحة عام 

فنزويال 

 –)جمهورية 

 البوليفارية(

 )المرحلة الثانية(

رية كومة جمهوتنفيذ أنشطة المشروع في البلد، وإذ تحث حفي تأخيرات نتيجة للصعوبات البعلما  تحيطإذ 

ن المرحلة الثانية ( م2019تى يمكن تقديم الشريحة الثانية )ح اليونيدوعلى العمل مع فنزويال البوليفارية 

عمل  خطةع ممن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين 

 .ةالحقوالشرائح ال 2019إعادة توزيع شريحة عام منقّحة تراعي 

 فييت نام

 )المرحلة الثانية(
إدارة إزالة  من خطة ثانية( من المرحلة ال2017) ثانيةالصرف العام للشريحة الأن معدل بإذ تحيط علما 

فييت ث حكومة في المائة، وإذ تح 20المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

رحلة من الم (2018ة )ثالثحتى يمكن تقديم الشريحة ال حكومة اليابان والبنك الدوليعلى العمل مع نام 

 2020م والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عا سابعإلى االجتماع ال ثانيةال

لشريحة افي المائة لتمويل  20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهوم، على أن يكون والشرائح الالحقة

 السابقة قد تم تحقيقها.
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 الحادي عشرالمرفق 

 2021لعام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  مؤشرات األداء

 

 2021هدف  الحساب االسم المختصر نوع المؤشر

 –تخطيييييييي   

 موافقة

 28 عدد الشرائح الموافق عل ها مقابل تلك المخط  لها* شرائح موافق عل ها

 –تخطيييييييي   

 موافقة

مشاريع/أنشييطة موافييق 

 عل ها

ا المشاريع/األنشطة الموافق عل ها مقابل تليك المخطي  لهيعدد 

 )بما ف ها أنشطة إعداد المشاريع( **

49 

دوالرا  984 419 22 استنادا إلى الصرف المقدّر في التقرير المرحلي أموال مصروفة تنف ذ

 أمريك ا

إزاليية المييواد المذييتنفذ   تنف ذ

 لألوزون

ى للشيريةة عنيد الموافقية عليإزالية الميواد المذيتنفد  ليألوزون 

 لالشريةة التال ة مقابل اإلزالة المخط  لها في خط  األعما

طييم مييم تييدرا    368.84

 استنفاد األوزون

ة إنجاز المشاريع مقابل ما هو مخط  له فيي التقيارير المرحل ي إنجاز المشاريع تنف ذ

 لجم ع األنشطة )باستثناء إعداد المشاريع(

49 

شيييهرا ميييم إنجييياز  12نذييياة المشييياريع المنجيييب  مال يييا ب يييد  ز الماليسرعة اإلنجا إداري

 المشروع

70% 

تقييييديا تقييييارير إنجيييياز  إداري

 المشاريع في مواع دها

فيق تقديا تقارير إنجاز المشاريع فيي مواع يدها مقابيل تليك المت

 عل ها

 (3في ح نه )

تقديا التقارير المرحل ية  إداري

 في مواع دها

ها المرحل ة وخط  األعمال والردود في مواع دتقديا التقارير 

 لى خالف ذلكلا يتفق ع ما

 في ح نه

ة عليى ت تليك الوكالي* يتّا تخف ض الهدف المةدد للوكالة إذا لا تتمكم مم تقيديا الشيريةة بذياك وكالية مت اونية أو رئ ذي ة أخيروا إذا وافقي

 ذلك.

 .اللجنة التنف ذية ترارا بتمويله** ال يناغي احتذاب أي نشاط إعداد مشروع لا تتخذ 
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 الثاني عشرالمرفق 

 

 2021لعام  للبيئةبرنامج األمم المتحدة مؤشرات األداء ل

 

 

نوع 

 المؤشر

 2020هدف  الحساب االسم المختصر

 –تخطيييي   

 موافقة

 69 المخط  لها*مقابل تلك  الموافق عل هاعدد الشرائح  شرائح موافق عل ها

 –تخطيييي   

 موافقة

ع/أنشييييييييييييطة يرامش

 موافق عل ها

مقابيييل تليييك  الموافيييق عل هيييانشيييطة األع/يراعيييدد المش

 **المشاريع(أنشطة إعداد  ها)بما ف  المخط  لها

123 

دوالرا  20,561,656 في التقرير المرحلي مقدّرال استنادا إلى الصرف أموال مصروفة تنف ذ

 أمريك ا

إزاليييييييييية الميييييييييييواد  تنف ذ

 وزونألالمستنفذة ل

 ةالموافقيوزون للشريحة عنيد ألالمواد المستنفدة ل إزالة

فييي لهييا  اإلزاليية المخطيي علييى الشييريحة التال يية مقابييل 

 األعمال خط 

طييم مييم تييدرا   87.68

 استنفاد األوزون

فيي التقيارير لي   ميا ويو مخطي ع مقابيل يراإنجاز المش عيرامشالإنجاز  تنف ذ

 (عيراباستثناء إعداد المشاألنشطة )المرحل ة لجم ع 

104 

 اإلنجيييييييازسيييييييرعة  إداري

 المالي

ميم إنجياز شيهرا  12مال ا بعيد المنجزة المشاريع  نسبة

 المشروع

 شهرا 14

تقييديت تقييارير إنجيياز  إداري

 ع فيييييييييييراالمشييييييييي

 مواع دوا

مقابيل تليك مواع يدوا ع فيي يراتقديت تقارير إنجاز المش

  هاالمتفق عل

 (7في ح ن  )

تقيييييييييديت التقيييييييييارير  إداري

المرحل يييييييييية فييييييييييي 

 مواع دوا

فيي  واليردود ألعميالتقديت التقارير المرحل ية وخطي  ا

 ذلك خالفلت يتفق على  ما مواع دوا

 في ح ن 

قي  خير،  إذا وافألوكالة إذا لت تتمكم مم تقديت الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئ سي ة ل الهدف المحددتخف ض * يتّت 

 على ذلك. تلك الوكالة

 .تتخذ اللجنة التنف ذية ترارا بتمويل  لتإعداد مشروع أي نشاط  ** ال ينبغي تق  ت
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 2021لعام أداء برنامج المساعدة على االمتثال الخاص ببرنامج األمم المتحدة للبيئة مؤشرات 

 

 

 2021هدف عام  التقييم البيانات مؤشرات األداء

متابعة فاعلة الجتماعا  

الشبكة 

اإلتل م ة/االجتماعا  

 المواضع ة

تائمة بالتوص ا  الصادرة 

عم اجتماعا  الشبكة 

اإلتل م ة/ االجتماعا  

المواضع ة في عامي 

2018 – 2019 

معدل تنف ذ التوص ا  

الصادرة عم وذه 

االجتماعا  والواجب 

 2020تنف ذوا في عام 

 %90معدل تنف ذ بنسبة 

توف ر الدعت الفاعل لنشاط 

وحدا  األوزون الوطن ة 

وبشكل خاص توف ر 

 رشاد للجديدة منهااإل

تائمة بالسبل /الوسائل 

النواتج /الخدما  /

المبتكرة لدعت نشاط 

وحدا  األوزون الوطن ة  

مع تحديد تلك التي تكون 

مخصصة للوحدا  

 الجديدة

عدد السبل /الوسائل 

النواتج /الخدما  /

المبتكرة لدعت نشاط 

وحدا  األوزون الوطن ة 

مع تحديد تلك التي تكون 

حدا  مخصصة للو

 الجديدة

مم وذه السبل   7 -

والوسائل  والنواتج 

 والخدما 

تتلقى كل وحدا   -

األوزون الوطن ة 

الجديدة دعما لبناء 

 القدرا 

مساعدة البلدان التي تكون 

في حالة عدم امتثال فعلي 

أو محتمل )وفقا لقرارا  

اجتماع األطراف و/أو 

الب انا  المبلغ عنها عمال 

وتحل ل  7بالمادة 

 اوا (االتج

تائمة بالبلدان التي تكون 

في حالة عدم امتثال فعلي 

أو محتمل والتي تلق  

المساعدة مم برنامج 

المساعدة على االمتثال 

 الشبكة   خارج اجتماعا

عدد البلدان التي تكون في 

حالة عدم امتثال فعلي أو 

محتمل والتي تلق  

المساعدة مم برنامج 

المساعدة على االمتثال 

 الشبكة  اجتماعاخارج 

 كل البلدان المعن ة

االبتكار في إنتاج النواتج 

والخدما  اإلعالم ة 

العالم ة واإلتل م ة 

 وتعم مها

تائمة بالنواتج والخدما  

اإلعالم ة العالم ة 

واإلتل م ة التي تستهدف 

جمهورا جديدا أو تطال 

جمهورا مستهدفا بأسال ب 

 جديدة 

عدد النواتج والخدما  

ة العالم ة اإلعالم 

واإلتل م ة التي تستهدف 

جمهورا جديدا أو تطال 

جمهورا مستهدفا بأسال ب 

 جديدة

مم وذه النواتج  7

 والخدما 

توث ق التعاون ب م األفرتة 

اإلتل م ة التابعة لبرنامج 

المساعدة على االمتثال 

والوكاال  المنفذة والثنائ ة 

 الناشطة في تلك األتال ت

اريع تائمة بالمهام والمش

المشتركة ب م موظفي 

برنامج المساعدة على 

االمتثال في األتال ت 

 والوكاال  المنفذة والثنائ ة 

عدد المهام والمشاريع 

 المشتركة

تت وتفها في أثناء جائحة 

 ود نت جة للق 19-كوف د

التي فرضتها األمت المتحدة 

والق ود الوطن ة المفروضة 

 على السفر
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 لثالث عشرالمرفق ا

 2021مؤشرات األداء لليونيدو لعام 

 

 

 2021عام  هدف الحساب العنوان المختصر  نوع المؤشر 

 -تخطيط 

 اعتماد 

 52 عدد الشرائح المعتمدة مقابل الشرائح المخطط لها* الشرائح المعتمدة

 -تخطيط 

 اعتماد 

المشروعات/األنشطة 

 المعتمدة

المعتمدة مقابل عدد المشروعات/األنشطة 

المشروعات/األنشطة المخطط لها )بما في ذلك 

 أنشطة إعداد المشروعات(**

39 

بناًء على المبلغ المنصرف المقدر في التقرير  األموال المصروفة تنفيذ 

 المرحلي

24 801 519 

 دوالرا أمريكيا

إزالة المواد المستنفدة  تنفيذ

 لألوزون

 عند للشريحة المنفذةإزالة المواد المستنفدة لألوزون 

ا اعتماد الشريحة التالية مقابل الشريحة المخطط له

 في خطط العمل

طن  767.70

قدرات استنفاد 

 أوزون

إتمام المشروعات مقابل  تنفيذ 

 األنشطة

إتمام المشروعات مقابل المشروعات المخطط لها 

د عدافي التقارير المرحلية لجميع األنشطة )باستثناء إ

 المشروعات(

107 

شهرا من  12مدى اكتمال المشروعات ماليا بعد  سرعة اإلنجاز المالي إداري

 اكتمال المشروعات

ا بعد شهرً  12

 إنجاز التشغيل

تقديم تقارير إتمام  إداري 

المشروعات في الوقت 

 المحدد

تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد 

 مقابل المتفق عليه

في الوقت المحدد 

(1) 

تقديم التقارير المرحلية  إداري 

 في الوقت المحدد

تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والردود في 

 الوقت المحدد، ما لم يتفق على خالف ذلك

 في الوقت المحدد

ذلك تلك  على افقتو، إذا رئيسية أخرىللوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة أخرى متعاونة أو  الهدف المحددخفَّض ي  * 

 الوكالة.

 ** ال ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية مقررا بشأن تمويله. 
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 رابع عشرالمرفق ال
 

 2021مؤشرات األداء للبنك  الدولي لعام 
 

 

 

 2021هدف  الحساب العنوان الموجز نوع المؤشر

 -التخطيط

 الموافقة

عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك  الموافقة على الشرائح

 المقررة

5  

 -التخطيط

 الموافقة

المشروعات/ األنشطة 

 الموافق عليها

المشروعات/ األنشطة الموافق عليها عدد 

مقابل المقررة )بما في ذلك أنشطة إعداد 

 ** المشروع(

8  

استنادا الى الصرف المقرر في التقرير  صرف األموال التنفيذ

 المرحلي

US $18,159,693 

إزالة المواد  المستنفدة  التنفيذ

 لألوزون

إزالة المواد المستنفدة لألوزون للشريحة 

الموافقة على الشريحة التالية مقابل بعد 

 تلك المقررة في خطط األعمال

709.22  

طن بقدرات إستنفاد  

  األوزون

انتهاء المشروع بالنسبة  التنفيذ

 لألنشطة

 انتهاء المشروع مقابل المقرر في التقارير

المرحلية لجميع األنشطة )باستثناء إعداد 

 المشروع(

5  

الى الحد الذي ينتهي فيه المشروعات من  االنتهاء الماليسرعة  النواحي اإلدارية

شهرا من انتهاء  12الناحية المالية بعد 

 المشروع

90% 

تقديم تقارير انتهاء  النواحي اإلدارية

المشروع في الوقت 

 المناسب

تقديم تقارير انتهاء المشروع في الوقت 

 المناسب مقابل تلك المتفق عليها

 فى الوقت المناسب

(13) 

تقديم التقارير المرحلية  النواحي اإلدارية

 في الوقت المناسب

تقديم التقارير المرحلية وخطط األعمال 

 والردود ما لم يتفق على غير ذلك

 فى الوقت المناسب

 كالة.فقة الويجري خفض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب الوكالة متعاونة أخرى أو الوكالة الرئيسية في حالة موا  *

 ال ينبغي تقييم إعداد المشروع في حالة عدم اتخاذ اللجنة التنفيذية مقررا بشأن التمويل.  **
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ARMENIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNDP $21,600 $1,944 $23,544

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
4/2021-3/2023)

UNIDO $153,600 $10,752 $164,352

$175,200 $12,696 $187,896Total for Armenia

BARBADOS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Verification report on the implementation of stage I 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 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$60,000 $7,800 $67,800Total for Barbados

BOLIVIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNIDO $31,500 $2,835 $34,335

$31,500 $2,835 $34,335Total for Bolivia

BOSNIA AND HERZEGOVINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on implementation of stage I 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 10 weeks 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 Bosnia and Herzegovina

1* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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BOTSWANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $150,000 $18,844 $168,844

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and have no 
HCFC imports after that date, except for the allowance for a 
servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol; and to impose a ban 
on the import and use of HCFC-141b for flushing by 1 January 
2021 and a ban on imports of HCFC-based equipment by 1 
January 2024. Deducted 7.15 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. To allow for 
consideration of the final tranche of its HPMP, the Government 
should submit a detailed description of the regulatory and policy 
framework in place to implement measures to ensure that HCFC 
consumption was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and 
the expected annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $100,000 $7,000 $107,000

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and have no 
HCFC imports after that date, except for the allowance for a 
servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol; and to impose a ban 
on the import and use of HCFC-141b for flushing by 1 January 
2021 and a ban on imports of HCFC-based equipment by 1 
January 2024. Deducted 7.15 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. To allow for 
consideration of the final tranche of its HPMP, the Government 
should submit a detailed description of the regulatory and policy 
framework in place to implement measures to ensure that HCFC 
consumption was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and 
the expected annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $55,000 $7,150 $62,150

$305,000 $32,994 $337,994Total for Botswana

2* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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BRAZIL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, fourth tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $1,004,545 $111,800 $1,116,345 4.80

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the 
postponement of the funding tranche for 2020 to 2021 of UNDP; 
and the reduction of UNIDO’s component due to the removal of 
the three room AC enterprises (with a phase-out of 45.31 ODP 
tonnes of HCFC-22) that had converted with their own resources, 
and funding associated with the adjustment to the project 
management unit. UNDP was requested to continue assisting the 
Government in securing the supply of alternative technologies with 
low-GWP to the systems house U Tech, on the understanding that 
any incremental operating costs related to the conversion of froth 
system applications would not be paid under stage II until the 
technology originally selected or another technology with low 
GWP had been fully introduced, and to provide, at each meeting 
until the technology originally selected or another technology with 
low GWP had been fully introduced, a report on the status of the 
conversion, along with an update from the suppliers on the 
progress made towards ensuring that the selected technologies, 
including associated components, were available on a commercial 
basis in the country.

11.5

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
1/2021-12/2022)

UNDP $449,280 $31,450 $480,730

$1,453,825 $143,250 $1,597,075Total for Brazil 11.5

3* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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BRUNEI DARUSSALAM

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $149,100 $19,383 $168,483

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
establish regulatory measures to ban the import of all types of 
HCFC-based refrigeration and air-conditioning equipment by 1 
January 2026; to completely phase out HCFCs by 1 January 2030, 
and that HCFC would not be imported after that date, except for 
the allowance for a servicing tail between 2030-2040 where 
required, and consistent with the provisions of the Montreal 
Protocol. Deducted 3.96 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. To allow for 
consideration of the final tranche of its HPMP, the Government 
should submit a detailed description of the regulatory and policy 
framework in place to implement measures to ensure that HCFC 
consumption was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and 
the expected annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $11,000 $990 $11,990

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
establish regulatory measures to ban the import of all types of 
HCFC-based refrigeration and air-conditioning equipment by 1 
January 2026; to completely phase out HCFCs by 1 January 2030, 
and that HCFC would not be imported after that date, except for 
the allowance for a servicing tail between 2030-2040 where 
required, and consistent with the provisions of the Montreal 
Protocol. Deducted 3.96 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. To allow for 
consideration of the final tranche of its HPMP, the Government 
should submit a detailed description of the regulatory and policy 
framework in place to implement measures to ensure that HCFC 
consumption was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and 
the expected annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VII: 1/2021-12/2022)

UNEP $89,600 $0 $89,600

$249,700 $20,373 $270,073Total for Brunei Darussalam
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BURKINA FASO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $63,000 $8,190 $71,1901.9

$63,000 $8,190 $71,190Total for Burkina Faso 1.9

BURUNDI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage I 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 10 weeks 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 Burundi

CAPE VERDE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNEP $16,000 $2,080 $18,080

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 1/2021-12/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$101,000 $2,080 $103,080Total for Cape Verde

CHILE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
III)

UNIDO $45,000 $3,150 $48,150

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
III)

UNEP $15,000 $1,950 $16,950

$60,000 $5,100 $65,100Total for Chile
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COOK ISLANDS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage II, first tranche)

UNEP $165,050 $21,457 $186,507

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030 and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 0.56 metric 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

$165,050 $21,457 $186,507Total for Cook Islands

CUBA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $260,000 $18,200 $278,200

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030 and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 10.97 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

$260,000 $18,200 $278,200Total for Cuba
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DOMINICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of stage I 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 10 weeks 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 Dominica

DOMINICAN REPUBLIC

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage III, first tranche) UNEP $69,475 $9,032 $78,507

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 and 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 1 January 2028 and completely phase out 
HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported 
after that date, except for the allowance for a servicing tail between 
2030-2040 where required, and consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol; and to establish a mandatory certification 
system for service technicians by 2025. Deducted 28.02 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and if the Dominican Republic intended to 
have consumption in the period 2030-2040 in line with paragraph 
8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol, proposed 
modifications to the Agreement covering the period beyond 2030.
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HCFC phase-out management plan (stage III, first tranche) UNDP $603,005 $42,210 $645,215

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 and 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 1 January 2028 and completely phase out 
HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported 
after that date, except for the allowance for a servicing tail between 
2030-2040 where required, and consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol; and to establish a mandatory certification 
system for service technicians by 2025. Deducted 28.02 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and if the Dominican Republic intended to 
have consumption in the period 2030-2040 in line with paragraph 
8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol, proposed 
modifications to the Agreement covering the period beyond 2030.

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNDP $146,558 $10,259 $156,817

The Government of the Dominican Republic, UNDP and UNEP 
were requested to submit a progress report on the implementation 
of the work programme associated with the final tranche to the first 
meeting of the Executive Committee in 2022. UNDP was 
requested to submit detailed reports on the results of the pilot 
project for the adoption of non-ODP, low-GWP technologies and 
RAC equipment conversion once they have been completed, to 
allow the Secretariat to develop fact sheets to inform future 
projects, in line with decision 84/84(d).

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 1/2021-12/2022)

UNEP $171,946 $0 $171,946

$990,984 $61,501 $1,052,485Total for Dominican Republic
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ECUADOR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $24,000 $3,120 $27,120

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
establish regulatory measures to control intended emissions of 
refrigerant during installation, servicing and decommissioning by 1 
January 2023; not to issue any import quota for HCFC-141b 
contained in pre-blended polyols, except for a maximum of 0.86 
ODP tonnes (7.78 metric tonnes) for spray foam for each year 
between 2021 and 2023; and to completely phase out HCFCs by 1 
January 2030, and that HCFCs would not be imported after that 
date, except for the allowance for a servicing tail between 2030 
and 2040 where required, and consistent with the provisions of the 
Montreal Protocol. Deducted 16.13 ODP tonnes of HCFCs from 
the remaining HCFC consumption eligible for funding. The 
Government was requested to submit, as part of stage II of the 
HPMP, a project proposal for the phase-out of HCFC-141b 
contained in imported pre blended polyols for spray foam, in line 
with decision 81/47(c)(iii), noting that the Government has 
deferred the enforcement of the import ban on HCFC-141b for 
spray foam from 1 January 2022 to 1 January 2024, in order to 
allow for the conversion of enterprises. To allow for consideration 
of the final tranche of its HPMP, the Government should submit a 
detailed description of the regulatory and policy framework in 
place to implement measures to ensure that HCFC consumption 
was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the 
Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and recognizing that 
the Government has requested funding commensurate with a low-
volume consuming country, the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $268,750 $18,813 $287,563

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
establish regulatory measures to control intended emissions of 
refrigerant during installation, servicing and decommissioning by 1 
January 2023; not to issue any import quota for HCFC-141b 
contained in pre-blended polyols, except for a maximum of 0.86 
ODP tonnes (7.78 metric tonnes) for spray foam for each year 
between 2021 and 2023; and to completely phase out HCFCs by 1 
January 2030, and that HCFCs would not be imported after that 
date, except for the allowance for a servicing tail between 2030 
and 2040 where required, and consistent with the provisions of the 
Montreal Protocol. Deducted 16.13 ODP tonnes of HCFCs from 
the remaining HCFC consumption eligible for funding. The 
Government was requested to submit, as part of stage II of the 
HPMP, a project proposal for the phase-out of HCFC-141b 
contained in imported pre blended polyols for spray foam, in line 
with decision 81/47(c)(iii), noting that the Government has 
deferred the enforcement of the import ban on HCFC-141b for 
spray foam from 1 January 2022 to 1 January 2024, in order to 
allow for the conversion of enterprises. To allow for consideration 
of the final tranche of its HPMP, the Government should submit a 
detailed description of the regulatory and policy framework in 
place to implement measures to ensure that HCFC consumption 
was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the 
Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and recognizing that 
the Government has requested funding commensurate with a low-
volume consuming country, the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

$292,750 $21,933 $314,683Total for Ecuador

EGYPT

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XIII: 1/2021-12/2022)

UNIDO $292,253 $20,458 $312,711

$292,253 $20,458 $312,711Total for Egypt

EL SALVADOR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $16,000 $1,200 $17,200

UNDP was requested to include, as part of the submission for 
stage II of the HPMP for El Salvador, an update on progress 
towards implementing the recommendations in the verification 
report submitted to the 86th meeting.
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HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $19,000 $520 $19,520

UNDP was requested to include, as part of the submission for 
stage II of the HPMP for El Salvador, an update on progress 
towards implementing the recommendations in the verification 
report submitted to the 86th meeting.

$35,000 $1,720 $36,720Total for El Salvador

EQUATORIAL GUINEA

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 10 weeks 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 Equatorial Guinea

ESWATINI

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 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $70,000 $9,100 $79,100

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 1.11 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding.To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $50,000 $4,500 $54,500

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption, on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 1.11 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding.To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

$150,000 $17,500 $167,500Total for Eswatini

ETHIOPIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2021-12/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Ethiopia

FIJI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $19,950 $1,795 $21,745

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the revised 
HCFC baseline for compliance; and UNDP was requested to 
submit a detailed report on the results of the end users incentive 
programme to replace HCFC-22-based air-conditioning units with 
HFC 32-based units, to allow the Secretariat to develop fact sheets 
to inform future projects, in line with decision 84/84(d).

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $11,550 $1,502 $13,052

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the revised 
HCFC baseline for compliance; and UNDP was requested to 
submit a detailed report on the results of the end users incentive 
programme to replace HCFC-22-based air-conditioning units with 
HFC 32-based units, to allow the Secretariat to develop fact sheets 
to inform future projects, in line with decision 84/84(d).

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XII: 1/2021-12/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000
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$116,500 $3,297 $119,797Total for Fiji

GAMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNEP $21,000 $2,730 $23,730

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $90,000 $8,100 $98,100

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 0.98 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $100,000 $13,000 $113,000

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 0.98 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

$211,000 $23,830 $234,830Total for Gambia

GHANA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XIV: 1/2021-12/2022)

UNDP $178,048 $12,463 $190,511

$178,048 $12,463 $190,511Total for Ghana
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GUATEMALA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $129,600 $9,072 $138,672

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 45 per cent of the country’s 
baseline by 2022, 67.5 per cent by 2025 and 85 per cent by 2028 
and completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that 
HCFCs would not be imported after that date, except for the 
allowance for a servicing tail between 2030-2040 where required, 
and consistent with the provisions of the Montreal Protocol; to 
issue a ban on the import of HCFC-141b for flushing from 1 
January 2021; and to establish regulatory measures to control 
intended emissions of refrigerant during installation, servicing and 
decommissioning by 1 January 2024. Deducted 5.4 ODP tonnes of 
HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

0.6

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $43,000 $5,590 $48,590

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 45 per cent of the country’s 
baseline by 2022, 67.5 per cent by 2025 and 85 per cent by 2028 
and completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that 
HCFCs would not be imported after that date, except for the 
allowance for a servicing tail between 2030-2040 where required, 
and consistent with the provisions of the Montreal Protocol; to 
issue a ban on the import of HCFC-141b for flushing from 1 
January 2021; and to establish regulatory measures to control 
intended emissions of refrigerant during installation, servicing and 
decommissioning by 1 January 2024. Deducted 5.4 ODP tonnes of 
HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

0.2

$172,600 $14,662 $187,262Total for Guatemala 0.8
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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 Guinea

GUYANA

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 10 weeks 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 Guyana

HAITI

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 10 weeks 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 Haiti
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HONDURAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $26,500 $3,445 $29,945

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 50.2 per cent by 2022, 67.5 per cent 
by 2025, 86.4 per cent by 2028 and completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for the allowance for a servicing tail between 
2030-2040 where required, and consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol; and to establish regulatory measures to 
control intended emissions of refrigerant during installation, 
servicing and decommissioning by 1 January 2024. Deducted 
11.71 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding. To allow for consideration of the 
final tranche of its HPMP, the Government should submit a 
detailed description of the regulatory and policy framework in 
place to implement measures to ensure that HCFC consumption 
was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the 
Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and the expected 
annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

0.2

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNEP $25,000 $3,250 $28,250

UNIDO was requested to submit to the 88th meeting an update on 
progress towards implementing the recommendations in the 
verification report, including actions taken by Honduras to ensure 
the accuracy of country programme implementation data and 
Article 7 data submitted to the Multilateral Fund and Ozone 
Secretariats, respectively.

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNIDO $40,000 $3,000 $43,000

UNIDO was requested to submit to the 88th meeting an update on 
progress towards implementing the recommendations in the 
verification report, including actions taken by Honduras to ensure 
the accuracy of country programme implementation data and 
Article 7 data submitted to the Multilateral Fund and Ozone 
Secretariats, respectively.
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $197,000 $13,790 $210,790

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 50.2 per cent by 2022, 67.5 per cent 
by 2025, 86.4 per cent by 2028 and completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for the allowance for a servicing tail between 
2030-2040 where required, and consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol; and to establish regulatory measures to 
control intended emissions of refrigerant during installation, 
servicing and decommissioning by 1 January 2024. Deducted 
11.71 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding. To allow for consideration of the 
final tranche of its HPMP, the Government should submit a 
detailed description of the regulatory and policy framework in 
place to implement measures to ensure that HCFC consumption 
was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the 
Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and the expected 
annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

1.6

$288,500 $23,485 $311,985Total for Honduras 1.8

INDIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(refrigeration servicing sector plan)

Germany $1,394,113 $156,086 $1,550,199

Noted that as part of the submission for the fourth (final) tranche 
of stage II of the HPMP, the Government of India would either 
return US $709,493, plus agency support costs for UNDP 
associated with the non Article-5 ownership of Subros Ltd, or 
propose to switch that enterprise with an alternate enterprise, at 
which time any adjustments to the funding level and remaining 
HCFC consumption eligible for phase-out would be made; that the 
Government determined that the continuous panel manufacturing 
production lines of three enterprises initially included in stage II of 
the HPMP were not in compliance with the 1 January 2015 ban, 
excluded the conversion of these lines from the HPMP, and will 
return the disbursed amount of US $283,856 to the project, in line 
with decision 82/74(c); and that US $4,062,046, plus agency 
support costs of US $284,343, would be deducted from the 
approval for UNDP, in line with decision 77/43(d)(ii). Noted that 
for the amount approved for Germany of US$1,500,000, plus 
agency support costs of US$167,941, US$105,887, plus agency 
support costs of US $11,855, will be allocated to the 87th meeting.

16.0
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HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(refrigeration servicing sector plan)

UNEP $210,000 $25,433 $235,433

Noted that as part of the submission for the fourth (final) tranche 
of stage II of the HPMP, the Government of India would either 
return US $709,493, plus agency support costs for UNDP 
associated with the non Article-5 ownership of Subros Ltd, or 
propose to switch that enterprise with an alternate enterprise, at 
which time any adjustments to the funding level and remaining 
HCFC consumption eligible for phase-out would be made; that the 
Government determined that the continuous panel manufacturing 
production lines of three enterprises initially included in stage II of 
the HPMP were not in compliance with the 1 January 2015 ban, 
excluded the conversion of these lines from the HPMP, and will 
return the disbursed amount of US $283,856 to the project, in line 
with decision 82/74(c); and that US $4,062,046, plus agency 
support costs of US $284,343, would be deducted from the 
approval for UNDP, in line with decision 77/43(d)(ii).

2.4

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(polyurethane foam sector plan)

UNDP $7,790,280 $545,320 $8,335,600

Noted that as part of the submission for the fourth (final) tranche 
of stage II of the HPMP, the Government of India would either 
return US $709,493, plus agency support costs for UNDP 
associated with the non Article-5 ownership of Subros Ltd, or 
propose to switch that enterprise with an alternate enterprise, at 
which time any adjustments to the funding level and remaining 
HCFC consumption eligible for phase-out would be made; that the 
Government determined that the continuous panel manufacturing 
production lines of three enterprises initially included in stage II of 
the HPMP were not in compliance with the 1 January 2015 ban, 
excluded the conversion of these lines from the HPMP, and will 
return the disbursed amount of US $283,856 to the project, in line 
with decision 82/74(c); and that US $4,062,046, plus agency 
support costs of US $284,343, would be deducted from the 
approval for UNDP, in line with decision 77/43(d)(ii).

210.8

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(air-conditioning manufacturing sector plan)

UNDP $3,455,220 $241,865 $3,697,085

Noted that as part of the submission for the fourth (final) tranche 
of stage II of the HPMP, the Government of India would either 
return US$709,493, plus agency support costs for UNDP 
associated with the non Article-5 ownership of Subros Ltd, or 
propose to switch that enterprise with an alternate enterprise, at 
which time any adjustments to the funding level and remaining 
HCFC consumption eligible for phase-out would be made; that the 
Government determined that the continuous panel manufacturing 
production lines of three enterprises initially included in stage II of 
the HPMP were not in compliance with the 1 January 2015 ban, 
excluded the conversion of these lines from the HPMP, and will 
return the disbursed amount of US $283,856 to the project, in line 
with decision 82/74(c); and that US$4,062,046, plus agency 
support costs of US $284,343, would be deducted from the 
approval for UNDP, in line with decision 77/43(d)(ii).

17.3
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HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(project management and monitoring)

UNDP $800,000 $56,000 $856,000

Noted that as part of the submission for the fourth (final) tranche 
of stage II of the HPMP, the Government of India would either 
return US $709,493, plus agency support costs for UNDP 
associated with the non Article-5 ownership of Subros Ltd, or 
propose to switch that enterprise with an alternate enterprise, at 
which time any adjustments to the funding level and remaining 
HCFC consumption eligible for phase-out would be made; that the 
Government determined that the continuous panel manufacturing 
production lines of three enterprises initially included in stage II of 
the HPMP were not in compliance with the 1 January 2015 ban, 
excluded the conversion of these lines from the HPMP, and will 
return the disbursed amount of US $283,856 to the project, in line 
with decision 82/74(c); and that US $4,062,046, plus agency 
support costs of US $284,343, would be deducted from the 
approval for UNDP, in line with decision 77/43(d)(ii).

$13,649,613 $1,024,704 $14,674,317Total for India 246.5

IRAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $170,000 $21,129 $191,129

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299 
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with 
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of 
Germany and Italy were requested to continue submitting, 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, in line with decision 84/74(c).

2.0

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(refrigeration servicing sector and PMU)

UNDP $448,415 $31,390 $479,805

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299 
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with 
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of 
Germany and Italy were requested to continue submitting, 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, in line with decision 84/74(c).

2.8
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HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(commericial refrigeration sector)

Germany $145,255 $16,521 $161,776

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299 
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with 
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of 
Germany and Italy were requested to continue submitting, 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, in line with decision 84/74(c).

1.7

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(foam sector)

Germany $139,754 $15,896 $155,650

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299 
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with 
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of 
Germany and Italy were requested to continue submitting, 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, in line with decision 84/74(c).

0.8

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(foam sector)

UNDP $283,475 $19,843 $303,318

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299 
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with 
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of 
Germany and Italy were requested to continue submitting, 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, in line with decision 84/74(c).

5.2

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(commericial refrigeration sector)

UNDP $576,090 $40,326 $616,416

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299 
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with 
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of 
Germany and Italy were requested to continue submitting, 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, in line with decision 84/74(c).

6.6
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HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(foam sector)

UNIDO $524,000 $36,680 $560,680

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299 
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with 
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of 
Germany and Italy were requested to continue submitting, 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, in line with decision 84/74(c).

9.3

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XIII: 4/2021-3/2023)

UNDP $222,094 $15,547 $237,641

$2,509,083 $197,332 $2,706,415Total for Iran 28.2

JAMAICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $117,000 $8,190 $125,190

Noted that the revised starting point for sustained aggregate 
reduction in HCFC consumption for Jamaica was 10.58 ODP 
tonnes, based on the best estimates of consumption in the country 
in 2009 and 2010; and that the maximum remaining funding for 
which the country was eligible for the total phase-out of HCFCs 
was US $390,000, based on the difference between the maximum 
level of funding eligible for the complete phase-out of US 
$950,000 in line with decision 74/50(c)(xii) and the funding 
approved under stage I of US $560,000. Approved in accordance 
with the Agreement between the Government and the Executive 
Committee for the period 2020 to 2030 for the complete phase-out 
of HCFC consumption and on the understanding that no more 
funding would be provided for the phase-out of HCFCs. Noted the 
commitment of the Government to completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030, and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for the allowance for a servicing tail between 
2030-2040 where required, and consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol; to prohibit import of HCFC-based 
equipment by 1 January 2026. Deducted 2.48 ODP tonnes of 
HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. The Government and UNDP were requested to provide, to 
the 87th meeting, an update on the status of implementation of the 
measures for strengthening the licensing and quota system and 
monitoring and reporting of HCFC consumption recommended in 
the verification report submitted to the 85th meeting. To allow for 
consideration of the final tranche of its HPMP, the Government 
should submit a detailed description of the regulatory and policy 
framework in place to implement measures to ensure that HCFC 
consumption was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and 
the expected annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

$117,000 $8,190 $125,190Total for Jamaica

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/86/100 
Annex XV

KENYA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) France $616,500 $71,310 $687,810

The Government of Kenya was requested to submit, through the 
Government of France, a status report, to the last meeting of 2021, 
on the strengthening of the licensing and quota system for HCFCs 
and information sharing with Kenya Revenue Authority on HCFC 
imports in light of the recommendations made in the verification 
report. The Government of France was requested to submit 
detailed reports on the results of the demonstration 
projects/incentive schemes for residential air-conditioning and 
commercial refrigeration once they have been completed, to allow 
the Secretariat to develop fact sheets to inform future projects, in 
line with decision 84/84(d).

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2021-12/2022)

UNEP $194,134 $0 $194,134

$810,634 $71,310 $881,944Total for Kenya

KIRIBATI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage II, first tranche)

UNEP $201,600 $26,208 $227,808

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030 and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 0.63 metric 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

$201,600 $26,208 $227,808Total for Kiribati

KYRGYZSTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase X: 
1/2021-12/2022)

UNEP $148,262 $0 $148,262
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$148,262 $148,262Total for Kyrgyzstan

LAO, PDR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $106,400 $13,832 $120,232

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol; to ban the import of 
all types of HCFC-based equipment from 1 January 2023. 
Deducted 1.50 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding, and 3.24 ODP tonnes of HCFC-
141b contained in the imported pre blended polyols phased out 
without assistance from the Multilateral Fund, as there has not 
been any consumption of this substance since 2014. To allow for 
consideration of the final tranche of its HPMP, the Government 
should submit a detailed description of the regulatory and policy 
framework in place to implement measures to ensure that HCFC 
consumption was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and 
the expected annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $107,000 $9,630 $116,630

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol; to ban the import of 
all types of HCFC-based equipment from 1 January 2023. 
Deducted 1.50 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding, and 3.24 ODP tonnes of HCFC-
141b contained in the imported pre blended polyols phased out 
without assistance from the Multilateral Fund, as there has not 
been any consumption of this substance since 2014. To allow for 
consideration of the final tranche of its HPMP, the Government 
should submit a detailed description of the regulatory and policy 
framework in place to implement measures to ensure that HCFC 
consumption was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and 
the expected annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

$213,400 $23,462 $236,862Total for Lao, PDR
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LEBANON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(refrigeration servicing and project management and 
coordination)

UNDP $250,462 $17,532 $267,994

Noted that the ban on imports of HCFC-141b in bulk and 
contained in imported pre blended polyols is postponed to 1 
January 2021. Noted the request of the Government of Lebanon to 
accelerate completion of stage II of its HPMP from 2025 to 2024; 
and the commitment of the Government of Lebanon to reduce 
HCFC consumption by 62.5 per cent by 2022 and 75 per cent by 
2024; and that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the revised target 
consumption to be met by Lebanon in 2024, the change of the 
duration of stage II, the change of targets and the revised funding 
schedule to advance the funding tranche for 2021 to 2020 and 
2024 to 2023.

2.6

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(air-conditioning sector)

UNDP $170,000 $11,900 $181,9001.0

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XII: 4/2021-3/2023)

UNDP $198,515 $13,896 $212,411

$618,977 $43,328 $662,305Total for Lebanon 3.6

MALI

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 10 weeks 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 Mali

24* 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/86/100 
Annex XV

MARSHALL ISLANDS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage II, first tranche)

UNEP $74,200 $9,646 $83,846

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030 and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 2.59 metric 
ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption 
eligible for funding. To allow for consideration of the final tranche 
of its HPMP, the Government should submit a detailed description 
of the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

0.1

$74,200 $9,646 $83,846Total for Marshall Islands 0.1

MAURITANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VII: 1/2021-12/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Mauritania

MAURITIUS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) Germany $161,300 $19,458 $180,758

Approved on the understanding that the Treasurer would not 
release the funding for the fourth tranche until confirmation was 
received by the Secretariat from the Government of Mauritius, 
through the Government of Germany, that an order had been 
placed for procurement of 160 R-290-based air-conditioners; the 
agreement on demonstration of climate-friendly refrigeration 
equipment had been signed with the beneficiary supermarket and 
co-financing arrangements for the installation of equipment by the 
beneficiary had been finalised; and the Government of Germany 
will submit detailed reports on the results of the incentive schemes 
for end-users and mini-supermarkets once they have been 
completed, to allow the Secretariat to develop fact sheets to inform 
future projects, in line with decision 84/84(d).

$161,300 $19,458 $180,758Total for Mauritius
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MEXICO

PRODUCTION

HFC- emission control

Control and phase-out of HFC-23 emissions in production of 
HCFC-22 at Quimobasicos

UNIDO $483,058 $33,814 $516,872

Approved on the understanding that the Government would ensure 
that, by 1 January 2022 and thereafter, emissions of HFC-23 by-
product from HCFC-22 production lines were destroyed in 
compliance with the Montreal Protocol, such that emissions for 
both lines were at or below 0.1 kg of HFC-23 per 100 kg of HCFC-
22 produced; the Government had the flexibility to use the funding 
approved in principle to refurbish either of the two, or both, 
plasma arc destruction units installed at Quimobásicos, described 
in document UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65, on the understanding 
that any additional funding required would be covered by 
Quimobásicos; a maximum amount of US$2,995,047, out of the 
total funding approved, was associated with incremental operating 
costs and would be divided into annual tranches to be provided to 
Mexico upon verification of the quantity of HFC-23 by product 
destroyed; the incremental operating costs in each annual tranche 
would be calculated by multiplying the number of kilogrammes of 
HFC-23 destroyed by US $3.28/kg; the project would be 
completed by 1 January 2031; the Government committed to 
ensuring that there would be no additional funding from other 
sources, including HFC-23 credits or offsets, for the control of 
HFC-23 by-product emissions from the production lines 
concerned, during or after completion of the project. Noted the 
commitment by Quimobásicos to suspend production of HCFC- 22 
for up to two weeks to allow for the repair of the plasma-arc 
destruction unit if the Government were to choose Option 1A in 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65; the commitment by the 
Government to ensure that emissions of HFC 23 by-product from 
HCFC-22 production by Quimobásicos would continue to be 
controlled and verified in the same manner after the completion of 
the project, including by means of policies and legislation; that the 
funding approved in principle was the total funding that would be 
available to the Government from the Multilateral Fund for the 
control of HFC 23 by-product emissions; the funding provided 
reflected reductions for non-Article 5 ownership and exports to 
non-Article 5 Parties; the costs agreed for the project recognized 
the special circumstances of the project in Mexico and did not set a 
precedent for any other projects related to the control of HFC-23 
by-product emissions; requested the Secretariat, in cooperation 
with UNIDO, to prepare a draft Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the control of HFC 
23 by product emissions for consideration at the 87th meeting, in 
light of the guidance provided by the Executive Committee at the 
86th meeting; and invited the Government of Mexico, after the 
completion of the project, to consider requesting additional 
funding, for independent verification of the HFC-23 by-product 
generated, destroyed, sold, stored and emitted, under the 
subsequent stage of its HCFC phase-out management plan, until 
approval of the HFC phase-down plan for the country, at which 
time verification would continue under that plan.
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XV: 
7/2021-6/2023)

UNIDO $316,160 $22,131 $338,291

$799,218 $55,945 $855,163Total for Mexico

MICRONESIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage II, first tranche)

UNEP $202,100 $26,273 $228,373

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030 and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 1.66 metric 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

0.1

$202,100 $26,273 $228,373Total for Micronesia 0.1

MOLDOVA, REP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for implementation of stage II 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 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNDP $17,450 $1,570 $19,020

Approved on the understanding that if the verification report to be 
submitted in 2021 covering the country’s consumption in 2015 
through 2020 indicated that the country was not in compliance 
with the targets specified in the Agreement, the Executive 
Committee would consider applying the penalty clause against 
stage III of the HPMP.

$47,450 $4,270 $51,720Total for Moldova, Rep
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MONGOLIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) Japan $110,000 $14,300 $124,300

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 78.6 per cent of the country’s 
baseline by 1 January 2025 and completely phase out HCFCs by 1 
January 2030, and that HCFCs would not be imported after that 
date, except for the allowance for a servicing tail between 2030-
2040 where required, and consistent with the provisions of the 
Montreal Protocol; and to ban the import of HCFC-based 
refrigeration and air-conditioning equipment by 1 January 2022. 
Deducted 0.40 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding. To allow for consideration of the 
final tranche of its HPMP, the Government should submit a 
detailed description of the regulatory and policy framework in 
place to implement measures to ensure that HCFC consumption 
was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the 
Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and the expected 
annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $116,000 $15,080 $131,080

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 78.6 per cent of the country’s 
baseline by 1 January 2025 and completely phase out HCFCs by 1 
January 2030, and that HCFCs would not be imported after that 
date, except for the allowance for a servicing tail between 2030-
2040 where required, and consistent with the provisions of the 
Montreal Protocol; and to ban the import of HCFC-based 
refrigeration and air-conditioning equipment by 1 January 2022. 
Deducted 0.40 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding. To allow for consideration of the 
final tranche of its HPMP, the Government should submit a 
detailed description of the regulatory and policy framework in 
place to implement measures to ensure that HCFC consumption 
was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the 
Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and the expected 
annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

$226,000 $29,380 $255,380Total for Mongolia
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MOZAMBIQUE

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 10 weeks 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 Mozambique

MYANMAR

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 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $29,000 $3,770 $32,770

Approved, on an exceptional basis given potential further delay in 
implementing phase-out activities due to the COVID-19 pandemic, 
and noting that no further extension of project implementation 
would be requested, the extension of the date of completion of 
stage I of the HPMP for Myanmar to 31 December 2022.

$59,000 $7,670 $66,670Total for Myanmar

NAURU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage II, first tranche)

UNEP $65,450 $8,509 $73,959

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030 and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 0.12 metric 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 1/2021-12/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$150,450 $8,509 $158,959Total for Nauru

NEPAL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $12,600 $1,638 $14,238

Approved on the understanding that UNEP would include, as part 
of the progress report on the implementation of the second tranche 
of stage II of the HPMP, an update on progress towards 
implementing the recommendations from the verification report 
submitted to the 86th meeting, including the revision of standard 
operating procedures for licensing, enforcement of a system for 
reporting by various stakeholders, effective monitoring of the 
HCFC and HCFC-based equipment market, and updating risk 
profiles for ODS imports.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $90,000 $8,100 $98,100

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 43 per cent of the country’s 
baseline by 1 January 2021, 67.5 per cent by 1 January 2025 and 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFC 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 0.63 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $8,400 $756 $9,156

Approved on the understanding that UNEP would include, as part 
of the progress report on the implementation of the second tranche 
of stage II of the HPMP, an update on progress towards 
implementing the recommendations from the verification report 
submitted to the 86th meeting, including the revision of standard 
operating procedures for licensing, enforcement of a system for 
reporting by various stakeholders, effective monitoring of the 
HCFC and HCFC-based equipment market, and updating risk 
profiles for ODS imports.
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $128,000 $16,640 $144,640

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 43 per cent of the country’s 
baseline by 1 January 2021, 67.5 per cent by 1 January 2025 and 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFC 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 0.63 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

0.1

$239,000 $27,134 $266,134Total for Nepal 0.1

NICARAGUA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $46,158 $6,001 $52,159

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
ban the import of HCFC-based RAC equipment by 30 June 2022; 
to implement a regulation requiring the recovery of HCFC-22 
during the servicing of RAC equipment, and a prohibition to vent 
HCFC-22 during installation, servicing and decommissioning of 
end-of-life equipment by 30 June 2022; the RAC technician 
certification scheme by 30 June 2022, and to train and certify 
1,400 RAC technicians by 30 June 2023; and a regulation to only 
allow the sale of HCFCs to certified technicians by 31 December 
2023; to reduce HCFC consumption by 41 per cent by 1 January 
2022, 44 per cent by 1 January 2023, 67.5 per cent by 1 January 
2025, 72 per cent by 1 January 2026, and 85 per cent by 1 January 
2028; and to completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and 
that HCFCs would not be imported after that date, except for the 
allowance for a servicing tail between 2030-2040 where required, 
and consistent with the provisions of the Montreal Protocol. 
Deducted 4.36 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding. To allow for consideration of the 
final tranche of its HPMP, the Government should submit a 
detailed description of the regulatory and policy framework in 
place to implement measures to ensure that HCFC consumption 
was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the 
Montreal Protocol for the 2030- 2040 period; and the expected 
annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

0.2

HCFC  phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $10,000 $1,300 $11,300
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HCFC  phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO $25,500 $2,295 $27,795

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $100,092 $7,006 $107,098

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
ban the import of HCFC-based RAC equipment by 30 June 2022; 
to implement a regulation requiring the recovery of HCFC-22 
during the servicing of RAC equipment, and a prohibition to vent 
HCFC-22 during installation, servicing and decommissioning of 
end-of-life equipment by 30 June 2022; the RAC technician 
certification scheme by 30 June 2022, and to train and certify 
1,400 RAC technicians by 30 June 2023; and a regulation to only 
allow the sale of HCFCs to certified technicians by 31 December 
2023; to reduce HCFC consumption by 41 per cent by 1 January 
2022, 44 per cent by 1 January 2023, 67.5 per cent by 1 January 
2025, 72 per cent by 1 January 2026, and 85 per cent by 1 January 
2028; and to completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and 
that HCFCs would not be imported after that date, except for the 
allowance for a servicing tail between 2030-2040 where required, 
and consistent with the provisions of the Montreal Protocol. 
Deducted 4.36 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding. To allow for consideration of the 
final tranche of its HPMP, the Government should submit a 
detailed description of the regulatory and policy framework in 
place to implement measures to ensure that HCFC consumption 
was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the 
Montreal Protocol for the 2030- 2040 period; and the expected 
annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

0.4

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase X: 
12/2020-11/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$266,750 $16,602 $283,352Total for Nicaragua 0.6

NIGERIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 12/2020-11/2022)

UNDP $332,800 $23,296 $356,096

$332,800 $23,296 $356,096Total for Nigeria
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NIUE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage II, first tranche)

UNEP $41,200 $5,356 $46,556

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030 and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 0.1 metric 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

$41,200 $5,356 $46,556Total for Niue

NORTH MACEDONIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, tenth tranche) UNIDO $75,000 $5,625 $80,625

Extended the date of completion of stage I of the HPMP for North 
Macedonia to 31 December 2022; and noted that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated to indicate the change of official name of the country to 
North Macedonia; to reflect the submission of the eleventh and 
final tranche in 2021; and paragraph 16 was added to indicate that 
the updated Agreement superseded that reached at the 67th 
meeting.

Verification report on implementation of stage I 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 10 weeks prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$105,000 $8,325 $113,325Total for North Macedonia

OMAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
III)

UNIDO $40,000 $2,800 $42,800
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Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
III)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNIDO $20,000 $1,400 $21,400

The Government of Oman, UNIDO and UNEP were requested to 
submit a progress report on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche of stage II to the first 
meeting of the Executive Committee in 2022, and the 2020-2021 
verification report as part of the submission for the second tranche 
of the stage III of the HPMP, on the understanding that if the 2020-
2021 verification report indicated that the country was not in 
compliance with the targets specified in the Agreement, the 
Executive Committee would consider applying the penalty clause 
against stage III of the HPMP.

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNEP $57,000 $7,410 $64,410

The Government of Oman, UNIDO and UNEP were requested to 
submit a progress report on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche of stage II to the first 
meeting of the Executive Committee in 2022, and the 2020-2021 
verification report as part of the submission for the second tranche 
of the stage III of the HPMP, on the understanding that if the 2020-
2021 verification report indicated that the country was not in 
compliance with the targets specified in the Agreement, the 
Executive Committee would consider applying the penalty clause 
against stage III of the HPMP.

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening support (phase VIII: 
12/2020-11/2022)

UNIDO $87,638 $6,135 $93,773

$224,638 $20,345 $244,983Total for Oman

PALAU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage II, first tranche)

UNEP $183,000 $23,790 $206,790

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030 and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 1.93 metric 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

0.1
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$183,000 $23,790 $206,790Total for Palau 0.1

PANAMA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage III, first tranche) UNDP $206,800 $14,476 $221,276

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 2028 and completely phase out HCFCs by 1 January 
2030, after which date HCFCs would not be imported, except for 
the allowance for a servicing tail between 2030 and 2040 where 
required, and consistent with the provisions of the Montreal 
Protocol; to establish regulatory measures to control intended 
emissions of refrigerant during installation, servicing and 
decommissioning by 1 January 2024; and further noted that the 
second tranche of stage III would only be considered upon 
completion of stage II and submission of the project completion 
report. Deducted 13.39 ODP tonnes of HCFCs from the remaining 
HCFC consumption eligible for funding. To allow for 
consideration of the final tranche of its HPMP, the Government 
should submit a detailed description of the regulatory and policy 
framework in place to implement measures to ensure that HCFC 
consumption was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and if 
Panama intended to have consumption in the period 2030-2040 in 
line with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal 
Protocol, proposed modifications to the Agreement covering the 
period beyond 2030.

$206,800 $14,476 $221,276Total for Panama

PARAGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $63,000 $8,190 $71,190

$63,000 $8,190 $71,190Total for Paraguay
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RWANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $90,000 $11,700 $101,700

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 51 per cent of the country’s 
baseline by 1 January 2021, 67.5 per cent by 1 January 2025 and 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol; further noted the 
commitment of the Government to implement regulations for the 
national product registration and certification of refrigeration 
service technicians by 1 January 2024. Deducted 2.66 ODP tonnes 
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

0.4

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 51 per cent of the country’s 
baseline by 1 January 2021, 67.5 per cent by 1 January 2025 and 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol; further noted the 
commitment of the Government to implement regulations for the 
national product registration and certification of refrigeration 
service technicians by 1 January 2024. Deducted 2.66 ODP tonnes 
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

0.3

$160,000 $18,000 $178,000Total for Rwanda 0.7
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SAINT LUCIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2021-12/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Saint Lucia

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $103,000 $13,390 $116,390

Noted the commitment of the Government of Saint Vincent and the 
Grenadines to impose a ban on the imports of HCFC-based 
equipment by 1 January 2022, and on the imports of HCFCs by 1 
January 2025. The Government of Saint Vincent and the 
Grenadines, UNEP and UNIDO were requested to submit a report 
on the progress made in improving the licensing and quota system 
and strengthening the Customs’ capacity for import control to the 
88th meeting; and UNEP was requested to submit a detailed report 
on the results of the end-user replacement demonstration project 
once it is completed, to allow the Secretariat to develop fact sheets 
to inform future projects, in line with decision 84/84(d). Approved 
on the understanding that the funding for the final tranche of the 
HPMP will be subject to the effective operation of the HCFC 
licensing and quota system to control HCFCs.

$103,000 $13,390 $116,390Total for Saint Vincent and the Grenadines

SAMOA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage II, first tranche)

UNEP $195,950 $25,474 $221,424

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030 and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 2.99 metric 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

0.1

$195,950 $25,474 $221,424Total for Samoa 0.1
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SAUDI ARABIA

REFRIGERATION

Air conditioning

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II) (air-conditioning)

UNIDO $150,000 $10,500 $160,500

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $45,000 $5,850 $50,850

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $45,000 $3,150 $48,150

$240,000 $19,500 $259,500Total for Saudi Arabia

SIERRA LEONE

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 10 weeks 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 Sierra Leone

SOLOMON ISLANDS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage II, first tranche)

UNEP $271,250 $35,263 $306,513

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030 and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 22.78 
metric tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption 
eligible for funding. To allow for consideration of the final tranche 
of its HPMP, the Government should submit a detailed description 
of the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

1.1

$271,250 $35,263 $306,513Total for Solomon Islands 1.1
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SRI LANKA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $216,200 $15,134 $231,334

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 9.14 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. UNDP was requested to submit the revised 
verification report on the HCFC consumption for Sri Lanka for 
2016-2019 to the Secretariat no later than 15 January 2021. To 
allow for consideration of the final tranche of its HPMP, the 
Government should submit a detailed description of the regulatory 
and policy framework in place to implement measures to ensure 
that HCFC consumption was in compliance with paragraph 8 
ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 
period; and the expected annual HCFC consumption for the 2030-
2040 period. Approved on the understanding that the approved 
funds would not be transferred to UNDP and UNEP until the 
Secretariat had reviewed the revised verification report of HCFC 
consumption for 2016-2019 and confirmed that the Government 
was in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee for stage I 
of the HPMP, and in the event of non-compliance, relevant actions 
would be taken by the Executive Committee at its postponed 86th 
meeting.
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $200,800 $26,104 $226,904

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 9.14 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. UNDP was requested to submit the revised 
verification report on the HCFC consumption for Sri Lanka for 
2016-2019 to the Secretariat no later than 15 January 2021. To 
allow for consideration of the final tranche of its HPMP, the 
Government should submit a detailed description of the regulatory 
and policy framework in place to implement measures to ensure 
that HCFC consumption was in compliance with paragraph 8 
ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 
period; and the expected annual HCFC consumption for the 2030-
2040 period. Approved on the understanding that the approved 
funds would not be transferred to UNDP and UNEP until the 
Secretariat had reviewed the revised verification report of HCFC 
consumption for 2016-2019 and confirmed that the Government 
was in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee for stage I 
of the HPMP, and in the event of non-compliance, relevant actions 
would be taken by the Executive Committee at its postponed 86th 
meeting.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XIII: 1/2021-12/2022)

UNDP $171,592 $12,011 $183,603

$588,592 $53,249 $641,841Total for Sri Lanka

SUDAN

REFRIGERATION

Air conditioning

Preparation for conversion of R-410a to R-290 in the 
manufacture of air-conditioning units at J.M. Group/Mina 
factory

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

Further approved, on an exceptional basis, with an extension for 
the submission of the full proposal for the project for conversion of 
R-410a to R-290 in the manufacture of air-conditioning units at 
J.M. Group/Mina factory, to the 88th meeting, given that the 
project proposal could not be submitted by the submission 
deadline established for the 87th meeting.

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
III)

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100
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HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNIDO $36,716 $2,570 $39,286

The Government of the Sudan and UNIDO were requested to 
submit a progress report on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche to the first meeting of 
the Executive Committee in 2022; and UNIDO was requested to 
submit a detailed report on the results of the demonstration project 
to promote the conversion of air-conditioning systems to R-290 
once completed, to allow the Secretariat to develop fact sheets to 
inform future projects, in line with decision 84/84(d).

$96,716 $6,770 $103,486Total for Sudan

SURINAME

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 10 weeks 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: 1/2021-12/2022)

UNEP $93,866 $0 $93,866

$123,866 $3,900 $127,766Total for Suriname
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SYRIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNIDO $351,608 $24,613 $376,221

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2020 to 2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 
country’s baseline. Noted that the total funding for stage I of the 
HPMP for the Syrian Arab Republic amounted to US $3,026,245, 
plus agency support costs of US $277,535, which also included 
US$1,465,361, plus agency support costs of US$109,902 for 
UNIDO, for an investment project for the phase-out of 12.88 ODP 
tonnes of HCFCs from the manufacture of unitary air-conditioning 
equipment and rigid polyurethane insulation panels, approved at 
the 62nd meeting; noted that the revised starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 135.03 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 147.22 ODP 
tonnes and 122.83 ODP tonnes reported under Article 7 of the 
Montreal Protocol for 2009 and 2010, respectively. Noted the 
deduction of 12.88 ODP tonnes of HCFCs from the starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption for the 
aforementioned investment project, and deducted a further 16.98 
ODP tonnes of HCFCs for the implementation of stage I of the 
HPMP. Allowed the submission of investment projects during the 
implementation of stage I of the HPMP to phase out consumption 
in the manufacturing sector prior to 31 December 2023, on the 
understanding that the eligibility of the consumption associated 
with the investment projects would be reviewed upon the 
submission and the remaining consumption eligible for funding 
would be adjusted accordingly.

10.1

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $238,428 $28,199 $266,627

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2020 to 2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 
country’s baseline. Noted that the total funding for stage I of the 
HPMP for the Syrian Arab Republic amounted to US $3,026,245, 
plus agency support costs of US $277,535, which also included 
US$1,465,361, plus agency support costs of US$109,902 for 
UNIDO, for an investment project for the phase-out of 12.88 ODP 
tonnes of HCFCs from the manufacture of unitary air-conditioning 
equipment and rigid polyurethane insulation panels, approved at 
the 62nd meeting; noted that the revised starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 135.03 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 147.22 ODP 
tonnes and 122.83 ODP tonnes reported under Article 7 of the 
Montreal Protocol for 2009 and 2010, respectively. Noted the 
deduction of 12.88 ODP tonnes of HCFCs from the starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption for the 
aforementioned investment project, and deducted a further 16.98 
ODP tonnes of HCFCs for the implementation of stage I of the 
HPMP. Allowed the submission of investment projects during the 
implementation of stage I of the HPMP to phase out consumption 
in the manufacturing sector prior to 31 December 2023, on the 
understanding that the eligibility of the consumption associated 
with the investment projects would be reviewed upon the 
submission and the remaining consumption eligible for funding 
would be adjusted accordingly.
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$590,036 $52,812 $642,848Total for Syria 10.1

TIMOR LESTE

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 10 weeks 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 Timor Leste

TONGA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage II, first tranche)

UNEP $197,050 $25,617 $222,667

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030 and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 1.66 metric 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

0.1

$197,050 $25,617 $222,667Total for Tonga 0.1
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TRINIDAD AND TOBAGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $498,756 $34,913 $533,669

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 38 per cent of the country’s 
baseline by 1 January 2021, 67.5 per cent by 1 January 2025, 97.5 
per cent by 2028 and completely phase out HCFCs by 1 January 
2030, and that HCFCs would not be imported after that date, 
except for the allowance for a servicing tail between 2030–2040 
where required, and consistent with the provisions of the Montreal 
Protocol; and further noted that the Government would implement 
regulations to prohibit import of components for HCFC-based 
equipment by 1 January 2025, after necessary national 
consultations. Deducted 28.30 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. To allow for 
consideration of the final tranche of its HPMP, the Government 
should submit a detailed description of the regulatory and policy 
framework in place to implement measures to ensure that HCFC 
consumption was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and if 
Trinidad and Tobago intended to have consumption in the period 
2030-2040 in line with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the 
Montreal Protocol, proposed modifications to the Agreement 
covering the period beyond 2030.

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNDP $88,000 $6,600 $94,600

The Government of Trinidad and Tobago and UNDP 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 2022.

$586,756 $41,513 $628,269Total for Trinidad and Tobago

TURKMENISTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $165,000 $11,550 $176,550

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2020 to 2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 
country’s baseline. Deducted 2.21 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase V: 
1/2021-12/2022)

UNIDO $98,560 $6,899 $105,459

$263,560 $18,449 $282,009Total for Turkmenistan
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TUVALU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage II, first tranche)

UNEP $76,450 $9,939 $86,389

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030 and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 1.07 metric 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

0.1

$76,450 $9,939 $86,389Total for Tuvalu 0.1

UGANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $60,000 $7,800 $67,800

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 50 per cent of the country’s 
baseline by 1 January 2021, 67.5 per cent by 1 January 2025 and 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030–2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol; further noted that the 
Government would implement regulations to prohibit import and 
sale of HCFC based equipment by 1 January 2024 and enforce 
national standards for refrigeration and air-conditioning equipment 
using energy efficient low-GWP technologies from 1 January 
2024, after necessary national consultations. Deducted 0.13 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $63,000 $5,670 $68,670

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 50 per cent of the country’s 
baseline by 1 January 2021, 67.5 per cent by 1 January 2025 and 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030–2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol; further noted that the 
Government would implement regulations to prohibit import and 
sale of HCFC based equipment by 1 January 2024 and enforce 
national standards for refrigeration and air-conditioning equipment 
using energy efficient low-GWP technologies from 1 January 
2024, after necessary national consultations. Deducted 0.13 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

$123,000 $13,470 $136,470Total for Uganda

URUGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage III, first tranche) UNDP $350,601 $24,542 $375,143

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and 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 1 January 2028 and completely phase out HCFCs by 1 
January 2030, after which date HCFCs would not be imported, 
except for the allowance for a servicing tail between 2030-2040 
where required, and consistent with the provisions of the Montreal 
Protocol. Deducted 13.43 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. To allow for 
consideration of the final tranche of its HPMP, the Government 
should submit a detailed description of the regulatory and policy 
framework in place to implement measures to ensure that HCFC 
consumption was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and if 
Uruguay intended to have consumption in the period 2030-2040 in 
line with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal 
Protocol, proposed modifications to the Agreement covering the 
period beyond 2030.

$350,601 $24,542 $375,143Total for Uruguay
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VANUATU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC  countries 
through regional approach (stage II, first tranche)

UNEP $212,100 $27,573 $239,673

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030 and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 3.32 metric 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

0.2

$212,100 $27,573 $239,673Total for Vanuatu 0.2

VIETNAM

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XIII: 7/2021-6/2023)

UNEP $152,289 $0 $152,289

$152,289 $152,289Total for Vietnam

47* 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/86/100 
Annex XV

ZAMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $50,000 $4,500 $54,500

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
establish regulatory measures to ban the import of all types of 
HCFC-based refrigeration and air-conditioning equipment by 1 
January 2025; and to reduce HCFC consumption by 50 per cent of 
the country’s baseline by 1 January 2021, 67.5 per cent by 1 
January 2025, and completely phase out HCFCs by 1 January 
2030, and that HCFCs would not be imported after that date, 
except for the allowance for a servicing tail between 2030-2040 
where required, and consistent with the provisions of the Montreal 
Protocol. Deducted 3.25 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. To allow for 
consideration of the final tranche of its HPMP, the Government 
should submit a detailed description of the regulatory and policy 
framework in place to implement measures to ensure that HCFC 
consumption was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and 
the expected annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

0.3

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $100,000 $13,000 $113,000

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
establish regulatory measures to ban the import of all types of 
HCFC-based refrigeration and air-conditioning equipment by 1 
January 2025; and to reduce HCFC consumption by 50 per cent of 
the country’s baseline by 1 January 2021, 67.5 per cent by 1 
January 2025, and completely phase out HCFCs by 1 January 
2030, and that HCFCs would not be imported after that date, 
except for the allowance for a servicing tail between 2030-2040 
where required, and consistent with the provisions of the Montreal 
Protocol. Deducted 3.25 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. To allow for 
consideration of the final tranche of its HPMP, the Government 
should submit a detailed description of the regulatory and policy 
framework in place to implement measures to ensure that HCFC 
consumption was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and 
the expected annual HCFC consumption for the 2030-2040 period.

0.5

$150,000 $17,500 $167,500Total for Zambia 0.8
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ZIMBABWE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $150,000 $18,844 $168,844

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government of 
Zimbabwe to completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and 
that HCFCs would not be imported after that date, except for the 
allowance for a servicing tail between 2030-2040 where required, 
and consistent with the provisions of the Montreal Protocol. 
Deducted 11.57 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding. To allow for consideration of the 
final tranche of its HPMP, the Government of Zimbabwe should 
submit: (i) A detailed description of the regulatory and policy 
framework in place to implement measures to ensure that HCFC 
consumption was in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of 
Article 5 of the Montreal Protocol for the 2030-2040 period; and 
(ii) The expected annual HCFC consumption in Zimbabwe for the 
2030-2040 period.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $100,000 $7,000 $107,000

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption and on the 
understanding that no more funding would be provided for the 
phase-out of HCFCs. Noted the commitment of the Government to 
completely phase out HCFCs by 1 January 2030, and that HCFCs 
would not be imported after that date, except for the allowance for 
a servicing tail between 2030-2040 where required, and consistent 
with the provisions of the Montreal Protocol. Deducted 11.57 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. To allow for consideration of the final tranche of its 
HPMP, the Government should submit a detailed description of 
the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption for the 2030-2040 period.

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) Germany $56,000 $6,699 $62,699

$306,000 $32,543 $338,543Total for Zimbabwe
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REGION: ASP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage II, first tranche)

UNEP $280,000 $34,367 $314,367

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption. Noted the 
commitment of the Government to completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030 and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for the allowance for a servicing tail between 
2030-2040 where required, and consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol. Deducted 2.17 ODP tonnes of HCFCs from 

 the remaining HCFC consumption eligible for funding. To allow 
for consideration of the final tranche of the HPMP, the 
Governments of the 12 PICs should submit a detailed description 
of the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption in each of the 12 PICs for the 2030-2040 period.

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage II, first tranche)

Australia $375,000 $48,603 $423,603

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2020 to 
2030 for the complete phase-out of HCFC consumption. Noted the 
commitment of the Government to completely phase out HCFCs 
by 1 January 2030 and that HCFCs would not be imported after 
that date, except for the allowance for a servicing tail between 
2030-2040 where required, and consistent with the provisions of 
the Montreal Protocol. Deducted 2.17 ODP tonnes of HCFCs from 
the remaining HCFC consumption eligible for funding. the 
Governments of the 12 PICs should submit a detailed description 
of the regulatory and policy framework in place to implement 
measures to ensure that HCFC consumption was in compliance 
with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the Montreal Protocol for 
the 2030-2040 period; and the expected annual HCFC 
consumption in each of the 12 PICs for the 2030-2040 period.

$655,000 $82,970 $737,970Total for Region: ASP
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GLOBAL

SEVERAL

Agency programme

Compliance Assistance Programme: 2021 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.

Core unit budget (2021) IBRD $0 $1,735,000 $1,735,000

Noted that the funding level could be adjusted based on the 
outcomes of discussion of the analysis of the administrative cost 
regime and core unit funding at the 86th meeting.

Core unit budget (2021) UNDP $0 $2,113,148 $2,113,148

Noted that the funding level could be adjusted based on the 
outcomes of discussion of the analysis of the administrative cost 
regime and core unit funding at the 86th meeting.

Core unit budget (2021) UNIDO $0 $2,022,000 $2,022,000

Noted that the funding level could be adjusted based on the 
outcomes of discussion of the analysis of the administrative cost 
regime and core unit funding at the 86th meeting.

$9,974,000 $6,668,068 $16,642,068Total for Global

308.4GRAND TOTAL $43,303,601 $9,410,665 $52,714,266
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IBRD  $1,735,000 $1,735,000

UNDP 246.3 $18,284,591 $3,400,696 $21,685,287

UNEP 9.7 $16,837,508 $1,491,388 $18,328,896

UNIDO 22.6 $4,179,035 $2,322,908 $6,501,943

$48,603 $423,603Australia $375,000
$71,310 $687,810France $616,500

$326,460 $3,227,427Germany 29.9 $2,900,967
$14,300 $124,300Japan $110,000

BILATERAL COOPERATION

Phase-out plan 29.9 $4,002,467 $460,673 $4,463,140
$4,002,467 $460,673 $4,463,140TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Production $483,058 $33,814 $516,872
Phase-out plan 278.5 $23,938,439 $1,972,872 $25,911,311

$24,421,497 $2,006,686 $26,428,183TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Refrigeration $180,000 $12,600 $192,600
Phase-out plan $780,000 $87,600 $867,600
Several $13,919,637 $6,843,106 $20,762,743

$14,879,637 $6,943,306 $21,822,943TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL (HCFCs and HFCs) 308.4 $43,303,601 $9,410,665 $52,714,266
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Balances on projects returned at the 86th meeting  
 

Agency Project costs 
(US $) 

Support costs 
(US $) 

Total 
(US $) 

Japan* (decision 86/4(a)(iv)) 126 16 142 
UNDP (decisions 86/4(a)(ii) and 86/90(b)(iii)) 4,818,275 340,294 5,158,569 
UNEP (decisions 86/4(a)(ii), 86/16(c) and 86/61(b)) 1,790,679 147,002 1,937,681 
UNIDO (decisions 86/4(a)(ii) and 86/89(a)(iv)a.  1,539,002 109,706 1,648,708 
World Bank (decisions 86/4(a)(ii)) 108,881 52,061 160,942 
Total 8,256,963 649,079 8,906,042 
*Cash transfer. 
 

Interest accrued, exchange rate gains and income from investment 
 

Agency Amount 
(US $) 

Remarks 

UNDP (decision 86/6(b)(i)) 1,302,751 Account reconciliation – Interest 
UNEP (decision 86/6(b)(ii)) 1,544,588 Account reconciliation - Interest and exchange rate gain 
World Bank (decision 86/6(b)(iii)) 1,930,263 Account reconciliation - Income from investment  
World Bank (decision 86/6(b)(iii)) 4,436,475 Account reconciliation - Funds  returned from the 83rd and 

84th meetings
UNIDO (decision 86/32(a)) 5,665 Interest - China - HPMP (stages I and II - foam XPS) 
World Bank (decision 86/32(b)) 3,879 Interest - China - HPMP (stages I and II - foam PU) 
UNDP (decision 86/32(c)) 86,874 Interest - China - HPMP (stages I and II – refrigeration ICR) 
UNIDO (decision 86/32(d)) 26,213 Interest - China - HPMP (stages I and II - refrigeration RAC) 
UNEP (decision 86/32(e)) 7,472 Interest - China - HPMP (stages I and II - refrigeration 

servicing)
UNDP (decision 86/32(f)) 891 Interest - China - HPMP (stage II – solvent) 
  

Penalty 
 

Agency Project costs 
(US $) 

Support costs 
(US $) 

Total 
(US $) 

UNDP (decision 86/42(c)) 6,270 470 6,740 
UNEP (decision 86/42(c)) 4,180 543 4,723 

 
Net allocations based on decisions of the 86th meeting 

  
Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 

Australia 375,000 48,603 423,603 
France 616,500 71,310 687,810 
Germany 2,900,967 326,460 3,227,427 
Japan 110,000 14,300 124,300 
UNDP  12,069,530 3,059,932 15,129,462 
UNEP 13,490,589 1,343,843 14,834,432 

UNIDO 2,608,155 2,213,202 4,821,357 
World Bank* 0 0 0 
Total  32,170,741 7,077,650 39,248,391 
* US $4,796,559 will be offset against the approvals at the 87th meeting due to excess of returns over approvals at 
86th meeting.  
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 عشر سادسالالمرفـق 

 

ك استهال ضلتخفيمتعدد األطراف البين حكومة فيجي واللجنة التنفيذية للصندوق ُمبرم اتفاق معدل محدث 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 

في تخفيض إجراء حكومة فيجي )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق ب يمثل هذه االتفاق التفاهم بين 1-
 3.72 اقدره كمية ثابتةالمواد"( إلى ") أ-1 الملحقفي  المحددة االستخدام الخاضع للرقابة للمواد المستنفدة لألوزون

ل الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الجداو 2020 كانون الثاني/يناير 1بحلول  من قدرات استنفاد األوزونطن 

 مونتلاير.
 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف )"األهداف والتمويل"( -2التذييل 

لف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في أ-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 

ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى -1هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 )االستهالك المؤهل المتبقي( من كل من المواد. 3-2-4و 3-1-4ين األفقي ينالمحدد لكل مادة في الصف

 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهن 3- ا

ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ،  -2من التذييل  1-3 التمويل المحدّد في الصف األفقي

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(. -3تذييل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في ال

 

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 المذكورة 5ووفقا للفقرة الفرعية 

بتكليف من من هذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله ألف -2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في الصف 

 الوكالة الثنائية أو المنّفذة المعنية.

 

ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5-

 تنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة ال

 

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

ة ماع اللجند اجتها التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاالسنوات التي يوجد في

 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"( -4وية على هيئة التذييل رير التنفيذ السناأن 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 في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق ع 20يد عن الشريحة الموافق عليها سابقا يز

 بالكامل؛
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ سنوية على هيئة التذييل  )د( 

ال د اكتمتى 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  ما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظامالهيدروكلوروفلوروكربونية، وعند

 وتوكولالبلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بر

 مونتريال لمدة هذا االتفاق.

حدّدة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات الم 6-

ألف )"مؤّسسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها  خطط التنفيذ السنوية السابقة  -5التذييـل 

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحّقق المستقّل على النحو المبيّن -5وفقاً ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل 

 أعاله. 4في الفقرة 

 

فق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من وتوا 7-

 ألف:-1هذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

 

تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذذ سذنوية مقدمذة  إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن )أ(

)د( أعذذاله أو كتنقذذيح لخطذذة تنفيذذذ سذذنوية قائمذذة تقذذدم ثمانيذذة  5حسذذبما هذذو متوقذذع فذذي الفقذذرة الفرعيذذة 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

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

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

التغييرات فذي المسذتويات السذنوية للتمويذل المخصذص لفذرادى الوكذاالت الثنائيذة أو المنفذذة  (3)

 لمختلف الشرائح؛ 

جذذة فذذي خطذذة التنفيذذذ السذذنوية المعتمذذدة تقذذديم تمويذذل إلذذى البذذرامج أو األنشذذطة غيذذر المدر (4)

فذذي المائذذة مذذن  30الحاليذذة، أو إزالذذة أي نشذذاط مذذن خطذذة التنفيذذذ السذذنوية، تزيذذد تكاليفذذه عذذن 

 مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛

إعذذادات التخصذذيص غيذذر المصذذنّفة كتعذذديالت رئيسذذية، فذذيمكن إدماجهذذا فذذي خطذذة التنفيذذذ السذذنوية  )ب(

والتذي تكذون عندئذذ قيذد التنفيذذ، ويذتّم إبذالغ اللجنذة التنفيذيذة بشذأنها فذي تقريذر التنفيذذذ الموافذق عليهذا، 

 السنوي الالحق؛

سذذوف تعذذاد أي مبذذالغ متبقيذذة إلذذى الصذذندوق المتعذذدد األطذذراف لذذدى االنتهذذاء مذذن الشذذريحة األخيذذرة  )ج(

 المتوقعة بموجب هذا االتفاق.

فيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة سوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتن 8-

 لما يلي:

 

أن يستعمل البلذد المرونذة المتاحذة بموجذب هذذا االتفذاق لمعالجذة االحتياجذات الخاّصذة التذي قذد تطذرأ  )أ(

 خالل تنفيذ المشروع؛
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ل الشذروط الذواردة بذالمقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائيذة والمنفذذة المعنيذة بعذين االعتبذار الكامذ )ب(

 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-

أن تكون الوكالة  التي يُضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. وقد وافق اليوئنديبي على

المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( ]ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة )الوكالة المنفذة 

المتعاونة( تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. ويُوافق البلد على 

لدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد األطراف أو في عمليات التقييم ا

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

 

يذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنف 10-

)ب(. وتشمل هذه  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 

لمتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة وستقوم الوكالة المنفذة ا

باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية –6التذييل 

الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين 

الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق 

المبيّنـة في  اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم

 ألف.-2من التذييـل  4-2و   2-2الصفين األفقيين 

 

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

لبلد بأنه لن ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل األف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه 

ن المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان م

ألف )"تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 

ك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، التمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستهال

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق 

 على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح

 أعاله. 5المقبلة وفقا للفقرة 

 

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.

 

التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة 13-

المتعاونة لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة 

 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.

 

ألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بها في يتم إنجاز المرحلة ا 14-

ألف. وفي حالة -2نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستهالك في التذييل 

، فسيرجأ 7)د( والفقرة 5قا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وف

إتمامها حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات 

 ألف إلى حين إتمامها إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4من التذييل )ه( 1)د( و1)ب( و1)أ( و1الفرعية 
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فذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في تن 15-

هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم تحدد 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.

 

بين حكومة فيجي واللجنة التنفيذية في االجتماع االتفاق التي ُعقد محل يحل هذا االتفاق المعدل المحدث  . 16

 الثالث والسبعين للجنة التنفيذية.
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 تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 ن()بأطنان قدرات استنفاد األوزو

 5.73 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.04 األولى جيم ب142–الهيدروكلوروفلوروكربون

 5.77   المجموع

 
 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 التفاصيل الصف

جدول تخفيضات  1-1

لمواد بروتوكول مونتريال 

المرفق جيم، المجموعة 

األولى )أطنان قدرات 

 استهالك األوزون(

 غير متوفر 3.72 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.73 5.73 غير متوفر غير متوفر

الحد األقصى المسموح به  1-2

لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 

األولى )أطنان قدرات 

 استهالك األوزون( 

 غير متوفر 3.72 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.73 5.73 غير متوفر غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1

المنفذة الرئيسية 

)اليوئنديبي( )دوالر 

 أمريكي(

71,800 0 0 37,900 0 59,850 0 0 0 19,950 189,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-2

 الرئيسية )دوالر أمريكي( 

6,462 0 0 3,411 0 5,387 0 0 0 1,795 17,055 

التمويل الموافق عليه  2-3

للوكالة المنفذة المتعاونة 

 )اليونيب( )دوالر أمريكي(

47,900 0 0 24,400 0 41,650 0 0 0 11,550 125,500  

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-4

 المتعاونة )دوالر أمريكي( 

6,227 0 0 3,172 0 5,415 0 0 0 1,502 16,315 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1

 )دوالر أمريكي(

119,700 0 0 62,300 0 101,500 0 0 0 31,500 315,000 

مجموع تكاليف الدعم  3-2

 )دوالر أمريكي(

12,689 0 0 6,583 0 10,802 0 0 0 3,297 33,370 

إجمالي التكاليف المتفق  3-3

 عليها )دوالر أمريكي(

132,389 0 0 68,883 0 112,302 0 0 0 34,797 348,370 

 1.98 أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ) 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

   -  قدرات استهالك األوزون(أطنان التي يتعين تحقيقها من خالل مشروعات سابقة موافق عليها ) 22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 3.75 أطنان قدرات استهالك األوزون() 22-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3

 0.04 أطنان قدرات استهالك األوزون(ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق )142-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1

   -  أطنان قدرات استهالك األوزون(ب التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها )142-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2

 0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون(ب )142-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3
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 على التمويل للموافقةالجدول الزمني ألف:  -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

 

مسرود، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية، بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقريذر تقرير  )أ(

السذذابق، وتعليذذق علذذى حالذذة البلذذد فيمذذا يتعلذذق بإزالذذة المذذواد، وكيفيذذة إسذذهام مختلذذف النشذذاطات فيهذذا، 

ون التذي أزيلذت وكيفية ارتباط بعضها ببعض. وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لذألوز

كنتيجة مباشرة لتنفيذذ األنشذطة، حسذب المذادة، والتكنولوجيذا البديلذة المسذتخدمة والبذدائل ذات الصذلة 

التي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج مذن تغييذر فذي االنبعاثذات ذات 

نجذذازات والخبذذرات والتحذذديات الصذذلة بالمنذذاي. وينبغذذي أن يسذذلط التقريذذر الضذذوء كذذذلك علذذى اإل

المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلذق علذى أي تغييذرات تطذرأ علذى الظذروف 

فذذي البلذذد، وأن يقذذدم غيذذر ذلذذك مذذن المعلومذذات ذات الصذذلة. وينبغذذي أن يشذذتمل التقريذذر أيضذذا علذذى 

تقذديمها، كحذاالت التذأخير، معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة )خطذط( التنفيذذ السذنوية السذابق 

وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خذالل تنفيذذ الشذريحة، علذى النحذو المنصذوص 

من هذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقذدم مبذررات حذدوثها. وسذيغطي  7عليه في الفقرة 

)أ( مذن االتفذاق، ويمكذن 5لفرعيذة التقرير المسذرود جميذع السذنوات ذات الصذلة المحذددة فذي الفقذرة ا

 باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

تقريذذر للتحقذذق مذذن نتذذائج خطذذة إدارة إزالذذة المذذواد الهيدروكلوروفلوروكربونيذذة واسذذتهالك المذذواد  )ب(

االتفذاق. ومذا لذم تقذرر )ب( مذن 5ألذف، كمذا هذو مبذين فذي الفقذرة الفرعيذة -1المشار إليها في التذييل 

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشذرائح ويتعذين 

)أ( 5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعيذة 

 ؛من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها حتذى نهايذة السذنة المزمعذة لتقذديم طلذب الشذريحة التاليذة،  )ج(

مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذذ الشذرائح السذابقة 

ينبغذذي أن يتضذذمن بعذذين االعتبذذار؛ وسذذتقدم البيانذذات الذذواردة فذذي الخطذذة حسذذب السذذنة التقويميذذة. و

الوصذذف أيضذذا اإلشذذارة إلذذى الخطذذة الشذذاملة والتقذذدم المحذذرز، فضذذال عذذن أي تغييذذرات ممكنذذة مذذن 

المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغذي أن يغطذي هذذا الوصذف السذنوات المحذددة فذي الفقذرة 

دخلذت علذى الخطذة )د( من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أ5الفرعية 

الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفذس الوثيقذة بوصذفه 

 التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله؛

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطذط التنفيذذ السذنوية المقدمذة  )د(

قاعدة بيانات علذى اإلنترنذت. وسذتعدل هذذه المعلومذات الكميذة، التذي يتعذين تقذديمها حسذب من خالل 

السذذنة التقويميذذة مذذع كذذل طلذذب شذذريحة، كذذال مذذن السذذرود والوصذذف الخذذاص بذذالتقرير )انظذذر الفقذذرة 

)ج( أعذذاله(، وخطذذة التنفيذذذ السذذذنوية وأي 1)أ( أعذذاله( والخطذذة )انظذذر الفقذذرة الفرعيذذة 1الفرعيذذة 

 ي الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات ف

 ( أعاله.د)1)أ( إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  (ه)
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 لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل  
     

 

 وسوف تتولى وحدة األوزون الوطنية المسؤولية عن الرصد الشامل. 1

وسيجري رصد االستهالك استنادا إلى مضاهاة البيانات التي يتم جمعها من اإلدارات الحكومية ذات الصلة بالبيانات  2

 التي يتم جمعها، حسب االقتضاء، من المستوردين والموزعين والمستهلكين ذوي الصلة.

 التقارير التالية في التوقيت المناسب:وستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة أيضا عن إعداد التقارير وتقوم بتقديم  3

 تقارير سنوية عن استهالك المواد لتقديمها إلى أمانة األوزون؛ )أ( 

تقارير سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا االتفاق لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  )ب(

 األطراف؛

 الوكالة المنفذة الرئيسية.تقارير متعلقة بالمشروعات لتقديمها إلى  )ج(

 المنفذة الرئيسية دور الوكالة ألف: -6التذييل 

 

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

لداخليذذة ضذذمان التحقّذذق مذذن األداء والتحقّذذق المذذالي بمقتضذذى هذذذا االتفذذاق واإلجذذراءات والمتطلّبذذات ا )أ(

الخاّصذذة بذذه، علذذى النحذذو المبذذيّن فذذي خطذذة إدارة إزالذذة المذذواد الهيدروكلوروفلوروكربونيذذة الخاّصذذة 

 بالبلد؛

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

األهداف قد تحققت وأن األنشذطة السذنوية المرتبطذة بهذا تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن  )ج(

 ألف؛-4قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبذار فذي اسذتكماالت الخطذة الشذاملة وفذي  )د(

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1فقرتين الفرعيتين خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع ال

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطذة الشذاملة علذى  (ه)

وتشذتمل متطلبذات اإلبذالغ علذى تقذديم ألذف لتقذديمها إلذى اللجنذة التنفيذيذة. -4النحو المحدد في التذييل 

 ت التي تضطلع بها الوكالة المنفذة المتعاونة؛تقارير عن النشاطا

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المذؤّهلين للمراجعذات التقنيَّذة التذي تعّهذدت بهذا الوكالذة المنفذذة  )و(

 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز(

الذذة ومتسذذمة بالشذذفافية واإلبذذالغ ضذذمان وجذذود آليّذذة تشذذغيلية تمّكذذن مذذن تنفيذذذ خطذذة التنفيذذذ بطريقذذة فع )ح(

 الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛ )ط(
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مذن االتفذاق، تحديذد، بالتشذاور مذع البلذد  11في حالة خفض التمويل نتيجذة عذدم االمتثذال وفقذا للفقذرة  )ي(

التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالذة منفذذة أو  ، تخصيصوالوكالة المنفذة المتعاونة

 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(

أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان  بعد التشاور مع البلد وأخذ 2

مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد 

-4)ب( من التذييل 1قرة الفرعية )ب( من االتفاق والف5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 

 ألف.

 

 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

 

تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد هذه األنشذطة فذي الخطذة الشذاملة، وتشذتمل علذى  1

 األقل على:

 تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛ )أ(

البلد في تنفيذ وتقيذيم األنشذطة التذي تمولهذا الوكالذة المنفذذة المتعاونذة، والرجذوع إلذى الوكالذة مساعدة  )ب(

  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحذو  )ج(

  ألف.-4 الوارد في التذييل

 

 لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 

 

عن كّل   دوالرا أمريكيا 180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  1

ق فيها ألف لكل سنة لم يتحق-2من التذييل  2-1كيلوغرام من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 

 ألف.-2من التذييل  2-1الهدف المحدد في الصف 
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 عشر السابعالمرفق 

ل بروتوكـو تنفيـــذمقدونيا الشمالية واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف ل بينُمبرم اتفاق معدل محدث 

 مونتريال من أجل خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
 
ة فيما يتعلق بإجراء تخفيض في يمثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مقدونيا الشمالية واللجنة التنفيذي -1

"( إلى كمية ثابتة ألف )"المواد-1االستعمال الخاضع للرقابة للمواد المستنفدة لألوزون كما هو وارد في التذييل 
روتوكول ببما يمتثل لجداول  2020يناير/كانون الثاني  1طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول  1.17قدرها 

 مونتلاير.
 

من  2-1د على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواد على النحو المبين في الصف يوافق البل  -2
ل البلد . ويقبألف )"األهداف والتمويل"( في هذا االتفاق والجدول الزمني للتخفيض لبروتوكول مونتلاير-2 التذييل

فقد الحق في طلب أو تلقي ، ي3في الفقرة أنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهداتها بالتمويل المحددة 

في  لمحددامزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف بالنسبة ألي استهالك من المواد يتجاوز المستوى 
خر خطوة للتخفيض بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون ألف بوصفها أ-2 من التذييل 2-1الصف 

المواد يتجاوز المستوى المحدد في  يتعلق بأي استهالك من كل مادة من هذه األف، وفيم-1المحددة في التذييل 
 .3-2-4و 3-1-4الصفين 

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  -3 رهنا

ً ألف )"األ-2من التذييل  1-3التمويل المحدد في الصف  ذا ههداف والتمويل"( للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية مبدئيا
 الزمني للموافقة على التمويل"(. ألف )"الجدول-3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

 
بل ألف. وسوف يق-2سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكل مادة من المواد حسبما هو مبين في التذييل  -4

ى النحو ذه، علهتحقيق حدود االستهالك  للتأكد منأيضاً إجراء تحقق مستقل من جانب الوكالة المنفذة ذات الصلة 
 )ب( من هذا االتفاق.5المبين في الفقرة الفرعية 

 
تالية، لن تقدم اللجنة التنفيذية التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ما لم يف البلد بالشروط ال -5

ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبين في الجدول الزم 60قبل  افقة على ني للمويوما

 التمويل:
 

نوات منذ الس ة هي جميعنيأن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة للسنوات المعنية. والسنوات المع (أ)
لتزام ناك ادروكلوروفلوروكربونية عندما يكون هسنة الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهي

لب قدم فيه طذي ي  باإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية ال
 التمويل؛

 
لتحقق ن هذا اتحقيق هذه األهداف قد خضع لتحقق مستقل، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أيكون أن  (ب)

 لن يكون مطلوبا؛

 
بقة وقدم السا ن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحددة في خطة تنفيذ الشريحةأ (ج)

رير وخطة تنفيذ الشريحة"( لكل سنة ألف )"شكل تق-4تقريرا عن تنفيذ الشريحة في شكل التذييل 

 ميالدية سابقة؛ 
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كل تقرير وخطة تنفيذ لف )"شأ-4أن يكون البلد قدم خطة تنفيذ الشريحة وفقا لشكل التذييل  (د)

ها توقع فييلكل سنة ميالدية وحتى السنة التي وحصل على تأييد من اللجنة التنفيذية الشريحة"( 
ال جميع تى إكمفي حالة الشريحة األخيرة، حوتقديم الشريحة التالية وفقا للجدول الزمني للتمويل، 

 األنشطة المتوقعة.
 
ته بموجب هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشط -6

سؤوليات الرصد وفقاً لألدوار والم هذاوتقدم تقريرا عن هذه األنشطة سات الرصد واألدوار"( ألف )"مؤس-5التذييل 
 .)ب(5ذا الرصد أيضاً لتحقق مستقل على النحو المبين في الفقرة الفرعية هألف. وسيخضع -5المحددة في التذييل 

 
التزاماته بموجب هذا االتفاق، توافق ب للوفاءفي حين حدد التمويل على أساس تقديرات احتياجات البلد  -7

ً ل اهء مناللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جز تغير وفقا
صنفة ص المتفاق. ويجب أن توثق عمليات إعادة التخصيالظروف، من أجل تحقيق األهداف المحددة بموجب هذا اال

ً في خطة تنفيذ الشريحة التالية وأن تؤيدها اللجنة التنفيذية، حسبما ه رة ن في الفقو مبيكتعديالت رئيسية مسبقا
 لشريحةتنفيذ ا )د(. أما عمليات إعادة التخصيص غير المصنفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجها في خطة5الفرعية 

ال متبقية إلى وموستعاد أي أ الموافق عليها، قيد التنفيذ آنذاك، وإبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير تنفيذ الشريحة.
 الصندوق المتعدد األطراف عقب انتهاء الشريحة األخيرة من الخطة.

 
 بصفة خاصة:سوف ي ولى االهتمام الواجب بتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمة التبريد، و -8

 
د تطرأ لتي قا المحددةسوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لتلبية االحتياجات  (أ)

 خالل تنفيذ المشروع؛

 
 49/6و 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل مقتضيات المقررين  (ب)

 خالل تنفيذ الخطة.
 
مسؤولية الكاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو التي يوافق البلد على تحمل ال -9

 ةللتنمي متحدةي ضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. وتوافق منظمة األمم ال
ى عمليات لبلد علاتفاق. ويوافق في إطار هذا االوعلى أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ألنشطة البلد  الصناعية

إطار  راف أو فياألط التقييم الدورية التي قد ت جرى في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدد
 برنامج الرصد التابع ألي وكالة رئيسية تشارك في هذا االتفاق.

 
نشطة المدرجة في الخطة حسبما هي مفصلة في ستتولى الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولية االضطالع باأل -10

ت ء من طلباا كجزيرات الموافق عليهيأول طلب متعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع التغ
وافق اللجنة التنفيذية، )ب(. وت5الشرائح التالية، بما في ذلك دون أن تقتصر على التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

 .لوكالة المنفذة الرئيسيةاألف إلى -2من التذييل  2-2ن حيث المبدأ، على تقديم الرسوم المحددة في الصف م

 
في حال عدم تمكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المذكورة في  -11

االمتثال لهذا االتفاق، عندئذ يقبل البلد بأنه لن ، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن ألف-2من التذييل  2-1الصف 

يحق له الحصول على التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن 
ا يفيد عن مالبلد  يقدمتعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقح للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن 

فائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على و
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ألف، -7التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بمقدار المبالغ المحددة في التذييل 

نجزة في أي سنة من السنوات، عن كل طن من تخفيضات االستهال . استنفاد األوزون قدرات مقدرة بأطنانك غير الم 
وستناقش اللجنة التنفيذية كل حالة خاصة لم يمتثل فيها البلد لهذا االتفاق، وتتخذ مقررات ذات صلة. وفور اتخاذ 

 .5المقررات، لن تكون الحالة الخاصة عائقا أمام الشرائح القادمة وفقا للفقرة 

 
لجنة التنفيذية في المستقبل قد تتخذه الن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار  -12

 يؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى لقطاعات االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

لمنفذة الرئيسية لتسهيل تنفيذ هذا سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة ا -13

ل ن االمتثامتحقق االتفاق. وبصفة خاصة، سيتيح للوكالة المنفذة الرئيسية سبل اإلطالع على المعلومات الالزمة لل
 لهذا االتفاق.

 
خر السنة التي تلي آواالتفاق المرتبط بها في  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةست كمل خطة إدارة إزالة  -14
نت هناك أنشطة ال تزال معلقة في ألف. وإذا كا-2خر سنة حدد لها الحد األقصى إلجمالي االستهالك في التذييل أ

د(، فسيتأخر )5ية ذلك الوقت، وكان من المقرر تنفيذها في الخطة وعمليات التنقيح الالحقة لها وفقا للفقرة الفرع
ألف )أ( -4ل للتذيي وفقاسارية متطلبات اإلبالغ  وتظلمتبقية. التمويل حتى نهاية السنة التي تعقب تنفيذ األنشطة ال

 ( حتى وقت اإلكمال إذا لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.هو)ب( و)د( و)
 

فذ كافة االتفاقات المحددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلاير وعلى النحو المبين في تن -15

ما لم يتم  وكول،ت المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتهذا االتفاق. وكافة المصطلحا
 تعريفها بطريقة مختلفة في االتفاق.

 
يحّل هذا االتفاق المعدّل محّل االتفاق المبرم بين حكومة مقدونيا الشمالية واللجنة التنفيذية في اجتماعها  .16

 السابع والستين.
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 التذييالت

 
 ألف: المواد-1التذييل 

 
 نقطة البداية إلجمالي تخفيضات االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

 1.8 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب الوارد 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة
 

 
1.55 

 3.35   المجموع
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 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 التفاصيل الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1-1

لمواد المجموعة األولى من المرفق جيم 

 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

غير 

 متوفر
 غير متوفر 1.17 1.17 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.80 1.80 غير متوفر غير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستهالك  1-2

الكلي من مواد المجموعة األولى من 

استنفاد )أطنان قدرات  المرفق جيم

 األوزون(

غير 

 متوفر
 غير متوفر 1.17 1.17 1.26 1.35 1.44 1.53 1.62 1.80 1.80 غير متوفر غير متوفر

المتفق عليه للوكالة المنفذة التمويل  2-1

 الرئيسية )اليونيدو( )دوالر أمريكي(

15,000 107,000 294,955 148,000 82,000 82,000 0 82,000 101,000* 75,000 75,000 75,000 1,136,955 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2

 )دوالر أمريكي(

1,125 8,025 22,122 11,100 6,150 6,150 0 6,150 7,575 5,625 5,625 5,625 85,272 

مجموع التمويل المتفق عليه )دوالر  3-1

 أمريكي(

15,000 107,000 294,955 148,000 82,000 82,000 0 82,000 101,000 75,000 75,000 75,000 1,136,955 

 85,272 5,625 5,625 5,625 7,575 6,150 0 6,150 6,150 11,100 22,122 8,025 1,125 مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 3-2

مجموع التكاليف المتفق عليها )دوالر  3-3

 أمريكي(

16,125 115,025 317,077 159,100 88,150 88,150 0 88,150 108,575 80,625 80,625 80,625 1,222,227 

 0.63 )أطنان قدرات استفاد األوزون( التي يتعين تحقيقها بموجب هذا االتفاق 22-إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 0 التي تحققت في مشروعات موافق عليها سابقا )أطنان قدرات استفاد األوزون( 22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 1.17 )أطنان قدرات استفاد األوزون( 22-االستهالك المتبقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3

 1.55 األوزون( ي البوليوالت السابقة الخلط المستوردة الموافق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق )أطنان قدرات استنفادفب الوارد 141-ملة للهيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة الكا 4-2-1

 ت استنفادن خالل المشروعات الموافق عليها سابقا )أطنان قدراب الوارد في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة التي يتعين تحقيقها م141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2

 األوزون(

0 

 0 ي البوليوالت السابقة الخلط المستوردة )أطنان قدرات استنفاد األوزون(فب الوارد 141-االستهالك المتبقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3

 

 (26/83من المشروع )المقرر  Sileksدوالر أمريكي نظرا النسحاب  2,250الر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دو  30,000تم تحديث التمويل حتى توضح إعادة مبلغ *
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 ويلعلى التم الجدول الزمني للموافقةألف: -3التذييل 
 
 ألف.-2ل لن ينظر في تمويل الشرائح القادمة للموافقة عليها قبل االجتماع الثاني للسنة المحددة في التذيي -1
 

 لشريحةتقرير وخطة تنفيذ األف: شكل -4التذييل 
 

 يتكون الطلب المتعلق بتقرير وخطة تنفيذ الشريحة من خمسة أجزاء: -1
 

تقرير سردي يتعلق بالتقدم في الشريحة السابقة، يبين حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، وكيف  )أ(
الت رير حاببعضها البعض. كما ينبغي أن يبرز التق تسهم مختلف األنشطة في اإلزالة وكيف ترتبط

وف ر الظرالنجاح والخبرات والتحديات المتعلقة بمختلف األنشطة المدرجة في الخطة، ويبين تغي
رات ييفي البلد، ويقدم معلومات أخرى ذات صلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على أي تغ

أو  يبرر هذا التغيير، مثل وجود تأخيرات، مقابل خطة الشريحة المقدمة في وقت سابق وما
و هاستعمال بند المرونة الذي يسمح بإعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، حسبما 

لسردي من هذا االتفاق، أو حدوث تغييرات أخرى. ويشتمل التقرير ا 7منصوص عليه في الفقرة 
يتضمن  )أ( من االتفاق ويمكن أن5على جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

 السنة نفسها؛تتعلق بأيضا معلومات عن أنشطة 
 

تقرير تحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد  )ب(
ق )ب( من االتفاق. ويجب أن ي قدم تقرير التحق5فقرة الفرعية ألف، وفقا لل-1المذكورة في التذييل 

ق من مع كل طلب شريحة ما لم تقرر اللجنة التنفيذية غير ذلك ويجب أن يشتمل على تحق هذا
التفاق )أ( من ا5االستهالك في جميع السنوات ذات الصلة حسبما هو محدد في الفقرة الفرعية 

 جنة التنفيذية بعد بتقرير التحقق؛للسنوات التي لم تعترف فيها الل
 

لط الضوء على سُ  ي  ن االضطالع بها في الشريحة التالية، وصف خطي لألنشطة التي يتعي )ج(
. كما لسابقةراعي الخبرات المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح ايو األنشطة الترابط بين

ن أي عينبغي أن يشتمل الوصف على إشارة إلى الخطة الشاملة وإجمالي التقدم المحرز، فضال 
دة في السنة المحدعلى الوصف  يشتمللمتوقعة. وينبغي أن تغييرات ممكنة في الخطة الشاملة ا

ح أدخلت )د( من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف ويشرح أية عمليات تنقي5الفقرة الفرعية 
 وجد أنها ضرورية؛وعلى الخطة الشاملة 

 
، وفقا مجموعة من المعلومات الكمية للتقرير والخطة، تدخل في قاعدة البيانات على االنترنت )د(

ة، التي ت الكميوست حدث البيانا لق بالشكل المطلوب.عللمقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية فيما يت
( أ)1عية يتعين تقديمها كل سنة ميالدية، السرد والوصف المشمول بالتقرير )انظر الفقرة الفر

نشطة؛ نية واأل، وستغطي نفس الفترات الزم)ج( أعاله(1والخطة )انظر الفقرة الفرعية  (أعاله
ي فوستقدم أيضا المعلومات الكمية بخصوص أي مراجعات للخطة الشاملة على النحو الوارد 

السابقة  للسنواتسوى تكون المعلومات الكمية مطلوبة ال . وفي حين )ج( أعاله1 الفرعية الفقرة
ب ية إذا رغحالعلى خيار تقديم معلومات إضافية تتعلق بالسنة السيشتمل الشكل إال أن والقادمة، 

 البلد والوكالة في ذلك؛
، يوجز المعلومات المشار إليها في الفقرات الفرعية يتألف من حوالي خمس فقراتموجز تنفيذي  ه() 

 )د( أعاله.1)أ( إلى 1
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 لف: مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ-5التذييل 
 
تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد  ستقدم وحدة األوزون الوطنية تقارير مرحلية سنوية عن حالة -1

 الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى اليونيدو.
 
وستعين اليونيدو مسؤولية رصد إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من  -2

 ن محليين مستقلين.مستشاريإنجاز أهداف األداء المحددة في الخطة إلى شركة محلية مستقلة أو 
 
 لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ-6ذييل الت
 
 ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة ت حدد في وثيقة المشروع على النحو التالي: -1
 

ضمان التحقق من األداء والتحقق المالي وفقا لهذا االتفاق واإلجراءات والمتطلبات الداخلية  )أ(
 ين في خطة اإلزالة الخاصة بالبلد؛الخاصة به، على النحو المب

 
 ألف؛-4إعداد خطة تنفيذ الشريحة والتقرير الالحق وفقا للتذييل  فيمساعدة البلد  )ب(
 

يفيد بأن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد  ةتقديم تحقق إلى اللجنة التنفيذي )ج(
 لف؛ أ-4ا يتماشى مع التذييل أكملت حسبما هو محدد في خطة تنفيذ الشريحة بم

 
ضمان إدراج الخبرات والتقدم المحرز في تحديثات الخطة الشاملة وخطط تنفيذ الشرائح القادمة  )د(

 لف؛أ-4)د( من التذييل 1)ج( و1بما يتماشى مع الفقرتين الفرعيتين 
 

ألف فضال -4ذييل استيفاء مقتضيات اإلبالغ عن الشرائح والخطة الشاملة حسبما هو محدد في الت )ه(
 عن تقارير إكمال المشروعات لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛

 
الوكالة  اضطلعت بهاخبراء تقنيين مستقلين مؤهلين المراجعات التقنية التي  يضمان أن يجر )و(

 المنفذة الرئيسية؛
 

 االضطالع ببعثات اإلشراف المطلوبة؛ )ز(
 

لخطة تنفيذ الشريحة واإلبالغ عن ويتسم بالشفافية عال تنفيذ فتسمح ب تعملضمان وجود آلية  )ح(
 البيانات بشكل دقيق؛

 
 ضمان أن المبالغ المدفوعة تستند إلى استعمال المؤشرات؛ )ط(

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

 
راء معرب عنها، ستختار الوكالة المنفذة الرئيسية شركة مستقلة وبعد التشاور مع البلد ومع مراعاة أي آ -2

المواد  ك منوستكلفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالستهال
 لف.أ-4)ب( من التذييل 1)ب( من االتفاق والفقرة الفرعية 5فقرة الفرعية ألف، وفقا لل-1ة في التذييل مذكورال

 

 لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ-7التذييل 
 

دوالرا أمريكيا عن  50,000 من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمقدار 11وفقا للفقرة  -1
 ----.خالل السنة كل طن من قدرات استنفاد األوزون لتخفيضات االستهالك التي لم تتحقق
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 عشر نمالثا المرفق

 التعزيز المؤسسي  اتعتجديد مشرواللجنة التنفيذية بشأن آراء  مشروع

 المقدمة إلى االجتماع السادس والثمانين

 

 أرمينيا

لتقدير امع  ظتالحاستعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ألرمينيا )المرحلة السابعة(  -1

هذا أن  التي تبين، وزونإلى أمانة األ 7المادة بيانات امج القطري إلى أمانة الصندوق وأن أرمينيا أبلغت بيانات البرن

 وحسنتن ة لألوزولوائح المواد المستنفد عدلتاللجنة أن أرمينيا كذلك الحظت لبروتوكول مونتريال. و يمتثلالبلد 

 إزالةة طة إداراألنشطة في إطار المرحلة الثانية من خ وأنجزت؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالرقابة على 

كول بروتو ام بشأنمستوى الوعي الع ت؛ ورفعإعداد المرحلة الثالثة ونسقت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

من  دمكين البلتن أجل ة أرمينيا ستواصل تنفيذ األنشطة ممن أن حكوم يقين، فإن اللجنة التنفيذية على مونتريال. لذلك

 /وماي 2في  يغالياالمتثال ألهداف بروتوكول مونتريال. كما الحظت اللجنة مع التقدير تصديق أرمينيا على تعديل ك

 والخطوات المتخذة للوفاء بااللتزامات األولية بموجب التعديل. 2019 أيار

 

 البرازيل

رحلة يل )المالمؤسسي للبرازاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز  -2

إلى أمانة  7ت المادة بياناالتاسعة( وذكرت مع التقدير أن البلد أبلغ بيانات تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق و

لبرازيل اكومة حاألوزون، مشيرة إلى أن هذا البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. وكذلك ذكرت اللجنة أن 

 -وكربونوفلورزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزون، وخاصة تنفيذ حظر استخدام الهيدروكلوراتخذت خطوات إل

لمستمر في إطار ا، وتنفيذ األنشطة 2020يناير/ كانون الثاني  1ب في قطاع الرغاوى الذي دخل حيز التنفيذ في 141

فيذية لجنة التنثق التالتصنيع والخدمة. لذلك،  خطة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كٍل من قطاعي

كربونية فلوروفي أن حكومة البرازيل ستواصل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو

 ذية.لتنفيوأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي بنجاح لكي تحقق أهداف التخفيض المحددة في اتفاقها مع اللجنة ا

 

 دار السالم بروني

 ار السالمدبروني استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -3

 2019و 2018مي )المرحلة السابعة( والحظت مع التقدير أن البلد قد أبلغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعا

 تريال. كمابروتوكول موناألوزون، مشيرةً إلى أن البلد في حالة امتثال لإلى أمانة الصندوق، وأمانة  7وبيانات المادة 

إلى أن البلد يطبق نظام ترخيص وحصص ساري للرقابة على استيراد وتصدير المواد  اللجنةأشارت 

ير بأنه دمع التق للجنةاالهيدروكلوروفلوروكربونية، وقد عزز إنفاذ الئحة المواد المستنفدة لقدرات األوزون. كما أقرت 

تصدير واستيراد  راقبةفي الوقت الذي تتم فيه معالجة التصديق على تعديل كيغالي، فإن تعديل الالئحة الحالية لتشمل م

ثقة من أن  فيذية علىالتن المواد الهيدروفلوروكربونية بات في المرحلة النهائية قبل سن القانون. وبناء عليه فإن اللجنة

مكين ة، وتواصل تنفيذ أنشطتها الخاصة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيحكومة بروني دار السالم ست

لة طريقة فعاسب وباألنشطة المتعلقة بإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي في الوقت المنا

 بهدف تمكين البلد من تحقيق االمتثال واستدامته أهداف بروتوكول مونتريال.
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 فيردي كابو

ً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -4 يردي كابو فاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعا

 2018ي لعامي قد أبلغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطركابو فيردي مع التقدير أن  والحظت)المرحلة السابعة( 

ول تثال لبروتوكإلى أمانة الصندوق، وأمانة األوزون، مشيرةً إلى أن البلد في حالة ام 7وبيانات المادة  2019و

ً إلى وجود نظام قائم حيز التنفيذ لترخيص استيراد/تصدير المواد رات تنفدة لقدالمس مونتريال. وأشارت اللجنة أيضا

األوزون ونظام حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن أنشطة خطة إدارة إزالة المواد 

ي. ديل كيغاللى تعالهيدروكلوروفلوروكربونية قد نُف ِّذت بطريقة منسقة وأنه قد تم الشروع في إجراءات المصادقة ع

مواد زالة الستواصل تنفيذ خطة إدارة إ كابو فيرديوبناء عليه، فإن اللجنة التنفيذية على ثقة من أن حكومة 

ة ومشروع ربونيالهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها، وتمكين األنشطة المتعلقة بإزالة المواد الهيدروفلوروك

كول داف بروتوه ألهالتعزيز المؤسسي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة بهدف تمكين البلد من تحقيق واستدامة امتثال

 مونتريال.

 

 جمهورية الدومينيكيةال

ً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -5 ية لجمهوراستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعا

بموجب  البيانات إبالغبالدومينيكية )المرحلة الحادية عشرة( والحظت مع التقدير أن الجمهورية الدومينيكية قد امتثلت 

اً ساري تطبق نظام الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريال، وأنهاوالتزامات بإزالة المواد  7المادة 

المفعول لترخيص استيراد/تصدير المواد المستنفدة لألوزون ونظام حصص مركبات المواد 

مج يذ البرنات تنفالهيدروكلوروفلوروكربونية. كما الحظت اللجنة التنفيذية أن الجمهورية الدومينيكية قدمت بيانا

ذت لدولة قد نفاإلى أمانة الصندوق في الوقت المناسب. وأقرت اللجنة التنفيذية بأن  2019و 2018القُطري لعامي 

صحاب أاألنشطة المبرمجة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحصلت على دعم 

بقة طماية حورية، ونشرت الوعي العام بشأن المصلحة من خالل اجتماعات اللجنة التوجيهية واالجتماعات التشا

ـخطة ا الخاص بشروعهماألوزون. وبناء عليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن الجمهورية الدومينيكية ستواصل تنفيذ 

 هدف تمكينالة بإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتعزيز المؤسسي في الوقت المناسب وبطريقة فع

 .2025يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  67.5من تحقيق التخفيض بنسبة  البلد

 

 مصر

الثالثة  المرحلةتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لمصر )لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -6

دة انات المابيب األوزون أمانةعشرة( والحظت مع التقدير أن مصر أبلغت أمانة الصندوق ببيانات البرنامج القطري و

إلزالة ت خذت خطواأن مصر قد ات أيضالبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة  يمتثلالبلد  هذا أن ، التي تبين إلى 7

 ألوزونالجنة ن التعاون مع سلطات الجمارك وتنفيذ السياسات الصادرة ع تشمل، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 مي للموادالتنظي من خالل إنفاذ وتعزيز اإلطارالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية جارة والرصد الصارم لت الوطنية

د زالة المواإارة المستنفدة لألوزون. وأقرت اللجنة بالجهود التي تبذلها مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إد

، بالتاليوغالي. صديق على تعديل كيتفلورية وأن الوزارات ذات الصلة قد وافقت على الالهيدروكلوروفلوروكربونية 

ول اف بروتوكل ألهدمتثاد من االكي تمكن البلأن حكومة مصر ستواصل تنفيذ األنشطة لفي اللجنة التنفيذية  لذلك، تثق

 تصديقها على تعديل كيغالي في المستقبل القريب. صك، وأنها ستودع مونتريال
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 إثيوبيا

 )المرحلة ثيوبياالمقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي إلاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  -7

إلى أمانة  2019و 2018الثامنة( والحظت مع التقدير أن إثيوبيا قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري لعامي 

تثال بلد في حالة املامن بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون، مشيرةً إلى أن  7الصندوق، والبيانات بموجب المادة 

اد لبروتوكول مونتريال. وأقرت اللجنة بأن إثيوبيا تواصل تنفيذ نظام تراخيص استيراد وتصدير المو

ً لفنيي  د لتبرياالهيدروكلوروفلوروكربونية ونظام حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأجرت تدريبا

ن حكومة قة بأث. وبناء عليه فإن اللجنة التنفيذية على وموظفي الجمارك؛ ووضعت أنشطة التوعية العامة ونظمتها

كما الحظت  ريال.إثيوبيا ستواصل تنفيذ األنشطة بهدف تمكين البلد من االمتثال اللتزاماته بموجب بروتوكول مونت

تزامات لوفاء باالللوالخطوات المتخذة  2019 تموز/يوليو 5اللجنة مع التقدير مصادقة إثيوبيا على تعديل كيغالي في 

 األولية بموجب التعديل.

 

 جييف

ً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -8 المرحلة فيجي )استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعا

إلى أمانة  2019و 2018الحادية عشرة( والحظت مع التقدير أن فيجي قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري لعامي 

 ن البلد في حالةأمن بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون، مشيرةً إلى  7بموجب المادة الصندوق، وعن البيانات 

متعلقة صص الامتثال لبروتوكول مونتريال. وأقرت اللجنة بأن فيجي واصلت تنفيذ نظامها إلصدار التراخيص والح

لة طريقة فعاببها  وكربونية الخاصةبالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور

مركبات  راقبةوفي الوقت المناسب، وواصلت جهودها الستعراض قوانين المواد المستنفدة لقدرات األوزون لتشمل م

ك وتكييف لجماراالمواد الهيدروفلوروكربونية وخالئط المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ونفذت تعزيز القدرات لفنيي 

ذية على نة التنفياللج اً بشأن االمتثال للوائح؛ ونظمت أنشطة للتوعية والتواصل. وبناء عليه فإنالهواء؛ وأجرت تفتيش

. كما تريالثقة بأن حكومة فيجي ستواصل تنفيذ األنشطة بهدف تمكين البلد من االمتثال ألهداف بروتوكول مون

متخذة للوفاء والخطوات ال 2020 زيرانح/يونيو 16الحظت اللجنة مع التقدير مصادقة فيجي على تعديل كيغالي في 

 بااللتزامات األولية بموجب التعديل.

 

 غانا

 

كرت مع رة( وذاستعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغانا )المرحلة الرابعة عش -9

من  7 لمادةابموجب التقدير أن غانا أبلغت أمانة الصندوق ببيانات البرنامج القطري وأمانة األوزون ببيانات 

نفيذ ا تواصل تن غانبروتوكول مونتريال، التي تبين أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. وأقرت اللجنة بأ

نفيذ ش؛ وتنظامها لتراخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وضمان االمتثال للوائح من خالل التفتي

 درات ضباطناء قبكلوروفلوروكربونية بفعالية وفي الوقت المناسب بما في ذلك خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدرو

انا ن حكومة غمن أ الجمارك وفنيي التبريد وأنشطة التوعية ونشر المعلومات. لذلك، فإن اللجنة التنفيذية على يقين

التقدير  ة معحظت اللجنستواصل تنفيذ األنشطة لتمكين البلد من االمتثال ألهداف بروتوكول مونتريال. وكذلك ال

لية بموجب والخطوات المتخذة للوفاء بااللتزامات األو 2019أغسطس/ آب  2تصديق غانا على تعديل كيغالي في 

واد ت المالتعديل، بما في ذلك تعديل القوانين لكي تشمل الرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطا

 الهيدروفلوروكربونية.

 

 اإلسالمية( -إيران )جمهورية 

 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمهورية إيران  -10

 2019و  2018اإلسالمية )المرحلة الثالثة عشرة( والحظت مع التقدير أن البلد قد أبلغ بيانات اإلنتاج القطري لعامي 

وكول مونتريال إلى أمانة األوزون، التي تبين امتثالها لبروتوكول من بروت 7إلى الصندوق األمانة وبيانات المادة 
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مونتريال. كما الحظت اللجنة أن الحكومة واصلت العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين إلدارة ورصد استهالك 

لتخلص المواد المستنفدة لألوزون، واتخذت إجراءات للحفاظ على عدم استهالك المواد المستنفدة لألوزون التي تم ا

منها بالفعل، وأنشأت نظم ترخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تسمح بااللتزام للجدول الزمني 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واعترفت اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة، لذلك هي على يقين من أن 

خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع حكومة جمهورية إيران اإلسالمية ستواصل تنفيذ 

 1في المائة بحلول  75التعزيز المؤسسي بفعالية في الوقت المناسب من أجل تمكين البلد من تحقيق الخفض بنسبة 

ً التفاقه مع اللجنة بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد2023يناير/ كانون الثاني   ، وفقا

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 

 كينيا

ً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -11 المرحلة )كينيا استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعا

إلى أمانة  2019و 2018الثانية عشرة( والحظت مع التقدير أن كينيا أبلغت عن بيانات البرنامج القطري لعامي 

 ن البلد في حالةأمن بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون، مشيرةً إلى  7بموجب المادة الصندوق، وعن البيانات 

لمستنفدة واد اامتثال لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة أن كينيا قد اتخذت خطوات إلزالة استهالكها من الم

ون من درات ألوزدة لقئح المواد المستنفلقدرات األوزون خالل الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك ضمان تنفيذ لوا

مارسات معلى  خالل إنفاذ نظام التراخيص والحصص المتعلق بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتدريب الفنيين

مة كينيا ة بأن حكولى ثقخدمة الصيانة الجيدة؛ والشروع في برامج التوعية العامة. وبناًء عليه فإن اللجنة التنفيذية ع

 تنفيذ األنشطة بهدف تمكين البلد من االمتثال ألهداف بروتوكول مونتريال.ستواصل 

 

 قيرغيزستان

ً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -12 ستان قيرغيزاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعا

إلى أمانة  2019 القطري لعام)المرحلة التاسعة( والحظت مع التقدير أن قيرغيزستان قد أبلغت عن بيانات البرنامج 

 ن البلد قد أوفىأمن بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون، مشيرةً إلى  7الصندوق، وعن البيانات بموجب المادة 

يذية على ثقة بأن جنة التنفن اللبأحكام اإلزالة المتعلقة ببروتوكول مونتريال واتفاقيته مع اللجنة التنفيذية. وبناًء عليه فإ

ق جاح لتحقيية بنزستان ستواصل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونقيرغي

ع اللجنة ميتها واستدامة اإلزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المنصوص عليه في اتفاق

 2020لول سبتمبر/أي 8ان على تعديل كيغالي في التنفيذية. كما الحظت اللجنة مع التقدير مصادقة قيرغيزست

المواد  جية إزالةتراتيوالخطوات  المتخذة للوفاء بااللتزامات األولية بموجب التعديل بما في ذلك البدُء في إعداد اس

 الهيدروفلوروكربونية.

 

 لبنان

 

ية حلة الثان)المر استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي للبنان -13

من  7ادة ت المعشرة( والحظت مع التقدير أن لبنان قد أبلغ بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق وبيانا

ة بأن قرت اللجنل. وأد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريابروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون، التي تبين أن البل

ن خالل ائح ملبنان يواصل تنفيذ نظام الترخيص والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وضمان االمتثال للو

ناء في ذلك ب ب بما؛ وتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بفعالية وفي الوقت المناسالتفتيش

أن  ى يقين منية علقدرات ضباط الجمارك وفنيي التبريد وأنشطة التوعية ونشر المعلومات. لذلك، فإن اللجنة التنفيذ

حظت ل. كما النترياالحكومة اللبنانية ستواصل تنفيذ األنشطة من أجل تمكين البلد من االمتثال ألهداف بروتوكول مو

لوفاء بااللتزامات والخطوات المتخذة ل 2020فبراير/ شباط  5كيغالي في اللجنة مع التقدير تصديق لبنان على تعديل 

ت نية وخلطاوكربواألولية بموجب التعديل، بما في ذلك تعديل القوانين لكي تشمل الرقابة على المواد الهيدروفلور

 المواد الهيدروفلوروكربونية.
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 موريتانيا

14-  ً يا موريتانبطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعا

إلى أمانة  2019 )المرحلة السابعة( والحظت مع التقدير أن موريتانيا قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري لعام

 ن البلد في حالةأمن بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون، مشيرةً إلى  7البيانات بموجب المادة  وعنالصندوق، 

د من الموا الكهاثال لبروتوكول مونتريال. كما الحظت اللجنة كذلك أن موريتانيا قد اتخذت خطوات إلزالة استهامت

واصل تل أن الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل إنفاذ  نظام الترخيص والحصص المعمول به، وبالتالي فهي تأم

زيز شروع التعية وملة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونموريتانيا، خالل العامين المقبلين، تنفيذ خطتها إلدارة إزا

 المؤسسي لتحقيق واستدامة االمتثال اللتزامات بروتوكول مونتريال.

 

 المكسيك

حلة ك )المرتجديد مشروع التعزيز المؤسسي للمكسيلاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -15

انات بيلقطري وابرنامج بيانات الفى بالتزاماته المتعلقة بإبالغ البلد قد أوهذا الخامسة عشرة( والحظت مع التقدير أن 

ار ه في إطنفيذية أنروتوكول مونتريال. كما الحظت اللجنة التلب يمتثلالبلد هذا ، وأن 2019و  2018لعامي  7المادة 

لمواد ا، عززت المكسيك قدرة وحدة األوزون الوطنية على التحكم في المؤسسيمشروع التعزيز 

ك لتنفيذ ها المكسيتي تبذلأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود الوواإلعداد لتنفيذ تعديل كيغالي. الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ا على صل أنشطتهمن أن المكسيك ستوا على يقينهي لذلك، ، إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطتها إلدارة 

جنة ا مع اللد اتفاقهبعالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خفض استهالك  من أجلمستوى السياسات والمشروع على 

  التنفيذية بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 

 ناورو

المرحلة )ناورو استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -16

لبيانات ا، وعن التقدير أن ناورو قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوقالسادسة( والحظت مع 

ل ل لبروتوكومن بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون، مشيرةً إلى أن البلد في حالة امتثا 7بموجب المادة 

ستدامة طوات الخفقد اتخذت ناورو مونتريال. والحظت اللجنة أنه مع وجود التأخيرات في تنفيذ المرحلة الخامسة، 

وإعداد  2017إنجازات إزالة المواد المستنفدة لقدرات األوزون من خالل وضع قانون حماية طبقة األوزون لعام 

 روكربونيةروفلوالالئحة الفرعية. وأقرت اللجنة بالجهود التي تبذلها ناورو لتقليل استهالك المواد الهيدروكلو

، المقبلين عاميناد الهيدروفلوروكربونية، وبالتالي فهي واثقة من أن ناورو، في غضون الواالستعداد إلزالة المو

ية، لوروكربونلوروفستواصل التنفيذ الفعال للمرحلة األولى والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك

ة أهداف تلبي بهدف تمكين البلد من وتمكين أنشطة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي

 بروتوكول مونتريال، والمصادقة على تعديل كيغالي في المستقبل القريب.

 

 غواانيكار

ً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيكاراغوا  -17 استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعا

لغت عن بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، وعن )المرحلة التاسعة( والحظت مع التقدير أن نيكاراغوا قد أب

من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون، مشيرة إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول  7البيانات بموجب المادة 

درب  مونتريال. كما أشارت اللجنة إلى وجود نظام معمول به لترخيص االستيراد/التصدير والحصص، وأن البلد قد

فنيي التبريد وموظفي الجمارك على منع االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لقدرات األوزون؛ وعقدت 

اجتماعات تشاورية مع أصحاب المصلحة واللجنة التوجيهية؛ وعززت مستوى الوعي العام بشأن حماية األوزون 
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فإن اللجنة التنفيذية على ثقة من أن نيكاراغوا واستمرت في إجراءات المصادقة على تعديل كيغالي. وبناء عليه 

ستواصل تنفيذ مشروعها الخاص بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتعزيز المؤسسي في الوقت 

 .2025يناير/كانون الثاني  1٪ بحلول 67.5المناسب وبطريقة فعالة بهدف تمكين الدولة من تحقيق التخفيض بنسبة 

 

 انيجيري

 

مرحلة يا )الاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيجير -18

مادة بيانات الوندوق الحادية عشرة( والحظت مع التقدير أن نيجيريا قد أبلغت بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الص

للجنة ال. وأقرت نترياأن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مو من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون، التي تبين 7

وائح؛ من ال للبأن نيجيريا تواصل تنفيذ نظامها لتراخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وضمان االمتث

عية ة التونشطظيم أأجل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بفعالية وفي الوقت المناسب؛ وتن

لد من تمكين البلنشطة ونشر المعلومات. لذلك، فإن اللجنة التنفيذية على يقين من أن حكومة نيجيريا ستواصل تنفيذ األ

 20في  يغالياالمتثال ألهداف بروتوكول مونتريال. كما الحظت اللجنة مع التقدير تصديق نيجيريا على تعديل ك

ي ذلك تعديل فتخذة للوفاء بااللتزامات األولية بموجب التعديل، بما والخطوات الم 2018ديسمبر/ كانون األول 

 ية.القوانين لكي تشمل الرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروفلوروكربون

 

 سلطنة عمان

لمرحلة مان )اعسلطنة تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -19

 7ة المادنات بياوق وامج القطري إلى أمانة الصندعمان قد أبلغت بيانات البرنسلطنة الثامنة( والحظت مع التقدير أن 

ً أن نة أيضالبلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. والحظت اللج هذا أن التي تبين، إلى أمانة األوزون نة سلطا

صد ، في ركاألوزون الوطنية الخاصة بها، التي استمرت، بالتعاون مع سلطات الجمارلجنة ُعمان أعادت إنشاء 

. نيةوروكربوالمواد الهيدروكلوروفلبما في ذلك تخصيص حصص استيراد  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتجارة 

لمواد ا إزالة طة إدارةعمان لتنفيذ المرحلة الثانية من خسلطنة التي تبذلها  بالجهوداللجنة التنفيذية  وأقرت

المواد  التدريجي تخفيضلل فلورية وإلعداد المرحلة الثالثة وكذلك لتنفيذ األنشطة التمكينيةالهيدروكلوروفلوروكربونية 

كي نشطة لفيذ األعمان ستواصل تنسلطنة ، فإن اللجنة التنفيذية على ثقة من أن حكومة . لذلكالهيدروفلوروكربونية

مستقبل في ال تصديقها على تعديل كيغالي صك، وأنها ستودع ثال ألهداف بروتوكول مونتريالمتد من االن البلتمك

 القريب.

 

 سانت لوسيا

ً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -20 وسيا سانت لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعا

مانة أي إلى أبلغت عن بيانات البرنامج القطر)المرحلة الحادية عشرة( والحظت مع التقدير أن سانت لوسيا قد 

 ن البلد في حالةأمن بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون، مشيرةً إلى  7الصندوق، وعن البيانات بموجب المادة 

صص، وأنه والح امتثال لبروتوكول مونتريال. كما أشارت اللجنة إلى أن لدى سانت لوسيا نظام معمول به للتراخيص

لتخطيط املية فيذُ خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشكل فعال وتعميمها ضمَن عيجري تن

قة بأن ذية على ثلتنفياالوطنية، وأن البلد قد اتخذ خطوات لبدء المصادقة على تعديل كيغالي. وبناًء عليه فإن اللجنة 

واد ن الممع لضمان أال يتجاوز استهالكها السنوي حكومة سانت لوسيا ستواصل أنشطتها على السياسات والمشرو

لى ستصادق ع لدولةالهيدروكلوروفلوروكربونية الحدَ األقصى المسموح به في اتفاقيتها مع اللجنة التنفيذية، وأن ا

 تعديل كيغالي في المستقبل القريب.
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 سيريالنكا 

 

لمرحلة نكا )ااستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسريال -21

 7وبيانات المادة  2019و  2018الثالثة عشرة( والحظت مع التقدير أن البلد أبلغ بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعامي 

ة نوالحظت اللج تريال.أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونإلى الصندوق وأمانة األوزون، على التوالي، التي تبين 

فذ الحصص، ونواخيص أيًضا أن البلد عزز إنفاذ الرقابة على تجارة المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك نظام التر

صديق بتدير إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بطريقة منسقة. وأقرت اللجنة مع التق خطةأنشطة 

ين من لتنفيذية على يق، وأنها ستضع استراتيجية لتنفيذه. لذلك، فإن اللجنة ا2018سريالنكا على تعديل كيغالي في عام 

ل لك استكماذا في أن حكومة سريالنكا ستواصل تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بم

لتعزيز اشروع تعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ومعملية التحقق واألنشطة التمكينية الم

وتوكول اف برالمؤسسي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من أجل تمكين البلد من تحقيق واستدامة امتثاله ألهد

 مونتريال.

 

  سورينام

ً بطلب تجديد مشروع التعز -22 م سورينايز المؤسسي لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعا

عن لصندوق، وانة ا)المرحلة السابعة( والحظت مع التقدير أن سورينام قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري إلى أم

روتوكول الة امتثال لب، مشيرةً إلى أن البلد في حاألوزونمن بروتوكول مونتريال إلى أمانة  7البيانات بموجب المادة 

هي في وحصص، ة أيضاً أنه لدى سورينام نظام معمول به لترخيص االستيراد/التصدير والمونتريال. والحظت اللجن

ة إزالة خطة إدار تنفيذطريقها إلى التحول إلى نظام ترخيص إلكتروني. كما أقرت اللجنة بالجهود التي تبذلها سورينام ل

 إن اللجنةفليه، ععديل كيغالي. وبناًء المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها والشروع في المصادقة على ت

نية فلوروكربوكلوروالتنفيذية على ثقة بأن سورينام ستواصل تنفيذ مشروعها الخاص بخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو

وكول بروت والتعزيز المؤسسي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة بهدف تمكين البلد من تحقيق واستدامة أهداف

 مونتريال.

 

  تركمانستان

المرحلة نستان )تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتركمالاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -23

واد نون المقا ، وعدِّلاستمر في عملية التصديق على تعديل كيغاليالبلد هذا الخامسة( والحظت مع التقدير أن 

ستوى م، ورفع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحصص نظام قوي لتراخيص و، وحافظ على المستنفدة لألوزون

 7ة وبيانات الماد 2019و  2018، وأبلغ بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعامي ي العام بشأن حماية طبقة األوزونالوع

نة اللج حظتال. كما امتثال البلد لبروتوكول مونتريال التي تبين، إلى أمانة الصندوق وأمانة األوزون، على التوالي

زيز لتعاتجديد لب ة بطلالتنفيذية تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مصحوب

ية. لوروكربونوروفيدروكل، والموافقة على الشريحة األخيرة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهالمؤسسي

ل ن االمتثالبلد مان كي تمكمن أن حكومة تركمانستان ستواصل تنفيذ األنشطة ل قينياللجنة التنفيذية على  فهي، لذلك

 ألهداف بروتوكول مونتريال.

 

 ناميت في

ً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لفييت نام  -24 استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعا

)المرحلة الثالثة عشرة( والحظت مع التقدير أن فييت نام قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق 

األوزون، مشيرةً إلى أن البلد في حالة امتثال من بروتوكول مونتريال إلى أمانة  7وعن البيانات بموجب المادة 

لبروتوكول مونتريال. وأقرت اللجنة بأن فييت نام تواصل تنفيذ نظامها الخاص بإصدار تراخيص وحصص المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية وضمان االمتثال للوائح من خالل التفتيش؛ وتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
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بشكل فعال وفي الوقت المناسب بما في ذلك أنشطة تدريب فنيي الجمارك والتبريد  نيةالهيدروكلوروفلوروكربو

وأنشطة التوعية والتواصل. وبناًء عليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن حكومة فييت نام ستواصل تنفيذ األنشطة 

لتقدير مصادقة فييت نام على بهدف تمكين البلد من االمتثال ألهداف بروتوكول مونتريال. كما الحظت اللجنة مع ا

والخطوات المتخذة للوفاء بااللتزامات األولية بموجب التعديل، بما في ذلك  2019سبتمبر/أيلول  27تعديل كيغالي في 

مراجعة قوانين المواد المستنفدة لقدرات األوزون لتشمل الرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية وخالئط المواد 

 ية.الهيدروفلوروكربون
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Annex XIX 

UNEP'S 2021 COMPLIANCE ASSISTANCE PROGRAMME (CAP) BUDGET 

  Bud Ln Component Location w/m Grade CAP 2020  

Approved 

CAP 2021 

Approved 

10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT 

   Title/Description      

  1101 Head of Branch Paris 12 D1 266,000 266,000 

  1102 Senior Environment Officer - Network & Policy Paris 12 P5 261,000 261,000 

  1103 Montreal Protocol Senior Programme 

Management Officer - Capacity Building 

Paris 12 P5 261,000 261,000 

  1104 Montreal Protocol Programme Officer Paris 12 P4 228,000 228,000 

  1105 Montreal Protocol Senior Coordination Officer-

ExCom 

Paris 12 P5 261,000 261,000 

  1106 Montreal Protocol Programme Officer - non 

ODS Help Desk 

Paris 12 P3 191,000 191,000 

  1107 Montreal Protocol Programme Officer Paris 12 P3 191,000 191,000 

  1108 ECA Montreal Protocol Regional Coordinator Paris / ECA 12 P4 228,000 228,000 

  1109 Montreal Protocol Coordinator International 

Partnerships 

Paris 12 P5 268,000 268,000 

  1121 ROAP Montreal Protocol Regional Senior 

Coordinator - Asia Pacific 

Bangkok 12 P5 220,000 220,000 

  1122 ROAP Montreal Protocol Regional Coordinator - 

SEAP + PICs 

Bangkok 12 P4 193,000 193,000 

  1123 ROAP Montreal Protocol Programme Officer Bangkok 12 P4 193,000 193,000 

  1124 ROAP Montreal Protocol Programme Officer  

(SEAP + PICs) 

Bangkok 12 P3 156,000 156,000 

  1125 ROAP Montreal Protocol Programme Officer - 

(SA-SEAP) 

Bangkok 12 P3 156,000 156,000 

  1131 ROWA Montreal Protocol Regional Coordinator 

(West Asia) 

Manama 12 P4 222,000 222,000 

  1132 ROWA Montreal Protocol Programme Officer Manama 12 P3 214,000 214,000 

  1141 ROA Montreal Protocol Regional Senior 

Coordinator (Francophone) 

Nairobi 12 P5 245,000 245,000 

  1142 ROA Montreal Protocol Regional Senior 

Coordinator (Anglophone) 

Nairobi 12 P5 245,000 245,000 

  1143 ROA Montreal Protocol Programme Officer 

(Anglophone) 

Nairobi 12 P3 171,000 171,000 

  1144 ROA Montreal Protocol Programme Officer 

(Francophone) 

Nairobi 12 P3 171,000 171,000 

  1145 ROA Montreal Protocol Associate Officer 

(Anglophone) 

Nairobi 12 P2 101,000 101,000 

  1146 ROA Montreal Protocol Associate Officer 

(Francophone) 

Nairobi 12 P2 101,000 101,000 

  1147 Montreal Protocol Programme Officer (Admin 

and Finance) 

Nairobi/Law 12 P3 156,000 156,000 

  1151 ROLAC Montreal Protocol Regional 

Coordinator (Latin America) 

Panama 12 P4 194,000 194,000 

  1152 ROLAC Montreal Protocol Regional 

Coordinator (Caribbean) 

Panama 12 P4 194,000 194,000 

  1153 ROLAC Montreal Protocol Information Manager Panama 12 P4 194,000 194,000 

  1154 ROLAC Montreal Protocol Programme Officer  

(Caribbean) 

Panama 12 P3 165,000 165,000 

  1155 ROLAC Montreal Protocol Programme Officer  

(Latin America) 

Panama 12 P3 165,000 165,000 

  1301 Principal Assistant HOB Paris 12 G6 117,000 117,000 
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  Bud Ln Component Location w/m Grade CAP 2020  

Approved 

CAP 2021 

Approved 

  1302 Programme Assistant - Regional Networks Paris 12 G6 117,000 117,000 

  1303 Programme Assistant (Clearinghouse) Paris 12 G6 117,000 117,000 

  1304 Programme Assistant Paris /ECA 12 G5 105,000 105,000 

  1305 Programme Assistant - Capacity Building/iPIC Paris 12 G6 117,000 117,000 

  1306 Programme Assistant Paris 12 G5 104,000 104,000 

  1307 Budget & Finance Assistant Paris 12 G7 124,000 124,000 

  1308 Temporary assistance CAP   N/A 54,000 54,000 

  1321 ROAP Programme Assistant (SA) Bangkok 12 G6 68,000 68,000 

  1322 ROAP Programme Assistant (SEAP) Bangkok 12 G5 55,000 55,000 

  1323 ROAP Administrative Assistant Bangkok 12 G7 76,000 76,000 

  1332 ROWA Programme Assistant Manama 12 G6 76,000 76,000 

  1341 ROA Administrative Assistant Nairobi 12 G7 61,000 61,000 

  1342 Montreal Protocol Global Administrative 

Assistant 

Nairobi/Law 12 G5 37,000 37,000 

  1343 ROA Programme Assistant Nairobi 12 G6 46,000 46,000 

  1344 ROA Programme Assistant (Francophone) Nairobi 12 G6 46,000 46,000 

  1345 Montreal Protocol Global Administrative 

Assistant 

Nairobi/Law 12 G5 37,000 37,000 

  1351 ROLAC Administrative Assistant Panama 12 G5 39,000 39,000 

  1352 ROLAC Administrative Assistant Panama 12 G7 62,000 62,000 

   Subtotal Staff Personnel    7,069,000 7,069,000 

 1600 TRAVEL       

  1601 Paris staff travel* Paris   171,000 171,000 

  1610 ECA staff travel Paris / ECA   25,000 25,000 

  1620 ROAP staff travel (SA) Bangkok   33,000 33,000 

  1621 ROAP staff travel (SEAP) Bangkok   33,000 33,000 

  1622 ROAP staff travel (PIC) Bangkok   50,000 50,000 

  1630 ROWA staff travel Manama   45,000 45,000 

  1640 ROA staff travel (Francophone) Nairobi   60,500 60,500 

  1641 ROA staff travel (Anglophone) Nairobi   60,500 60,500 

  1650 ROLAC staff travel (Caribbean) Panama   35,000 35,000 

  1651 ROLAC staff travel (Latin America) Panama   35,000 35,000 

   Subtotal Travel    548,000 548,000 

20/30 REGIONAL ACTIVITIES   

   CONTRACT SERVICE COMPONENT      

  2210 ECA Network Thematic Meetings/South-South 

cooperation/Regional awareness raising 

Paris / ECA   130,000 130,000 

   Subtotal ECA    130,000 130,000 

  2220 ROAP Network Thematic Meetings/South-South 

cooperation/Regional awareness raising (SA) 

Bangkok   92,000 92,000 

  2221 ROAP Network Thematic Meetings/South-South 

cooperation/Regional awareness raising (SEAP) 

Bangkok   70,000 70,000 

  2222 ROAP Network Thematic Meetings/South South 

Cooperation/Regional awareness raising (PIC) 

Bangkok   105,000 105,000 

   Subtotal ROAP    267,000 267,000 
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  Bud Ln Component Location w/m Grade CAP 2020  

Approved 

CAP 2021 

Approved 

  2230 ROWA Network Thematic Meetings/South-

South cooperation/Regional awareness raising 

Manama   100,000 100,000 

   Subtotal ROWA    100,000 100,000 

  2240 ROA Network Thematic Meetings/South-South 

cooperation/Regional awareness raising 

(Francophone) 

Nairobi   175,000 175,000 

  2241 ROA Thematic Meetings/South-South 

cooperation/Regional awareness raising 

(Anglophone) 

Nairobi   175,000 175,000 

   Subtotal ROA    350,000 350,000 

  2250 ROLAC Network Thematic Meetings/South-

South cooperation/Regional awareness raising 

(Caribbean) 

Panama   130,000 130,000 

  2251 ROLAC Network Thematic Meetings/South-

South cooperation/Regional awareness raising 

(Latin America) 

Panama   120,000 120,000 

   Subtotal ROLAC    250,000 250,000 

   Subtotal Regional activities    1,097,000 1,097,000 

GLOBAL SERVICES/ CAPACITY DEVELOPMENT PORTFOLIO 

  3210 NOO Training    50,000 50,000 

  3211 Policy & Technical Assistance    130,000 95,000 

  3212 Translation & Outreach    110,000 115,000 

  3213 Legal Framework post Kigali    0 0 

  3214 Refrigeration Servicing Sector Assistance    85,000 160,000 

  3215 Enforcement & Customs    130,000 85,000 

   Subtotal Global Services    505,000 505,000 

MEETINGS 

50  4210 Advisory and Consultative Meetings and 

Stakeholders Workshops (Emerging 

needs/Refrigeration Servicing Sector) 

Paris/REGIONS   165,000 165,000 

   Subtotal Meetings    165,000 165,000 

   Subtotal Global Services/Meetings    670,000 670,000 

OFFICE OPERATIONS 

60  5210 Office Operations/Communication (equipment, 

rental, supplies & maintenance) 

Paris   290,000 290,000 

  5220 Office Operations/Communication (equipment, 

rental, supplies & maintenance) 

Regions   300,000 300,000 

   Subtotal Office Operations    590,000 590,000 

 99 TOTAL DIRECT PROJECT COST 9,974,000 9,974,000 

  Programme support costs (8%) 797,920 797,920 

90 GRAND TOTAL 10,771,920 10,771,920 

*1601 Participation in meetings: Executive Committee, MOP/OEWG, Inter-Agency Coordination, Regional Network Meetings & outreach 

activities.  

**3210 - 3215 activities & budget to be carried to 2022. 

Note on all other Budget Lines unspent balances will be returned. 
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 العشرونالمرفق 

 

 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافرية العربية السورية  ووجمهالحكومة اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو إزالةمن خطة إدارة 
 

 الغرض

)"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق رية العربية السورية  والجمهيمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة  .1

ألف )"الموادّ"( إلى كمية  -1بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول  2025 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من 43.88ابتة قدرها ث

 الزمنية لبروتوكول مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع في هذا االتفاق ألف )"األهداف والتمويل"( -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل -1المواد المشار إليها في التذييل 

لقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي ، يفقد الحق في طلب أو ت3المحدّدة في الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 

استهالك يتجاوز ألف، وفيما يتعلق بأي -1بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 (.للتمويل)االستهالك المتبقي المؤهل  3-3-4و 3-2-4، و3-1-4 الصفوفالمستوى المحدد 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 

روكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيد .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 

 تكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.بوسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىوفقا

 الزمني للموافقة على التمويل:من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول 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 امج القطرية البر تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 

 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، 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 الشريحة تقريرا عن تنفيذ أن يكون البلد قد قدم  (ج)

شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ"( 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛في المائة 20بقا يزيد عن من الشريحة الموافق عليها سا

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ  (د)

نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد 

 .خيرةاكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األ

 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  يات إعادةعمل (أ) تنفيذ الالتخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا

قائمة  شريحة)د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 رات الرئيسية بما يلي:تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغيي

 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؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةيل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ التقديم تمو (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)

التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 

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

 ؛االتفاق وفقا لذلكبموجب هذا 

التخصيص غير المصّنفة 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؛

دروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهي (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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دة مالية. وتبلغ هذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ ( ال تحصل على أي مساع2007أيلول 

 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 مجديا من الناحية االقتصادية ومقبوالوية الفنية للتطبيق من الناح

، 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 واتقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوتوافر البدائل التي 

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 سب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقاريرح

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و )و(

 .هذا االتفاق في إطار األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 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

عنه أو نيابة  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9

)"الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  اليونيبوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

تحت قيادة )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(  ةتعاونموكالة المنفذة الالكون تعلى أن  اليونيدووافقت والمنفذة الرئيسية"( 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالوكالة المنفذة 

و/  الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 

 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

تكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها س .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 

وكالة المنفذة المتعاونة وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والالتوالي. 

 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

متثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن اال-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 

ى وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد عل

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 ن ّكل كيلوغرام منالتمويل بسبب عدم االمتثال"(، ع

في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، 

 تقديم عائقا أمام نية لهذا االتفاقعدم االمتثال المع . 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

 .ة في البلدعلى تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صل

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

لم ، ما مونتريال 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

 

 ذييالتالت

 ألف: المـواد -1التذييل 
 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 60.50 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب411-الهيدروكلوروفلوروكربون  67.71 األولى جيم 

ب421-الهيدروكلوروفلوروكربون  6.82 األولى جيم 

 135.03 المجموع

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex XX 

 

5 

ألف: األهداف والتمويل-2لتذييل ا  

 
 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019-2015 2014-2013 2010 التفاصيل السطر

جدول التخفيض  1.1

الخاص بالمواد 

المجموعة 

األولى من 

المرفق جيم 

لبروتوكول 

مونتريال )طن 

من قدرات 

استنفاد 

 األوزون(

n/a 135.03 121.52 87.77 87.77 87.77 87.77 87.77 43.88 ال ينطبق 

الحدّ األقصى  2.1

لالستهالك 

المسموح به من 

مواد المجموعة 

األولى من 

المرفق جيم 

لبروتوكول 

مونتريال )طن 

من قدرات 

استنفاد 

 األوزون(

n/a 135.03 121.52 87.77 87.77 87.77 87.77 87.77 43.88 ال ينطبق 

التمويل المقرر  1.2

للوكالة المنفذة 

( اليونيبالرئيسية )

 )دوالر أمريكي(

0 0 0 238,428 0 418,100 0 398,200 154,548 1,209,276 

تكاليف دعم  2.2

الوكالة المنفذة 
الرئيسية )دوالر 

 أمريكي(

0 0 0 28,199 0 49,448 0 47,095 18,278 143,020 

التمويل المقرر  .23
للوكالة المنفذة 

المعاونة 

( )دوالر اليونيدو)ا
 أمريكي(

1,465,361 0 0 351,608 0 0 0 0 0 1,816,969 

دعم تكاليف  4.2

الوكالة المنفذة 

المعاونة )دوالر 
 أمريكي(

109,902 0 0 24,613 0 0 0 0 0 134,515 

إجمالي التمويل  1.3

المقرر )دوالر 
 أمريكي(

1,465,361 0 0 590,036 0 418,100 0 398,200 154,548 3,026,245 

إجمالي تكاليف  2.3

الدعم )دوالر 
 أمريكي(

109,902 0 0 52,812 0 49,448 0 47,095 18,278 277,535 

إجمالي التكاليف  3.3

المقررة )دوالر 

 أمريكي(

1,575,263* 0 0 642,848 0 467,548 0 445,295 172,826 3,303,780 

 16.45 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 4.98 المتوقع إزالتها بموجب المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 39.07 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 0.43 ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من  1.2.4
 7.90 ب المتوقع إزالتها بموجب المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 59.38 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  3.2.4
 0.10 ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(142-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 0.00 وجب المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاد األوزون(المتوقع إزالتها بمب 142-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 6.72 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(142-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 تم اإلعتماد عليها في اإلجتماع الثاني و الستين. *
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الزمني للموافقة على التمويل ألف: الجدول -3التذييل   

 

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األول ااع ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف.-2

 ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -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، ديسرتقرير  (أ)

بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

يذ ن تنفعمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  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 بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات 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)

تفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا اال 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 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

 تسلم تقرير تحقق 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

حسب السنة  ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطةالمحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 

يم وصف . ويمكن تقدعلى 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 بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  (د)

 ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

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

تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى تقارير عن  )أ(

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  )ب(

ن هدف استهالك المواد لف في كل اتفاق في سنة معينة، فإأ-2إطار التذييل 

 ألساسالهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل ا

 للتحقيق المستقل.

 لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 

 

األنشطة بموجب خطة ستتولى وحدة األوزون الوطنية مسؤولية تنفيذ وتنسيق ورصد واإلبالغ  عن التقدم في  .1

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك وضع التدابير السياساتية وإجراء برامج التدريب وتوفير 

 المساعدات التقنية واالضطالع بحمالت التوعية.

جتماعات وتقدم وحدة إدارة المشروع الدعم لوحدة األوزون الوطنية وتعمل كمحقق في عملية التحقق )أي اال .2

 مع أصحاب المصلحة وجمع البيانات والتنسيق والمدخالت بشأن نتائج االستعراض(.

وستقوم وحدة إدارة المشروع تحت إشراف وحدة األوزون الوطنية باالضطالع بدور المنسق ألصحاب  .3

معايير ومعاهد المصلحة غير الحكوميين أو بعض اإلدارات الحكومية والروابط الصناعية ومعاهد البحوث ومكاتب ال

 التدريب ومكاتب االحصاء لتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

في حين أن المسؤولية الرئيسية عن جمع البيانات وتحليلها واإلبالغ ستظل لدى وحدة األوزون الوطنية، فإن  .4

ات االستهالك ذات الصلة بالمواد الخاضعة وحدة إدارة المشروع ستشارك في بعض األحيان في جمع وتحليل بيان

 للرقابة المرتبطة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 

 لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

داء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األ (أ)

الخاّصة به، على النحو المبّين 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)

 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

ماالت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استك (د)

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)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 التنفيذيةألف لتقديمها إلى اللجنة  -4المحدد في التذييل 

 ؛األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف  )و(

ارير التحقق عن لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تق
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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(

يلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ ضمان وجود آليّة تشغ )ط(

 الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛ )ي(

بلد، من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع ال 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 الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة 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

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 الفرعيـء بالفقألف، وفقا لما جا-1المذكورة في التذييل 

 ألف.-4

 

 اء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونةب -6التذييل 

 ي الخطة. وهذه األنشطة محددة فمجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1

 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

 يم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛تقد )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة  )ب(

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

إلدراجها في التقارير المجمعة على تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية،  )ج(

 ألف؛-4النحو الوارد في التذييل 
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والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )د(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن   184من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في كل كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون 

، على أساس الفهم بأن الحد ألف -2لتذييل من ا 2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل 

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في 

  الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.
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 الحادي و العشرونالمرفق 

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بوتسواناحكومة اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في )" بوتسوانا يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1

طن صفر ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2030 يناير / كانون الثاني 1رات استنفاد األوزون بحلول قد من

 مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع في هذا االتفاق ألف )"األهداف والتمويل"( -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل -1المواد المشار إليها في التذييل 

األطراف بالنسبة ألي  ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد3المحدّدة 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  3-1-4 فالصي المستوى المحدد لكل مادة ف

ً 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 

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 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.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  األهداف المحددةأن يكون البلد قد حقق  (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 التمويلللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه ا

، 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)
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شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ"( 

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  الشريحةة تنفيذ أن يكون البلد قد قدّم خط (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 ألنشطتهيالبلد 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 المصّنفة 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؛

التخصيص غير المصّنفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة (ب)

ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، 

 السنوي الالحق؛

، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق  (ج) 

صد لى: رالهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة ع

لمعايير ائح واالبدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوتوافر 

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 حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير
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إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و (د)

 ق.في إطار هذا االتفا نتظرةاألخيرة المالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 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)

 المشروع؛خالل تنفيذ 

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  اليونيبوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

تحت قيادة )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(  ةتعاونموكالة المنفذة الالكون تعلى أن  اليونيدووافقت والمنفذة الرئيسية"( 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالوكالة المنفذة 

و/  الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 

 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

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 

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
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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 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 مامألف إلى حين إت-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق  .15

، ما لم يالمونتر 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
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 ذييالتالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

 المادة

 

 االستهالكنقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 11,00 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 

-2021 2020 التفاصيل السطر

2022 

2023 2024 2025-

2026 

2027 2028-

2029 

 المجموع 2030
 

جدول التخفيض الخاص  1.1

بالمواد المجموعة األولى 

المرفق جيم لبروتوكول من 

مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 3,58 3,58 3,58 7,15 7,15 7,15 7,15

 
 

الحدّ األقصى لالستهالك  2.1

المسموح به من مواد 

المجموعة األولى من 

المرفق جيم لبروتوكول 

مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 3,58 3,58 3,58 7,15 7,15 7,15 7,15

 
 

التمويل المقرر للوكالة  1.2

المنفذة الرئيسية )البنك 

 الدولي( )دوالر أمريكي(

150.000 0 192.500 0 0 192.500 0 105.000 640.000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2

 الرئيسية )دوالر أمريكي(

18.844  24.183   24.183  13.190 80.400 

التمويل المقرر للوكالة  .23

المنفذة المعاونة )اليابان( 

 )دوالر أمريكي(

100.000 0 150.000 0 0 150.000 0 0 400.000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2

 المعاونة )دوالر أمريكي(

7.000 0 10.500 0 0 10.500 0 0 28.000 

إجمالي التمويل المقرر  1.3

 )دوالر أمريكي(

250.000 0 342.500 0 0 342.500 0 105.000 1.040.000 

إجمالي تكاليف الدعم  2.3

 )دوالر أمريكي(

25.844 0 34.683 0 0 34.683 0 13.190 108.400 

إجمالي التكاليف المقررة  3.3

 )دوالر أمريكي(

275.844 0 377.183 0 0 377.183 0 118.190 1.148.400 

التها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد المقرر إز 22-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من  1.1.4

 األوزون(
7,15 

 3,85 زالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(المتوقع إ 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0 مؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(المتبقي ال 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 2021ديسمبر  31*تاريخ اختتام المرحلة األولى وفقا التفاق  المرحلة األولى : 
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 لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 

 

ل ـة المحددة في التذييـفي السن الثاني  اع ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف.-2

 ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -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 االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط 

لومات األخرى المع أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنفي الخطة، 

)خطط( خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وذات الصلة. 

المرونة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم

من هذا  7 ةإلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقر

 ؛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

ائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشر

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

 تسلم تقرير تحقق عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها  (ج)

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينية للتنفيذ، ووقت اإلتمام والمعالم الرئيس

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار

ن . وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عالتقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 

. 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 بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة 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(

الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل  في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد .2

 متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
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تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى  )أ(

 بهذا االتفاق؛ األنشطة واألموال المشمولة

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  )ب(

لف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد أ-2إطار التذييل 

 ساسألالهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل ا

 للتحقيق المستقل.

 لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 

 

وزارة البيئة وحفظ الموارد الطبيعية والسياحة ل التابعة بوتسوانالخدمات األرصاد الجوية  مديريةون ستك .1

ستكون وحدة وفي إطار الخطة.  المشروع جميع أنشطة عنعنى المسؤولة ÷لرصد الشامل للمشروع مسؤولة عن اال

تنسيق التخطيط وال، مسؤولة عن التابعة لمديرية البيئة وحفظ الموارد الطبيعية والسياحةاألوزون الوطنية 

 تبسيط فيغير الحكومية والحكومية  ساعد المنظماتتتنفيذ المشروع. كما سفي األعمال اليومية واالضطالع ب

لوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة لية عن حالة التنفيذ ستقدم وحدة األوزون الوطنية تقارير مرحلو المشروعات.

 المتعاونة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ الخطة.
 

وسيجري رصد استهالك المواد الهيدوكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة لألوزون من خالل وحدة رصد  .2

رة الداخلية. وستكون وزارة التجارة والتجارة الداخلية المشروع بالتعاون مع مديرية الجمارك ووزارة التجارة والتجا

مسؤولة عن إصدار التراخيص حيث ستصدر تصاريح االستيراد والتصدير للهيدروكلوروفلوروكربون والمواد 

المستنفدة لألوزون عند نقطة الدخول، وستقوم وحدة األوزون الوطنية بإقامة االتصال مع موردي المواد 

بونية والمواد المستنفدة لألوزون للحصول على البيانات الضرورية لتسوية اإلحصاءات على الهيدوكلوروفلوروكر

 أسس منتظمة.

وستضطلع وحدة األوزون الوطنية بعمليات تفتيش منتظمة لمراكز تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء  .3

 الخطة.وورش خدمة التبريد وتكييف الهواء ولرصد ظروف أدوات الخدمة التي وزعت بموجب 

وستضطلع وحدة األوزون الوطنية أيضا بمسوحات لقياس مدى تغلغل المواد الخالية من  .4

الهيدوكلوروفلوروكربون. والتكنولوجيات البديلة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. سترصد وحدة األوزون 

يد وتكييف الهواء وتدريب موظفي الوطنية تنفيذ أنشطة بناء القدرات مع الوكاالت المعنية مثل تدريب فنيي التبر

 الجمارك واإلنفاذ.

 

 لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات  (أ)

الخاّصة به، على النحو المبّين 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
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المرتبطة بها  الشرائحف قد تحققت وأن األنشطة إلى اللجنة التنفيذية من أن األهدامستقل 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؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1ين الفرعيتين خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرت

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 

 ؛المنفذة المتعاونةاألنشطة التي تنفذها الوكالة 

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف  )و(

لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 

متوقعة والوفاء بأهداف استهالك المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة ال

 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؛

 تنسيق أنشطة الوكالة 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 والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة 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.

آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  بعد التشاور مع البلد وأخذ أي .2

مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد 

ل ـ)ب( من التذيي1ة ـالفقرة الفرعياق وـ)ب( من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 

 ألف.-4
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 اء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونةب -6التذييل 

 ي الخطة. وهذه األنشطة محددة فمجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1

 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

 لطلب؛تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند ا )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى 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؛-4الوارد في التذييل النحو 

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )د(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل  180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون 

، على أساس الفهم بأن الحد ألف -2تذييل من ال 2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل 

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في 

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

ن من خطة إدارة إزالة المواد وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان )مرحلتي .2

الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 ا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أو إذا كانت كلت
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 لثاني و العشروناالمرفق 

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بروني دار السالمحكومة اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو إزالةمن خطة إدارة 
 

 الغرض

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض )" بروني دار السالميمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة  .1

 صفرألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1في االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

وتوكول بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبر 2030 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

فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع في هذا االتفاق ألف )"األهداف والتمويل"( -2

قبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل ألف. وي-1المواد المشار إليها في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي 3المحدّدة في الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات الخ ألف باعتباره-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 ، 3-1-4 الصفالمستوى المحدد لكل مادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا .3 االتفاق، 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

 ويل"(.ألف )"جدول زمني للموافقة على التم -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 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها )"الخطة"(. و

ألف من هذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف مواد كما يأتي في المذكورة للالسنوي 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  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة (أ)

. وتستثنى هذا االتفاقالتي تمت فيها الموافقة على والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 

 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، 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، ويالتنفيذ"( 

وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،ع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقاالتنفيذ لألنشطة التي ُشر
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 ؛في المائة 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ  (د)

ة بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالي

 .اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 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 ـظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهوفقاً لتغيّر ال ،هامن

ً إما في خطة  عمليات إعادة (أ) تنفيذ الالتخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا

قائمة  يحةشر)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)

يات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة التغييرات في المستو (3)

 لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  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

 عليها؛شريحة موافق 

التخصيص غير المصّنفة 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؛

 للموادكبديل  وكربونتكنولوجيات الهيدروفلوريوافق البلد ، في الحاالت التي تم فيها اختيار  )ج(

 : على، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتعلقة بالصحة والسالمةوكريونيةفلور والهيدروكلور

 عة معاييرمراج رصد توافر البدائل والبدائل التي تزيد من تقليل اآلثار على المناخ ؛ النظر ، عند

ر ل ؛ والنظلبدائاالمناسبة التي تشجع على إدخال مثل هذه  اللوائح التنظيمية والحوافز ، في األحكام

لمواد ارة إزالة ة إدافي إمكانية اعتماد بدائل فعالة من حيث التكلفة تقلل من تأثير المناخ في تنفيذ خط

في  فقًا لذلكحرز والهيدروكلوروفلوروكربونية ، حسب االقتضاء ، وإبالغ اللجنة التنفيذية بالتقدم الم

 نفيذ الشرائح ؛ تقارير ت

 

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و (د)

 ق.في إطار هذا االتفا األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ولى االهتمام على وجه التحديد ي .8

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

 خالل تنفيذ المشروع؛

ة بشأن قطاع المقررات ذات الصلالمنفذة 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  الرئيسيةلمنفذة كون الوكالة اتأن على  بياليون توافقولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

تحت قيادة )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(  ةتعاونموكالة المنفذة الالكون تعلى أن  اليوئنديبيوافقت والمنفذة الرئيسية"( 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالوكالة المنفذة 

في  الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 

 هذا االتفاق.

بالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإل .10

وستدعم )ب(.  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة 

باء، على  -6ألف والتذييل  -6المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل الرئيسية. وترد أدوار الوكالة 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة التوالي. 

 ألف. -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 تثال لالتفاقعدم االم

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 

الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول 

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه 

إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في 

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 التمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام من

السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة،  في أي سنة من

 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات 

 اله.أعالمذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية 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

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
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المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به  خطة واالتفاقاليتم إنجاز  .14

الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2إلجمالي االستهالك في التذييل 

تى نهاية السنة المالية لتنفيذ ح 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

توبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المك .16

 .األطراف
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 ذييالتالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 6.10 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 
 والتمويلألف: األهداف -2التذييل 

 

 التفاصيل السطر
2020 

2021-

2023 
2024 

2025-

2026 
2027 

2028-

2029 
 المجموع 2030

جدول التخفيض الخاص  1.1

بالمواد المجموعة األولى من 

المرفق جيم لبروتوكول 

مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

3.96 3.96 3.96 1.98 1.98 1.98 0.00 n/a 

لالستهالك الحدّ األقصى  2.1

المسموح به من مواد 

المجموعة األولى من المرفق 

جيم لبروتوكول مونتريال )طن 

 من قدرات استنفاد األوزون(

3.96 3.96 3.96 1.98 1.98 1.98 0.00 n/a 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة  1.2

( )دوالر بياليونالرئيسية )

 أمريكي(

149,100 0  76,100 0 67,300 0 58,500 351,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2

 الرئيسية )دوالر أمريكي(

19,383 0  9,893 0 8,749 0 7,605 45,630 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة  .23

( )دوالر وئبديبيالمعاونة )الي

 أمريكي(

11,000 0  154,000     0 69,000 0   234,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2

 المعاونة )دوالر أمريكي(

990 0  13,860 0 6,210 0 0 21,060 

إجمالي التمويل المقرر )دوالر  1.3

 أمريكي(

160,100 0  230,100 0 136,300 0 58,500 585,000 

إجمالي تكاليف الدعم )دوالر  2.3

 أمريكي(

20,373 0  23,753 0 14,959 0 7,605 66,690 

إجمالي التكاليف المقررة  3.3

 )دوالر أمريكي(

180,473 0  253,853 0 151,259 0 66,105 651,690 

1.1.4 
االتفاق )طن من قدرات استنفاد المقرر إزالتها بموجب هذا  22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون

 األوزون(
3.96 

2.1.4 
)طن من قدرات استنفاد  في المشروعات الموافق عليها سابقاالمتوقع إزالتها  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون

 األوزون(
2.14 

 0.00 األوزون(المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 .2021اني كانون الث /ديسمبر 31تاريخ إنجاز المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى:  *

 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex XXII 

 

6 

 لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 

 

ل ـالتذيية المحددة في ـفي السن الثاني  اع ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف.-2

 ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -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 االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنلتنفيذية إلى اللجنة ا 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 ببغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات ينوذات 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

 ؛غييرات أخرىتأي 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 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

 ا؛تسلم تقرير تحقق عنه

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

خطة حسب السنة ؛ وستقدم البيانات الواردة في الالمحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 

تقديم وصف . ويمكن 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 بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  (د)

 ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

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

تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى تقارير عن  )أ(

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  )ب(

ن هدف استهالك المواد لف في كل اتفاق في سنة معينة، فإأ-2إطار التذييل 

 ألساسالهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل ا

 للتحقيق المستقل.

 لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 

 

مسؤولة عن الرصد الشامل ال التنميةوزارة ل التابعة  البيئة والمتنزهات والنواحى الترويحية مديريةون ستك .1

المواد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة في إطار  المشروع جميع أنشطة عن هى المسؤولة للمشروع 

األعمال واالضطالع بتنسيق التخطيط والستكون وحدة األوزون الوطنية  مسؤولة عن و. الهيدوكلوروفلورو كربونية

المشروعات لتحقيق التنقيذ  تبسيط فيغير الحكومية والحكومية  منظماتساعد التتنفيذ المشروع. كما سفي اليومية 

لوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة لستقدم وحدة األوزون الوطنية تقارير مرحلية عن حالة التنفيذ و بصورة سلسة 

الهيدرو كلورو فلورو المواد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المنفذة المتعاونة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ 

 .كربونية

وسيجري رصد استهالك المواد الهيدوكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة لألوزون من خالل وحدة رصد  .2

المشروع بالتعاون مع مديرية الجمارك ووزارة التجارة والتجارة الداخلية. وستكون وزارة التجارة والتجارة الداخلية 

يث ستصدر تصاريح االستيراد والتصدير للهيدروكلوروفلوروكربون والمواد مسؤولة عن إصدار التراخيص ح

ستقوم المديرية الملكية للجمارك والضريبة اإلضافية  بمراقبة ورصد إستيراد  و. المستنفدة لألوزون عند نقطة الدخول

وتصديرر الهيدروكلوروفلورو كربون واالمواد المستنفدة لألوزون وستقوم وحدة الألوزون  الوطنية بإقامة االتصال 

يانات الضرورية لتسوية مع موردي المواد الهيدوكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة لألوزون للحصول على الب

 اإلحصاءات على أسس منتظمة.

التبريد وتكييف الهواء ب خاصوستضطلع وحدة األوزون الوطنية بعمليات تفتيش منتظمة لمراكز تدريب  .3

وورش خدمة التبريد وتكييف الهواء ولرصد حالة  أدوات الخدمة التي وزعت بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة 

 لورو فلورو كربون.وإزالة الهيدرو ك

وستضطلع وحدة األوزون الوطنية أيضا بمسوحات  السوق لقياس مدى تغلغل المواد الخالية من  .4

وحدة األوزون  وسترصدوالتكنولوجيات البديلة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء.  وروفلوروكربونالهيدوكل

ل تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء وتدريب موظفي الوطنية تنفيذ أنشطة بناء القدرات مع الوكاالت المعنية مث

 الجمارك واإلنفاذ.

 

 لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجرا (أ)

الخاّصة به، على النحو المبّين 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)

 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 
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التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي  (د)

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1ذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفي

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير  )ه(

غ عن . ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف  )و(

لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 

إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك  المرحلة الجارية من الخطة

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛ )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ح(

فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة  )ط(

 الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكالة 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 الالتخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل تخصيص والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ال متعاونةالمنفذة الوكالة ال الرئيسية و

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة 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.

خذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأ .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
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 اء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونةب -6التذييل 

 ي الخطة. وهذه األنشطة محددة فمجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1

 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

 العامة عند الطلب؛تقديم المساعدة لوضع السياسات  )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة  )ب(

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ة على تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمع )ج(

 ألف؛-4النحو الوارد في التذييل 

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )د(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل  180 فيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدارتخمن هذا االتفاق، يمكن  11وفقا للفقرة  .1

من  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون 

د ، على أساس الفهم بأن الحألف -2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل 

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في 

 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

لوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على الهيدروك

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن 
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 الثالث  و العشرونالمرفق 

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافكوبا حكومة اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال )" كوبا يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1

قدرات  طن من صفرألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2030 يناير / كانون الثاني 1استنفاد األوزون بحلول 

ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع في هذا االتفاق ألف )"األهداف والتمويل"( -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل -1المواد المشار إليها في التذييل 

األطراف بالنسبة ألي  ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد3المحدّدة 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 

)االستهالك المتبقي المؤهل  3-5-4و  3-4-4و 3-3-4و 3-2-4، و3-1-4 الصفوفي المستوى المحدد لكل مادة ف

 (.للتمويل

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رهنا

نة التنفيذية هذا التمويل، من حيث ألف للبلد. وستوفر اللج -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 5وفقا للفقرة الفرعية )"الخطة"(. والموافق عليها 

ألف من هذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستهالك 

 ذة المعنية.بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّ 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  البلد قد حقق األهداف المحددةأن يكون  (أ)

. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

عقاد اجتماع في تاريخ انيستحق تقديمها البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 

 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف (ب)

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

تقارير وخطط  ألف )"شكل -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، ويالتنفيذ"( 
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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  الشريحةلد قد قدّم خطة تنفيذ أن يكون الب (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 دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق.  جري رصديالبلد 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 المصّنفة 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 المصّنفة 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؛

إلى خطة الو البلد في إطار أ المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و (ج)

 في إطار هذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

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

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد  (ب)

 .تنفيذ الخطةخالل خدمات 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 اليوئنديبي  وافقولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد المنفذة الرئيسية"( 

 الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 

 المشاركة في هذا االتفاق.

سق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المن .10

الوكالة )ب(.  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

 يسية وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئألف.  -6المنفذة الرئيسيـة ترد في التذييل 

 ألف. -2في التذييل  2-2 بالرسوم المحددة في الصف

 عدم االمتثال لالتفاق

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11

ئذ يقبل البلد بأنه ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعند-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد 

 ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  التمويل إلى وضعه وفقا

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

ألف )"تخفيضات في  -7مويل بالقيمة المحدّدة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة الت

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام من

ى حدة، في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق عل

 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات 

 أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر تتقبل قد للجنة التنفيذية في المس 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

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13

لى المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا ع االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،وبنوع خاص

 االتفاق.
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 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

لم ، ما مونتريال 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
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 ذييالتالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة

 االستهالك

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

22-الهيدروكلوروفلوروكربون  14.25 األولى جيم 

241-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.01 األولى جيم 

ب411-الهيدروكلوروفلوروكربون  2.60 األولى جيم 

ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.02 األولى جيم 
 16.88   المجموع الفرعي

ب في 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت السابقة الخلط المستوردة

 13.35 األولى جيم

 30.23   المجموع

 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
 التفاصيل السطر

2020 
2021-

2022 
2023 2024 2025 

2026-

2027 
2028 2029 2030 

 المجموع

1.1 

جدول التخفيض الخاص بالمواد 

األولى من المرفق المجموعة 

جيم لبروتوكول مونتريال )طن 

 من قدرات استنفاد األوزون(

10.97 10.97 10.97 10.97 5.49 5.49 5.49 5.49 0.00 n/a 

1.2 

الحدّ األقصى لالستهالك 

المسموح به من مواد المجموعة 

األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد األوزون(

10.97 10.97 10.97 10.97 5.49 5.49 5.49 5.49 0.00 n/a 

1.2 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة 

الرئيسية )اليوئنديبي( )دوالر 

 أمريكي(

260,000 0 260,000 0 208,000 0 208,000 0 104,000 1,040,000 

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 الرئيسية )دوالر أمريكي(

18,200 0 18,200 0 14,560 0 14,560 0 7,280 72,800 

1.3 
إجمالي التمويل المقرر )دوالر 

 أمريكي(

278,200 0 278,200 0 222,560 0 222,560 0 111,280 1,112,800 

 10.94 التها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(المقرر إز 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 3.31 زالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(المتوقع إ 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0.01 التفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(المقرر إزالتها بموجب هذا ا 124-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من  1.2.4

 0.00 )طن من قدرات استنفاد األوزون( لمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة 124-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.00 المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( المتبقي 124-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 0.00 زالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(إب المقرر 141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 2.60 من قدرات استنفاد األوزون(ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 0.00 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 0.02 إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( ب المقرر142-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 0.00 قة )طن من قدرات استنفاد األوزون(ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة الساب142-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 0.00 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(142 استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

1.5.4 
سابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا الب في البوليوالت 141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون

 االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(
0.00 

2.5.4 
طن )والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة  سابقة الخلط المستوردةالي البوليوالت فب 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون

 من قدرات استنفاد األوزون(
13.35 

3.5.4 
سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات الب في البوليوالت 141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

 استنفاد األوزون(
0.00 
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 لى التمويلدول الزمني للموافقة عألف: الج -3التذييل 

 

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األولاع ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف.-2

 ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -4التذييل 

 

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

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  البيانات حسب الشريحة، تصفتقدم فيه ، 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 سب المادةحاألنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات

لفة المدرجة مختالنشطة 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 بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات 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)

ق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا االتفا 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 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

 تسلم تقرير تحقق عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها وصف  (ج)

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

السنة  ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسبالمحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 

صف . ويمكن تقديم وعلى 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 بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  (د)

 ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

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

لشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى تقارير عن تنفيذ ا )أ(

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  )ب(

ستهالك المواد لف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف اأ-2إطار التذييل 

 ألساسالهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل ا

 للتحقيق المستقل.

 لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 

 

 الوكالةن عدة متوفر وزارة العلم والتكنولوجيا والبيئة االشراف من خالل المكتب التقنى لألوزون بمسا .1

 المنفذة الرئيسة.

 

جلة المس يجرى رصد االستهالك وتحديده من البيانات الرسمية بشأن الواردات والصادرات من المواد .2

 من قبل اإلدارات الحكومية ذات الصلة.

 

 حددة:يد المبجمع البيانات والمعلومات التالية كل عام أو قبل المواع المكتب التقنى لألوزونيقوم  .3

 

 سنوية عن استهالك المواد التى تقدم إلى أمانة األوزون؛تقارير  .أ

 

 .د األطرافلمتعداتقارير سنوية عن التقدم في تنفيذ الخطة التى تقدم إلى اللجنة التنفيذية للصندوق  .ب

 

كمى يم نوعى وم بتقيوالوكالة المنفذة الرئيسة معا كيانا مستقال مؤهال للقيا المكتب التقنى لألوزونيوظف  .4

 فيذ الخطة.ألداء تن

 

 لخطة.اة بتنفيذ لعالقيتوفر للوكالة المسؤولة عن التقييم الوصول الكامل للمعلومات التقنية والمالية ذات ا .5

 

سة مشروع الرئي والوكالة المنفذة المكتب التقنى لألوزونوتقدم إلى  لوكالة المسؤولة عن التقييمتعد ا .6

إلجراء  وصياتتائج التقييم، وكلما كان مالئما، تتقرير جامع في نهاية كل خطة تنفيذ سنوية، تتضمن ن

 تفاق.ذا االهتحسينات أو تعديالت. ويشمل مشروع التقرير موقف البلد في ما يتعلق باالمتثال ألحكام 

 

، رئيسةفذة الالمكتب التقنى لألوزون والوكالة المنوبعد تضمين التعليقات والتفسيرات، إن وجدت، من  .7

المنفذة  والوكالة ألوزونالمكتب التقنى لباالنتهاء من التقرير المقدم إلى  ن التقييملوكالة المسؤولة عتقوم ا

 .الرئيسة

 

اللجنة  تماعاتإلى اج الوكالة المنفذة الرئيسةالتقرير النهائي وترسله  المكتب التقنى لألوزونيعتمد  .8

 التنفيذية ذات الصلة مع خطة التنفيذ والتقارير السنوية.

 

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية ألف: -6التذييل 

 

 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)

الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة إدارة إزالة المواد 

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط  (ب)

 ألف؛ -4 التذييل
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المرتبطة بها  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق  (ج)

 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح لمبيّن في خطة تنفيذ قد أُكملت على النحو ا

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  السنويةتنفيذ البالغ الخاصة بتقارير الوفاء بمتطلبات اإل )ه(

 . ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف  )و(

تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير 

المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛ )ز(

 إلشراف المطلوبة؛إجراء مهاّم ا )ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ 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(

 ؛الرئيسية منفذة الوكالة الالميزانية ولتمويل تخصيص التخفيضات لمختلف بنود 

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  (ك)

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

المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت  (م)

 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .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-1كورة في التذييل المذ

 ألف.-4

 

 لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 

 
عن كل دوالر األمريكي  180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون 

، على أساس الفهم بأن الحد ألف -2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل 

التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 
Annex XXIII 

 

9 

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2

الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 

م االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عد

  قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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 الرابع و العشرونالمرفق 

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف إكوادورحكومة اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في )" إكوادور يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1

طن صفر   "الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرهاألف ) -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2030 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  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 

 3-6-4و  3-5-4و  3-4-4و  3-4-4و 3-3-4و 3-2-4، و3-1-4 فوفالصالمستوى المحدد لكل مادة في 

 (.للتمويل)االستهالك المتبقي المؤهل 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رهنا

وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث ألف للبلد.  -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 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها )"الخطة"(. و

ألف من هذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستهالك 

 الثنائية أو المنفّذة المعنية.بتكليف من الوكالة وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىوفقا

 لتمويل:من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على اعلى 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 يمها يستحق تقدالبرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 

 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، 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  -4ييل على هيئة التذتقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم  (ج)
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شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ"( 

وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛ائةفي الم 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ  (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 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 

 تخصيص األموال المرونة في إعادة

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 المصّنفة كتعديال عمليات إعادة (أ) تنفيذ الت رئيسيّة يجب أن 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؛ يمكن أن تتعلق التيالمسائل  (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؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةتنفيذ التقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة  (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)

آلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات التكاليف اإلضافية المتصلة بها، وا

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

يص غير المصّنفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية التخص عمليات إعادة (ب)

الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ 

 السنوي الالحق؛

إزالة المواد  أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة (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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خطة التنفيذ  ( ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ هذه المعلومات كجزء من2007أيلول 

 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 ة ومقبوالمجديا من الناحية االقتصاديوللتطبيق 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 واوالنظر،عند مراجعة اللوتوافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ 

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 عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية

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
 

 التبريداعتبارات لقطاع خدمات 

 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 لمعنية بعين االعتبار المنفذة اأو /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 تأن على  اليونيدو توافقو. لوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاقمن أجل ا

تحت قيادة )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(  ةتعاونموكالة المنفذة الالكون تعلى أن  اليونيبوافقت والمنفذة الرئيسية"( 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالوكالة المنفذة 

و/  الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 

 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان  .10

وستدعم )ب(.  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

الة المنفذة الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوك

باء، على  -6ألف والتذييل  -6الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة التوالي. 

 ألف. -2في التذييل  4-2و 2-2صفين بالرسوم المحددة في ال

 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 
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ن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد ل

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه 

تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.  بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن

ألف )"تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 

فيضات االستهالك غير الُمنجزة تخمن  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  المستقبلية رائحشلل 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

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و اللجنة التنفيذية سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من .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 النجاز يتم إ .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 سيرجأ إتمام، ف7)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

اق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد يمكن تعديل هذا االتف .16

 .األطراف
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 ذييالتالت

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

 االستهالك

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 21.02 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.18 األولى جيم 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

412-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.22 األولى جيم 

 0.86 األولى جيم ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.20 األولى جيم ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 23.49   المجموع الفرعي

سابقة الد في البوليوالت ب الوار141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 الخلط المستوردة

 20.67 األولى جيم

 44.16 األولى جيم المجموع

 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 التفاصيل السطر
2020 

2021-

2023 
2024 

2025-

2026 
2027 

2028-

2029 
2030 

 المجموع

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة األولى من  1.1

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 7.63 7.63 7.63 15.27 15.27 15.27

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من مواد  2.1

المجموعة األولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 مونتريال )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 7.63 7.63 7.63 15.27 15.27 15.27

 يدو(التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليون 1.2

 )دوالر أمريكي(

268,750 0 376,250 0 234,500 0 195,500 1,075,000 

 75,250 13,685 0 16,415 0 26,338 0 18,813 يكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمر 2.2

يب( للوكالة المنفذة المعاونة )اليون التمويل المقرر .23

 )دوالر أمريكي(

24,000 0 31,000 0 21,000 0 19,000 95,000 

 12,350 2,470 0 2,730 0 4,030 0 3,120 يكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دوالر أمر 4.2

 1,170,000 214,500  255,500  407,250  292,750 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 87,600 16,155  19,145  30,368  21,933 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 2.3

 1,257,600 230,655  274,645  437,618  314,683 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي( 3.3

 13.66 بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(المقرر إزالتها  22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 7.36 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0 األوزون(المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0.18 زالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(المقرر إ 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 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 123-الهيدروكلوروفلوروكربون استهالك 3.2.4

 0.22 زالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(المقرر إ 124-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 0 زالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(إالمتوقع  124-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 0 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 124-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 0 قدرات استنفاد األوزون(ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من 141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 0.86 ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 0 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

 1.20 زالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(إب المقرر 142-اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية  1.5.4

 0 ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(142-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4

 0 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(142-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  3.5.4

ن ليوالت السابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن مب في البو141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.6.4

 قدرات استنفاد األوزون(

0 

ات والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدر سابقة الخلط المستوردةاليوالت في البولب 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4

 استنفاد األوزون(

19.81 

 0.86 ون(قدرات استنفاد األوز ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل )طن من141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.6.4

 .2021  ألولكانون ا /ديسمبر  31* تاريخ إنجاز المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى: 
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 لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 

 

ل ـالمحددة في التذيية ـفي السن الثاني  اع ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف.-2

 ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -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 االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  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 بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وت الصلة. ذا

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 فاق، أو االت

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 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

 ا؛تسلم تقرير تحقق عنه

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

خطة حسب السنة ؛ وستقدم البيانات الواردة في الالمحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 

تقديم وصف . ويمكن 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 بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  (د)

 ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

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

تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى تقارير عن  )أ(

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  )ب(

ن هدف استهالك المواد لف في كل اتفاق في سنة معينة، فإأ-2إطار التذييل 

 ألساسالهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل ا

 للتحقيق المستقل.

 لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 

 

ع منسيق تإّن وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمار ومصائد األسماك في إكوادور هي جهة ال .1

وطنية مديرية الية للبروتوكول مونتريال. إّن األنشطة المتصلة بتنفيذ البروتوكول متطابقة مع المقترحات االستراتيج

ون مع فدة لألوزلمستنللبيئة والتحول التكنولوجي في الوزارة وهي المسؤولة عن تنسيق الخطة الوطنية إلزالة المواد ا

 السلطات.

 

لخارجية التجارة طريق وحدة األوزون الوطنية التي أنشئت في كنف وزارة اإلنتاج وايتّم تنفيذ المشروع عن  .2

 ن:عواالستثمار ومصائد األسماك كجزء من المديرية الوطنية للبيئة والتحول التكنولوجي وهي مسؤولة 

 

ي فوزون تنسيق جميع األنشطة المتصلة بتنفيذ البرنامج القطري إلزالة المواد المستنفدة لأل (أ)

 وادور، بصفتها جهة التنسيق؛إك

 

 ورصد وضبط استهالك المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال؛ (ب)

 

 وتعميم البيانات والمعلومات ذات الصلة على كل األطراف المختصة وإعالمها بمقتضيات (ج)

 بروتوكول مونتريال؛

 

 والتوعية على المواد المستنفدة لألوزون وإشكالية البدائل؛ (د)

 

عناية  ها إلىالتقارير عن المشاريع اإلضافية غير المضمنة البرنامج القطري وتقويمها ورفعوتلقي  (ه)

 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف؛

 

مواد لة الوإبالغ أمانة األوزون والصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة باستهالك وإزا (و)

 إكوادور؛ الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال في

 

 لبالد.في ا وتنسيق وتنفيذ المشاريع الخاصة بالمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (ز)

 

زالة فيذ اإلإّن وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمار ومصائد األسماك مسؤولة عن رصد خطة تن .3

 عليها بالتالي:التدريجية ومتابعة تنفيذ السياسات والتشريعات المعتمدة ويتعّين 

 

 ونية، بماروكربأن تنفّذ جميع األنشطة المتصلة بمكّونات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلو (أ)

ن في ذلك تصميم األنشطة بصورة مفصلة، وتدقيق األطراف المعنية والتعرف على المنتفعي

 خ؛، وإلللمنتفعينواختيارهم، وابتياع السلع والخدمات، وتوفير المساعدة التقنية المتواصلة 

 

وأن ترصد بانتظام اتجاهات القطاع الخاص المحلي وموقفه من استخدام المواد  (ب)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية وبدائلها المحتملة؛

 

 ب جمعوأن تصمم أنشطة رصد المشروع وأن تنظمها وتنفذها )سنويا(، بما في ذلك تصميم أسالي (ج)

 البيانات وتحليلها؛
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و حيحية و/أر التصالرصد وأن تعدّ تقارير في شأنها ال سيما عن تصميم تنفيذ التدابيوأن تحلّل نتائج  (د)

 أنشطة المساعدة الفنية وتنظيم االجتماعات ذات الصلة باستعراض الرصد وإدارته؛

 

 وأن تصمم التدابير التصحيحية وأن تنفذها؛ (ه)

 

 شاريع؛وأن تنفذ بانتظام أنشطة المساعدة الفنية لمصلحة المنتفعين من الم (و)

 

لمواد ازالة وأن ترفع التقارير المرحلية السنوية والتقارير نصف السنوية عن تنفيذ خطة إدارة إ (ز)

تعدد ق المالهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة التنفيذ نصف السنوية إلى اللجنة التنفيذية للصندو

شاريع مفيذ يا لتناألطراف وفقا للنموذج المحدد. وأن تقوم كذلك بإعداد أي تقرير آخر يكون ضرور

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المطلوب.

 

مصائد وتثمار ويدير خطة اإلزالة فريق مخصص يضم منسقا تعّينه وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالس .4

ة. ويشمل ضرورية الداعمة الاألسماك ويحظى بدعم ممثلي الوكاالت المنفذة وخبرائها ويستفيد من البنية األساسي

 مكّون الدعم إلدارة الصكوك القانونية وتحيينها من أجل تنفيذ خطة اإلزالة األنشطة التالية:

 

 إدارة تنفيذ الخطة وتنسيقها؛ (أ)

 

رية ووضع برنامج لتصميم السياسات وتطبيقها حتى تتمّكن إكوادور من تنفيذ المهام الضرو (ب)

 ؛لمتعلقة بخفض استهالك المواد المستنفدة لألوزونوضمان امتثال القطاع لاللتزامات ا

 

لمستوى فيع اوتصميم أنشطة التدريب والتوعية وبناء القدرات وتنفيذها من أجل ضمان االلتزام الر (ج)

 بأهداف الخطة وما تفرضه من التزامات؛ 

 

 وإعداد خطط التنفيذ السنوية بما في ذلك ترتيب تسلسل مشاركة المؤسسات في األنشطة؛ (د)

 

 ضع نظام لإلبالغ عن استخدام المواد المستنفدة لألوزون وبدائلها وتفعيله؛وو (ه)

 

على  قائمةواإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة من أجل عملية صرف األموال السنوية وال (و)

 األداء؛

 

 البيئيةت لهيئاوإنشاء آلية ال مركزية وتفعيلها من أجل رصد نتائج الخطة وتقويمها، بالتعاون مع ا (ز)

 المحلية الناظمة لكفالة االستدامة.

 

م الخاصة التقويووتوافق إكوادور على أن تتّم عمليات تقويم كتلك التي قد تدور في إطار برامج عمل الرصد  .5

 بالصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقويم ألي من الوكاالت األطراف في هذا االتفاق.

 

 رئيسيةلة المنفذة الألف: دور الوكا -6التذييل 

 

 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)

الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة إدارة إزالة المواد 

 بالبلد؛
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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 لمبيّن في خطة تنفيذ قد أُكملت على النحو ا

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  السنويةتنفيذ البالغ الخاصة بتقارير الوفاء بمتطلبات اإل )ه(

. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف  في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة )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؛

 فيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تن )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ  )ط(

 الدقيق عن البيانات؛

 ان التسلسل المناسب لألنشطة؛تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضم )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 الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )ن(

 غ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛واإلبال

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

تحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد مستقلة وتكليفها بإجراء ال

ل ـ)ب( من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 

 ألف.-4
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 اء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونةب -6التذييل 

ي الخطة . وهذه األنشطة محددة فمجموعـة من األنشطةالمنفذة المتعاونة مسؤولة عن ستكون الوكالة  .1

 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛ )أ(

الة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوك )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 

للتخطيط والتنسيق والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات  )د(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل  180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار 11وفقا للفقرة  .1

من  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون 

، على أساس الفهم بأن الحد ألف -2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل 

في األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية 

 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

الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 

حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير  أساس كل

 قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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 الخامس و العشرونالمرفق 

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف إسواتينياتّفاق بين حكومة 

 لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في )" إسواتيني يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1

طن  صفر ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2030 يناير / كانون الثاني 1حلول قبل قدرات استنفاد األوزون  من

 مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

ال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع فضفي هذا االتفاق ألف )"األهداف والتمويل"( -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل -1المواد المشار إليها في التذييل 

ألطراف بالنسبة ألي ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد ا3المحدّدة 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  3-2-4، و3-1-4 الصفوفالمستوى المحدد 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 

روكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيد .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 

 تكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.بوسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىوفقا

 الزمني للموافقة على التمويل:من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول 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 امج القطرية البر تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 

 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، 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 الشريحة تقريرا عن تنفيذ أن يكون البلد قد قدم  (ج)

شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ"( 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛في المائة 20بقا يزيد عن من الشريحة الموافق عليها سا

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ  (د)

نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد 

 .خيرةاكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األ

 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  يات إعادةعمل (أ) تنفيذ الالتخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا

قائمة  شريحة)د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 رات الرئيسية بما يلي:تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغيي

 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؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةيل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ التقديم تمو (4)

في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

 شريحة موافق عليها؛

التخصيص غير المصّنفة 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؛

لوروكربون كبديل للمواد ، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفالبلديوافق  (ج) 

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  عتمادوالنظر في إمكانية ا والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛

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 (د)

 ق.في إطار هذا االتفا األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 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  (أ)

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد  (ب)

 .خالل تنفيذ الخطةيد خدمات التبر

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9

لة )"الوكا الرئيسيةكون الوكالة المنفذة تأن على  اليونيب توافقولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

تحت قيادة )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(  ةتعاونموكالة المنفذة الالكون تعلى أن  اليوئيدبيوافقت والمنفذة الرئيسية"( 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالوكالة المنفذة 

و/  الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج يم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم إطار برامج الرصد والتقي

 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

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 

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.
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 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14

الخطة حة لتنفيذ آخر شريألف. 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. طةالخ ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق  .15

لم  ، مامونتريال 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
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 ذييالتالت

ألف: المـواد -1التذييل   

 
 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 1.70 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب الوارد 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

سابقة الخلط المستوردةالفي البوليوالت   

 5.60 األولى جيم

 7.30 األولى جيم المجموع

 

 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 
 

 التفاصيل السطر
2020 

2021-

2023 
2024 

2025-

2026 
2027 

2028-

2029 
2030 

 المجموع

جدول التخفيض الخاص بالمواد  1.1

المجموعة األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 0.56 0.56 0.56 1.12 1.12 1.12

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به  2.1

األولى من المرفق من مواد المجموعة 

جيم لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 0.56 0.56 0.56 1.11 1.11 1.11

ية التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيس 1.2

 )اليونيب( )دوالر أمريكي(

70,000 0 120,000 0 95,000 0 65,000 350,000 

الرئيسية تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2

 )دوالر أمريكي(

9,100 0 15,600 0 12,350 0 8,450 45,500 

نة التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاو .23

 )اليوئيديبي( )دوالر أمريكي(

50,000 0 140,000 0 0 0 0 190,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة  4.2

 )دوالر أمريكي(

4,500 0 12,600 0 0 0 0 17,100 

 540,000 65,000 0 95,000 0 260,000 0 120,000 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 62,600 8,450 0 12,350 0 28,200 0 13,600 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 2.3

إجمالي التكاليف المقررة )دوالر  3.3

 أمريكي(

133,600 0 288,200 0 107,350 0 73,450 602,600 

التها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد المقرر إز 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 األوزون(

1.11 

 0.59 زالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(المتوقع إ 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  3.1.4
ليوالت سابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها ب في البو141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(

0.00 

والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة  ي البوليوالت سابقة الخلط المستوردةفب 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(

5.60 

 ليوالت سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل )طن منب في البو141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 قدرات استنفاد األوزون(

0.00 

.2021ديسمبر/ كانون األول  31تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى: *   

 

 لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 

 

ل ـالمحددة في التذيية ـفي السن األولااع ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف.-2
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 ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -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 لمواد، وكيفابإزالة 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 االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنلى اللجنة التنفيذية إ 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 بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والصلة.  ذات

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

ح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائ

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

 تسلم تقرير تحقق عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها  (ج)

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينللتنفيذ، ووقت اإلتمام و المعالم الرئيسية

؛ 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

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 

. 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 بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة 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(

لهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد ا .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(

 بهذا االتفاق؛األنشطة واألموال المشمولة 

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  )ب(

ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد -2إطار التذييل 

اس الهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األس

 للتحقيق المستقل.
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 لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 

 

 امل لجميعصد الشستكون سلطة البيئة في إسواتيني التابعة لوزارة السياحة والشؤون البيئية مسؤولة عن الر .1

اته عمليوقه األنشطة المنفذة بموجب الخطة. وستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة عن تخطيط المشروع وتنسي

لسلس فيذ االيومية؛ وستساعد أيضا الحكومة وأصحاب المصلحة غير الحكوميين على ترشيد أنشطتهم من أجل التن

ة ة الرئيسيلمنفذللمشروعات. وستقدم وحدة األوزون الوطنية تقارير مرحلية سنوية عن حالة التنفيذ إلى الوكالة ا

 دم المحرز في الخطة.والوكالة المنفذة المتعاونة من أجل رصد التق

 بونية؛ووزارة التجارة مسؤولة عن إصدار التراخيص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكر .2

من  غيرهاوستقوم إدارة الجمارك برقابة ورصد الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و

ربونية فلوروكرصد االستهالك السنوي للمواد الهيدروكلوروالمواد المستنفدة لألوزون عند نقطة الدخول. وسيتم 

 التجارة. وزارةووالمواد المستنفدة لألوزون األخرى من خالل وحدة األوزون الوطنية بالتعاون مع إدارة الجمارك 

ون ألوزفدة للمستناوستقوم وحدة األوزون الوطنية بالتنسيق مع مستوردى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد 

 األخرى من أجل الحصول على البيانات الضرورية لتسوية اإلحصاءات على أساس دوري.

ل ورش عموستجري وحدة األوزون الوطنية تفتيشا منتظما لمراكز التدريب على التبريد وتكييف الهواء  .3

 أيضا وستجريخدمة التبريد وتكييف الهواء من أجل رصد ظروف أدوات خدمة التبريد الموزعة بموجب الخطة. 

 تفتيشا منتظما لرصد تنفيذ متطلبات الملصقات السطوانات الهيدروكلوروفلوروكربون.

لى حتوي عتستقوم وحدة األوزون الوطنية أيضا بإجراء دراسة استقصائية لقياس نفاذ البدائل التي ال  .4

الوطنية  ألوزوناوستقوم وحدة الهيدروكلوروفلوروكربون والتكنولوجيات البديلة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. 

 ريب موظفيء وتدبرصد تنفيذ أنشطة بناء القدرات مع الوكاالت ذات الصلة، مثل تدريب فنيي التبريد وتكييف الهوا

 الجمارك واإلنفاذ.

 لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 

 

 لى األقل ما يلي:تشمل ع ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية  (أ)

الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

ر الالحقة على النحو المبيـن في والتقاريـالسنوية 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 

دم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتق (د)

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)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
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في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف  )و(

السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة 

المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛ )ز(

 المطلوبة؛إجراء مهاّم اإلشراف  )ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ  )ط(

 الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكالة 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 والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

 ة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعد )م(

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )ن(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

كة الستكمال األنشطة المتصلة اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشار )س(

 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .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-1ي التذييل المذكورة ف

 ألف.-4

 

 اء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونةب -6التذييل 

 ي الخطة. وهذه األنشطة محددة فمجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1

 على األقل ما يلي:مل الشاملة، وتش

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛ )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة  )ب(

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمعة على  تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى )ج(

 ألف؛-4النحو الوارد في التذييل 
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والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )د(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 بسبب عدم االمتثاللتمويل ألف: تخفيضات في ا -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل  180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون 

، على أساس الفهم بأن الحد ألف -2من التذييل  2-1 د في الصفألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحد-2التذييل 

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في 

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

اقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتف .2

الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع 
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 السادس و العشرون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف غامبيا حكومة  ين اق ب اتّف

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

هذا   .1 حكومةيمثّل  بين  التفاهم  في  )"  غامبيا    االتفاق  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  البلد"( 

طن    صفر  ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

بحلول    من األوزون  استنفاد  الثاني  1قدرات  كانون   / لبروتوكول    2030  يناير  الزمنية  الجداول  مع  يتماشى  بما 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  لجميع  فضال  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  -1المواد  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل  ألف. 

الفقرة   في  األط3المحدّدة  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد  ألي  ،  بالنسبة  راف 

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 3-1-4 فالص المستوى المحدد لكل مادة في 

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.  -3أ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  المبد

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  ه5وفقا  من  من  )ب(  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  ذا 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 التمويل شروط اإلفراج عن 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2من التذييل    2-1الصف  ي  ف  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    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويللذي يقدم فيه اللجنة التنفيذية ا

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

كليالتنفيذ"(   و  غطي  السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 
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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 

تنفيذ   ( د) قدّم خطة  قد  البلد  يكون  التذييل  ع  الشريحةأن  هيئة  تقويمية حتى   -4لى  كل سنة  تغطي  ألف 

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 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) ي  عمليات  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  تنفيذ  الجب 

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؛  علقالتي يمكن أن تتالمسائل   (1)

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

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   يةسنوتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

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)

التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

أت الشامل ؤدي  التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  ي وفورات محتملة متصلة 

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفي  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  التنفيذ  الموافق  تقرير  في  بشأنها  ذية 

 السنوي الالحق؛ 

للمواد  البلد يوافق   ( ج)  كبديل  الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحاالت  في   ،

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد  

والمعايير   اللوائح  مراجعة  والنظر،عند  المناخ؛  على  اآلثار  حد  أدنى  إلى  تقلل  التي  البدائل  توافر 

بدائل  والحو اعتماد  إمكانية  في  والنظر  البدائل؛  هذه  مثل  إدخال  تشجع على  مناسبة  أحكام  في  افز، 
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مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  

 تنفيذ الشرائح؛ حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير  

الثنائية أو  و ( د) الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ولى االهتمام على وجه ي .8

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

 خالل تنفيذ المشروع؛ 

ذات الصلة بشأن قطاع المقررات  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

ا  ا تأن  على    اليونيب  ت وافقولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  من أجل  المنفذة  كون  )"الوكالة   الرئيسيةلوكالة 

تحت قيادة  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونم وكالة المنفذة الالكون  تعلى أن    اليونيدووافقت  والمنفذة الرئيسية"(  

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في  وهذا االتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

و/   الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا االتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان   .10

وستدعم  )ب(.    5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

للوك الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خالل  من  الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  المنفذة  الوكالة  الة 

التذييل   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار 

المتعاونة التوالي.   المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  وتوافق 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2صفين بالرسوم المحددة في ال 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  -2من التذييل    2-1الصف األفقي  

ن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  ل

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  

تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.    بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن

ألف )"تخفيضات في    -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  

فيضات االستهالك غير الُمنجزة  تخ من    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   المستقبلية  رائحشلل   التمويل

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
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والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية  و  اللجنة التنفيذية   سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من .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 

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  الخطة لتنفيذ    آخر شريحةألف. وفي حالة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام 7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ 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

لل .16 المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  بلد 

 . األطراف
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 ذييالت الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 1.50 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

والتمويلألف: األهداف -2التذييل   

-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2022 

2023 2024 2025-

2026 

2027 2028-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد   1.1

المجموعة األولى من المرفق جيم  

لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق 0 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح   2.1

به من مواد المجموعة األولى من 

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال  

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98

التمويل المقرر للوكالة المنفذة   1.2

الرئيسية )البنك الدولي( )دوالر  

 أمريكي(

100,000 0 90,000 0 0 106,000 0 54,000 350,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية   2.2

 )دوالر أمريكي(

13,000 0 11,700 0 0 13,780 0 7,020 45,500 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة   .23

 المعاونة )اليابان( )دوالر أمريكي(

90,000 0 100,000 0 0 0 0 0 190,000 

الوكالة المنفذة المعاونة  تكاليف دعم  4.2

 )دوالر أمريكي(

8,100 0 9,000 0 0 0 0 0 17,100 

إجمالي التمويل المقرر )دوالر  1.3

 أمريكي(

190,000 0 190,000 0 0 106,000 0 54,000 540,000 

إجمالي تكاليف الدعم )دوالر  2.3

 أمريكي(

21,100 0 20,700 0 0 13,780 0 7,020 62,600 

إجمالي التكاليف المقررة )دوالر  3.3

 أمريكي(

211,100 0 210,700 0 0 119,780 0 61,020 602,600 

 0.98 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0.52 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  2.1.4

 0 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31األولى: تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة *   
 

 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـة المحددة في التذييـفي السن  الثاني  اع  ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

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

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  تقرير  ينبغي أن يتضمن الو البعض.  
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لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

  كما ينبغياالنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   تغييرات  وذات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة  في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  هذا    7 إلعادة تخصيص  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  الهيدرومستقل  المواد  إزالة  إدارة  خطة  المواد،  نتائج  واستهالك  كلوروفلوروكربونية 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

لجميع   االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  التحقق 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5عية  السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفر

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  مع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

تنفي  في  االعتبار المحرز  بعين  السابقة  الشرائح  السنة  ذ  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  التقويمية

الوصف   يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  أي 

التغ أدخلتبالتفصيل  التي  لها  ييرات  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  األنشطة 

 ؛ 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 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

 الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط: متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   )أ( 

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛ 

الهيدروكلوروف )ب( للمواد  مختلفة  استهالك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  في  وإذا  لوروكربونية 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

األساس   وسيشكل  االتفاقات  لهذه  لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 

المواد   .1 إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  حالة  عن  سنوية  مرحلية  تقارير  لألوزون  الوطنية  الوحدة  تقدم 

 . الوكالة المنفذة الرئيسةالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
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الخطة   .2 تطور  رصد  مستقلين  محليين  مستشارين  أو  مستقلة  محلية  شركة  إلى  الرئيسة  المنفذة  الوكالة  تعهد 

 . خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةألداء الوارد في والتحقق من تلبية أهداف ا

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .3

االتفاق   ( أ) هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  الداخلية  ضمان  والمتطلّبات  واإلجراءات 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 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؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1ذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفي 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  التنفيذية  -4المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  اإلبالألف  تشمل  اإلبالغ  ومتطلبات  عن .  غ 

 ؛ األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

هدف   )و( تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

تقارير التحقق عن   الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  لالستهالك فيها، ينبغي 

الخطة من  الجارية  استهالك    المرحلة  بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

بطريقة   )ط( التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  واإلبالغ  ضمان  بالشفافية  ومتسمة  فعالة 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  )ي(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  تخصيص  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  منفذة  الوكالة  الالتخفيضات 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )م( 
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والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المتصلة   )س( األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  اإلفراج 

 بالمشروع. 

يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء   .4

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـوالفقرة الفرعياق  ـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  األنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 العامة عند الطلب؛ تقديم المساعدة لوضع السياسات  )أ( 

الوكالة  )ب( إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  األنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  مساعدة 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ 

المجمع )ج( التقارير  في  إلدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  األنشطة  هذه  عن  تقارير  على تقديم  ة 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

والتنسيق   )د(  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  والتوصل 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل   180خفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدارمن هذا االتفاق، يمكن ت  11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

الحد  ، على أساس الفهم بأن  ألف  -2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

المواد   .2 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  وفي 

على  الهيد سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  روكلوروفلوروكربونية 

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 إن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، ف
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 السابع و العشرون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف   غواتيماال حكومة  اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

هذا   .1 حكومةيمثّل  بين  التفاهم  في )"  غواتيماال  االتفاق  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  البلد"( 

طن    صفرألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

بحلول    من األوزون  استنفاد  الثاني  1قدرات  كانون   / لبر  2030  يناير  الزمنية  الجداول  مع  يتماشى  وتوكول  بما 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  لجميع  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  فضال 

التذييل   في  إليها  المشار  وي -1المواد  بالتمويل  ألف.  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  قبل 

الفقرة   في  ألي  3المحدّدة  بالنسبة  األطراف  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد   ،

طوة النهائية في التخفيضات  الخ  ألف باعتباره-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  

)االستهالك المتبقي المؤهل   3-5-4و    3-4-4و  3-3-4و   3-2-4، و3-1-4  الصفوفالمستوى المحدد لكل مادة في  

 (. للتمويل

بامتثال   .3 توفير  رهناً  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(. أل  -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 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    األهداف المحددة أن يكون البلد قد حقق   ( 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 التمويلللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه ا

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 
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ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي غطي كل سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 

وأن معدل صرف التمويل المتاح    ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛ في المائة 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

قدّم خط ( د) قد  البلد  يكون  تنفيذ  أن  التذييل    الشريحةة  هيئة  تقويمية حتى   -4على  كل سنة  تغطي  ألف 

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 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) ي  عمليات  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  تنفيذ  الجب 

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؛  علقالتي يمكن أن تتالمسائل   (1)

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

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   سنويةتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

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)

محتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار ال

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

الشامل ت التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  أي وفورات محتملة متصلة  ؤدي 

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التنفيذ السنوية  التخصيص غير ا  عمليات إعادة  (ب) لمصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي الالحق؛ 

الثنائية أو  و )ج(  الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاعي .8

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

 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

ا االتفاق.  من أجل  المنفذة  تأن    على  اليونيدو  توافقولوفاء بااللتزامات بموجب هذا  الوكالة  )"الوكالة    الرئيسيةكون 

تحت قيادة  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونموكالة المنفذة الالكون  تعلى أن    اليونيبوافقت  والمنفذة الرئيسية"(  

التي قد تتم في    يوافق البلد على عمليات التقييم،وهذا االتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

و/   الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا االتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

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  

من الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  المنفذة    الوكالة  للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خالل 

التذييل   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار 

واالتوالي.   الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  المتعاونة وتوافق  المنفذة  لوكالة 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

المتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن ا-2من التذييل    2-1الصف األفقي  

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

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . 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

 من االمتثال لهذا االتفاق.   المعلومات الضرورية للتحقق
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 تاريخ اإلنجاز 

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إ7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  تمام ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ 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

االتف .16 هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  اق 

 . األطراف
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 ذييالت الت

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

 االستهالك 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 6.9 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.1 األولى  جيم 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.1 األولى  جيم ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.2 األولى  جيم ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 8.3   المجموع الفرعي 

السابقة  ب الوارد في البوليوالت 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 الخلط المستوردة 

 1.4 األولى  جيم

 9.7   المجموع 

 

 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 
 التفاصيل  السطر 

2020 
2021-

2023 
2024 

2025-

2026 
2027 

2028-

2029 
 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة  1.1

األولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال 

 قدرات استنفاد األوزون()طن من 

5.4 5.4 5.4 2.7 2.7 1.2 0 

 ال ينطبق

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من  2.1

مواد المجموعة األولى من المرفق جيم  

لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

5.4 5.4 5.4 2.7 2.7 1.2 0 

 ال ينطبق

المنفذة الرئيسية  التمويل المقرر للوكالة  1.2

 )البنك الدولي( )دوالر أمريكي(
129,600 0 182,900 0 58,500 0 91,500 462,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر  2.2

 6,405 0 4,095 0 12,803 0 9,072 أمريكي(
32,375 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة   .23

 أمريكي()اليابان( )دوالر 
43,000 0 36,000 0 43,000 0 33,000 155,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دوالر  4.2

 أمريكي(

5,590 0 4,680 0 5,590 0 4,290 20,150 

 617,500 124,500 0 101,500 0 218,900 0 172,600 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3
 52,525 10,695 0 9,685 0 17,483 0 14,662 الدعم )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف  2.3

 670,025 135,195 0 111,185 0 236,383 0 187,262 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي( 3.3
 5.1 استنفاد األوزون(المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات  22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 1.8 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0.1 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 124-اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية  1.2.4

 0.0 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 124-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 124-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  3.2.4

 0.0 ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 1.1 ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  2.3.4

 0 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 0.2 ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 142-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من  1.4.4

 0 ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(142-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 0 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 142-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  3.4.4

ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق  141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(

0 

والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من  في البوليوالت سابقة الخلط المستوردةب 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4

 قدرات استنفاد األوزون( 

1.4 

قدرات ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل )طن من 141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

 استنفاد األوزون(

0 

.2021ديسمبر/ كانون األول   31المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى:    تاريخ إتمام :مالحظة  
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـة المحددة في التذييـفي السن  الثاني  اع  ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -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،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

بدائل، للسماح لألمانة لواإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   ف   وأن في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  البلد، ويعكس  يوفري  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   تغييرات  وذات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

النحو الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  الفقرة   إلعادة تخصيص  في  هذا    7 المنصوص عليه  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

كل   مع  لجميع  التحقق  االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  مع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

والتقدم المحرز، فضال عن    . وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملةالتقويمية

الوصف   يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  أي 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

ا  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  )ب(  األنشطة  الفرعية  لفقرة 

 ؛ 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 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  )ه(

مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل  في حال وجود  .2

 متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

ي إلى  تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصر )أ( 

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛ 
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في   )ب( الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  وإذا 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

لال كمرجع  سيستخدم  األقل  األساس  الهيدروكلوروفلوروكربونية  وسيشكل  االتفاقات  لهذه  متثال 

 للتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 

 لبروتوكول مونتريال في غواتيماال.  هي الوكالة المنفذة وجهة االتصال وزارة البيئة والموارد الطبيعيةإن  .1

 

ا .2 إدارة  البروتوكول ضمن  لتنفيذ  المقابلة  األنشطة  والنفايات  تندرج  الكيميائية  للمنتجات  بيئياً  السليمة  إلدارة 

 .الخطرة في غواتيماال تحت مسؤولية وحدة بروتوكول مونتريال

 

ويتم    وزارة البيئة والموارد الطبيعيةداخل الخطة في الخطة السنوية ل  يتم تضمين تنفيذ جميع أنشطة المكونات .3

 ما يلي:  تشمل األنشطةومن قبل مجالس إدارة هذه المؤسسة ووكاالتها المنفذة.  منتظم  االضطالع برصد

 

 إدارة وتنسيق تنفيذ الخطة؛  ( أ)

 

وفاء    (ب) وضمان  المطلوبة  الواليات  بممارسة  للحكومة  للسماح  وتطبيقها  السياسات  لوضع  برنامج  وضع 

 ؛ الصناعة بالتزامات خفض استهالك المواد المستنفدة لألوزون

 

فيالرصد   (ج) المحلي  الخاص  القطاع  في  والمواقف  لالتجاهات  باستخدام    المنتظم  يتعلق  المواد  ما 

 ؛ وبدائلها المحتملةالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

الخطة   ( د) بأهداف  المستوى  رفيع  التزام  لضمان  القدرات  وبناء  والتوعية  التدريب  أنشطة  وتنفيذ  تطوير 

 ها؛ والتزامات

 

 ؛ في األنشطة  المؤسساتفي ذلك تحديد تسلسل مشاركة  إعداد خطط التنفيذ السنوية، بما ( ه )

 

 ؛ إنشاء وتشغيل نظام إبالغ عن استخدام / بدائل المواد المستنفدة لألوزون من قبل المستخدمين (و)

 

 ها؛ تصميم التدابير التصحيحية وتنفيذ (ز)

 

 ؛التنفيذ المنتظم ألنشطة المساعدة التقنية للمستفيدين من المشروع (ح)

 

م (ط) تقارير  سنويةإعداد  المواد    رحلية  إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  عن  سنوية  نصف  وتقارير 

للجنة   السنوية  نصف  التنفيذ  وخطة  وفقاً  الهيدروكلوروفلوروكربونية  األطراف،  متعدد  للصندوق  التنفيذية 

خطة إدارة إزالة المواد  مشروع  ، بما في ذلك إعداد أي تقرير آخر ضروري للتشغيل المالئم لللشكل المحدد

 ؛ ويدروكلوروفلوروكربونيةاله

 

إنشاء وتشغيل آلية المركزية لرصد وتقييم نتائج الخطة بالتعاون مع الهيئات التنظيمية البيئية المحلية لضمان    (ي)

 . االستدامة

 

والجمعيا .4 األخرى  الحكومية  الهيئات  مع  استراتيجية  تحالفات  الحكومة  والمؤسسات  ستنشئ  الصناعية  ت 

لهااألكاديمية سيسمح  مما  عملها  بتعزيز  ،  نطاق  وتوسيع  برنامج االستراتيجية  تدعم  التي  التدريب  مؤسسات  مثل   ،
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هيئة ووالبدائل لكل قطاع الخدمة؛    ستتم إزالتهاالتي    غازات التبريد التدريب بأكمله للقطاعات المشاركة في استخدام  

( الضرائب  إدارة  على  اللوائحSATالرقابة  وتنفذ  وتوجه  تنظم  التي  أم(  بين  من  بالمواد  ،  المتعلقة  تلك  أخرى،  ور 

و باإلجراءات  وتقوم  مونتريال.  بروتوكول  بموجب  للرقابة  الصادرات  عمليات  الخاضعة  على  واإلشراف  التفتيش 

لألوزون.   المستنفدة  المواد  من  المشروع  ووالواردات  غير  واالتجار  التهريب  لمنع  الالزمة  التشغيلية  التدابير  تنفذ 

الخاضعة للرقابة المواد والمعدات    بمعاينة ، تقوم  وحدة بروتوكول مونتريالباالشتراك مع  و  بالمواد الخاضعة للرقابة.

التقارير    تقوم بإعداد،  ذلك   وحدة بروتوكول مونتريال تطلب منها  عندما  وبروتوكول مونتريال والتحقق منها.    بموجب

 . تقديمها وفقًا لبروتوكول مونتريال  البلدالتي تكون بمثابة مدخالت للتقارير التي يجب على 

 

متعدد   .5 للصندوق  والتقييم  الرصد  عمل  برامج  إطار  في  إجراؤها  يمكن  التي  التقييمات  على  البلد  يوافق 

 . األطراف أو في إطار برنامج التقييم ألي من الوكاالت المشاركة في هذا االتفاق

 

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة ستكـون .1

الداخلية   ( أ) والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  ضمان 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 د؛ بالبل

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 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 الت 1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  التنفيذية  -4المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  عن ألف  اإلبالغ  تشمل  اإلبالغ  ومتطلبات   .

 ؛ األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

حال   )و( هدف  في  تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب 

تقارير التحقق عن   الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  لالستهالك فيها، ينبغي 

استهالك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

واإلبالغ   )ط( بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  ضمان 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 نشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛ تنسيق أ  )ي(
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من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة ة وكلالرئيسي

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

أي )ن( بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  والتنسيق    التوصل  للتخطيط  ترتيبات 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المتصلة   )س( األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  اإلفراج 

 بالمشروع. 

ر منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيا .2

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 الوكاالت المنفذة المتعاونة باء: دور   -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  األنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

التي   )ب( األنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  الوكالة مساعدة  إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  إلدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  األنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

اآل )د(  في  توافق  إلى  والتنسيق  والتوصل  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  راء 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل    180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

األوزون  كيلوغر استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  ام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم  

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

المواد   .2 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  وفي 

مختلفة، جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  على    الهيدروكلوروفلوروكربونية  سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن 
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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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 الثامن و العشرون االمرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف   الهندوراسحكومة  اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

حكومة   .1 بين  التفاهم  االتفاق  هذا  في    الهندوراس يمثّل  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  )"البلد"( 

طن    صفرألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

بحلول    من األوزون  استنفاد  كان  1قدرات   / الثانييناير  لبروتوكول    2030  ون  الزمنية  الجداول  مع  يتماشى  بما 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  لجميع  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  فضال 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  -1المواد  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل  ألف. 

الفقرة   في  المتعدّد3المحدّدة  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد  ألي    ،  بالنسبة  األطراف 

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  3-3-4و 3-2-4، و3-1-4 الصفوفي المستوى المحدد لكل مادة ف

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  هذ  -2من  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  حيث  ألف  من  التمويل،  ا 

 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

و  )"الخطة"(.  عليها  لالموافق  الفرعية  وفقا  من  5لفقرة  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 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 المحددة أن 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

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

ويلتنفيذ"(  ا السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي غطي كل سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 
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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 

قدّم خطة ( د) قد  البلد  يكون  التذييل    الشريحةتنفيذ    أن  هيئة  تقويمية حتى   -4على  كل سنة  تغطي  ألف 

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 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) ي  عمليات  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  تنفيذ  الجب 

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؛  علقالتي يمكن أن تتالمسائل   (1)

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

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   يةسنوتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

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)

التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

أت الشامل ؤدي  التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  ي وفورات محتملة متصلة 

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفي  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  التنفيذ  الموافق  تقرير  في  بشأنها  ذية 

 السنوي الالحق؛ 

الثنائية أو  و (ج)  الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 التبريداعتبارات لقطاع خدمات  

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

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

 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

ا أجل  هذمن  بموجب  بااللتزامات  االتفاق.  لوفاء  المنفذة  يأن  على    اليونيدووافق  وا  الوكالة  )"الوكالة    الرئيسيةكون 

تحت قيادة  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونموكالة المنفذة الالكون  تعلى أن    اليونيبوافقت  والمنفذة الرئيسية"(  

افق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في  يو وهذا االتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

و/   الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا االتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

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  

من الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  المنفذة    الوكالة  للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خالل 

التذييل   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار 

واالتوالي.   الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  المتعاونة وتوافق  المنفذة  لوكالة 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

المتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن ا-2من التذييل    2-1الصف األفقي  

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

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . 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

 من االمتثال لهذا االتفاق.   المعلومات الضرورية للتحقق

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex XXVIII 

 

4 

 تاريخ اإلنجاز 

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إ7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  تمام ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ 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

االتف .16 هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  اق 

 . األطراف
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 ذييالت الت

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

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

22-الهيدروكلوروفلوروكربون  18.00 األولى  جيم 

 1.90 األولى  جيم ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 19.90 األولى  جيم المجموع الفرعي 

ب الوارد في البوليوالت سابقة  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 الخلط المستوردة 

 0.80 األولى  جيم

 20.70 األولى  جيم المجموع 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

-2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021  2020 التفاصيل  السطر 

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض   1.1

الخاص بالمواد  

المجموعة األولى من 

المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال  

)طن من قدرات  

 استنفاد األوزون(

12.94 12.94 12.94 12.94 12.94 6.47 6.47 6.47 6.47 0 n/a 

الحدّ األقصى  2.1

لالستهالك المسموح به 

من مواد المجموعة 

األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال  

)طن من قدرات  

 استنفاد األوزون(

12.94 12.94 9.91 9.91 9.91 6.47 6.47 6.47 2.70 0 n/a 

التمويل المقرر للوكالة   1.2

المنفذة الرئيسية  

( )دوالر اليونيدو)

 أمريكي( 

197,000 0 0 164.500       0 298,500 0 157,000 0 177,500 994,500 

تكاليف دعم الوكالة   2.2

المنفذة الرئيسية )دوالر  

 أمريكي( 

13,790 0 0 11,515 0 20,895 0 10,990 0 12,425 69,615 

للوكالة    التمويل المقرر .23

المنفذة المعاونة 

( )دوالر )اليونيب

 أمريكي( 

26,500 0 0 36,500 0 36,500 0 43,000 0 33,000 175,500 

تكاليف دعم الوكالة   4.2

المنفذة المعاونة )دوالر 

 أمريكي( 

3,445 0 0 4,745 0 4,745 0 5,590 0 4,290 22,815 

إجمالي التمويل المقرر   1.3

 )دوالر أمريكي( 

223,500 0 0 201,000 0 335,000 0 200,000 0 210,500 1,170,000 

إجمالي تكاليف الدعم  2.3

 )دوالر أمريكي( 

17,235 0 0 16,260 0 25,640 0 16,580 0 16,715 92,430 

إجمالي التكاليف   3.3

المقررة )دوالر  

 أمريكي( 

240,735 0 0 217,260 0 360,640 0 216,580 0 227,215 1,262,430 

 11.71 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 6.30 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 0.00 ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 1.90 ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  2.2.4
 0.00 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد  141-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من  1.3.4

 األوزون(
0.00 

 0.80 والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(   في البوليوالت سابقة الخلط المستوردةب 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 0.00 ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

.2021ديسمبر/ كانون األول  31التفاق المرحلة األولى: تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا  * 
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـة المحددة في التذييـفي السن  الثاني  اع  ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف. -2

 التنفيذ ألف : شكل تقارير وخطط  -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،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و   البعض.

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   معوذات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  تغييرات  ينبغي  أية  عن  بلومات  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة  في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  هذا    7 إلعادة تخصيص  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل مستقتقرير  المواد،  ل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

لجميع   االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  التحقق 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5ت الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  السنوات ذا

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  أخذ  مع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  التقويمية

الشاملة الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  الوصف  أي  يحدد  أن  ينبغي  كما   .

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  األنشطة 

 ؛ أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة  خطو  ذ السنويةبجميع تقارير التنفيمجموعة 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(

بشكل  في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ   .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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ل )ب( التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  في  وإذا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك  أهداف  ها 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

األساس   وسيشكل  االتفاقات  لهذه  لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 

 مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به ألف:  -5التذييل 

 

ستقوم الوحدة الفنية لألوزون في هندوراس، التابعة ألمانة الموارد الطبيعية والبيئة، بتنسيق تنفيذ المشروع  .1

 بما في ذلك األنشطة المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

عن   .2 مسؤولة  لألوزون  الفنية  الوحدة  المواد  ستكون  إزالة  إدارة  لخطة  الكامل  للبرنامج  الوطني  التنسيق 

الرئيسية   المنفذة  الوكالة  بوصفها  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  من  بمساعدة  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ة الرئيسية والوكالة  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة بوصفه الوكالة المنفذة المتعاونة. وستقدم الوحدة الدعم للوكالة المنفذ 

 المنفذة المتعاونة في إعداد الخطط السنوية للتنفيذ والتقارير المرحلية للجنة التنفيذية.

وإنفاذ   .3 إلصدار  بالمتابعة  والقيام  اإلزالة،  تنفيذ  خطة  رصد  عن  مسؤولة  لألوزون  الفنية  الوحدة  ستكون 

 طة:السياسات والتشريعات، وفيما يلي اإلجراءات للقيام بهذه األنش

في   )أ(  بما  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  للمكونات داخل خطة  األنشطة  تنفيذ جميع 

ذلك تصميم مفصل لألنشطة، ومراجعة األنشطة المشتركة، وتحديد المستفيدين واختيارهم، والتعاقد  

 ير ذلك من األنشطة؛ على السلع والخدمات، والمساعدة التقنية المستمرة للمستفيدين من المشروع وغ

المواد   )ب( باستخدام  المتعلقة  المحلي  الخاص  القطاع  في  والسلوكيات  لالتجاهات  المنتظم  الرصد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية وبدائلها الممكنة؛ 

تصميم، وتنظيم وتنفيذ )السنوي( ألنشطة رصد المشروع، بما في ذلك تصميم أدوات جمع البيانات   )ج(

 وأدوات التحليل؛ 

أنشطة  د( ) و/أو  التصحيحية  التدابير  تنفيذ  تصميم  ذلك  في  بما  عنها،  واإلبالغ  الرصد  نتائج  تحليل 

 المساعدة التقنية، وتنظيم االجتماعات ذات الصلة من أجل استعراض الرصد وإدارته؛ 

 تصميم وتنفيذ التدابير التصحيحية؛  )هـ(

 لى المستفيدين من المشروع؛ التنفيذ المنتظم ألنشطة المساعدة التقنية المقدمة إ )و(

المواد   )ز( إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  بشأن  السنوية  نصف  والتقارير  السنوية،  المرحلية  التقارير  إعداد 

المتعدد   للصندوق  التنفيذية  للجنة  السنوية  نصف  التنفيذ  وخطة  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

تقرير   أي  إعداد  أيضا  وستشمل  المحدد.  للشكل  وفقا  المالئم  األطراف،  للتشغيل  ضروري  آخر 

 لمشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

والمؤسسات   .4 الصناعة،  واتحادات  األخرى،  الحكومية  الهيئات  مع  استراتيجية  تحالفات  الحكومة  ستنشئ 

 األكاديمية، مما يسمح لها بتعزيز االستراتيجية وتوسيع نطاق عملها، بما في ذلك: 

القطاعات   )أ(  إلى  بأكمله  التدريب  برنامج  لدعم  األساسي  التدريب  ومؤسسات  المهنية  المؤسسات 

 المشتركة في استخدام غازات التبريد التي سيتم إزالتها والبدائل إلى قطاع الخدمة برمته؛ 
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اللوائح  )ب( وتنفيذ  وإرشاد  بتنظيم  المدينة  وفي  المقاطعات  وبين  المقاطعة  في  الجمارك  إدارات  ،  تقوم 

اإلجراءات   مونتريال. وستنفذ  بروتوكول  في  للرقابة  الخاضعة  بالمواد  المتعلقة  أمور،  ضمن جملة 

التدابير   وتنفذ  لألوزون.  المستفدة  المواد  وواردات  صادرات  على  وتشرف  التفتيش  وعمليات 

وستقوم  لألوزون.  المستنفدة  للمواد  القانونية  غير  والتجارة  التهريب  لمنع  الالزمة  ،  التشغيلية 

للرقابة  الخاضعة  والمعدات  المواد  من  والتحقق  بالتفتيش  لألوزون،  الفنية  الوحدة  مع  بالمشاركة 

التقارير   الجمارك  لألوزون، ستعد  الفنية  الوحدة  من  مطالبتها  وعند  مونتريال.  بروتوكول  بموجب 

 التي تعمل كمدخالت في التقارير التي يجب أن يقدمها البلد إلى بروتوكول مونتريال.

لألوزون  س .5 الفنية  الوحدة  تعينه  منسق  من  ويتكون  اإلزالة،  بإدارة خطة  الوظيفة  لهذه  متخصص  فريق  يقوم 

الدعم   مكون  وسيشمل  للدعم.  الضرورية  التحتية  والبنية  المنفذة  الوكاالت  في  والخبراء  الممثلين  من  بالدعم  ويزود 

 :إلدارة وتحديث األدوات القانونية لخطة اإلزالة األنشطة التالية

 إدارة وتنسيق تنفيذ الخطة؛  )أ( 

المطلوبة وضمان  )ب( التكليفات  بممارسة  للحكومة  للسماح  والتطبيقات  السياسات  برنامج إلعداد  إنشاء 

 وفاء الصناعة بالتزامات خفض استهالك المواد المستنفدة لألوزون؛

ي المستوى ألهداف الخطة  إعداد وتنفيذ أنشطة التدريب، والتوعية وبناء القدرات لضمان التزام عال )ج(

 والتزاماتها؛ 

 إعداد خطط التنفيذ السنوية بما في ذلك تحديد تسلسل مشاركة الشركات في األنشطة؛  )د( 

 إنشاء وتشغيل نظام لإلبالغ عن استخدام/بدائل المواد المستنفدة لألوزون من جانب المستخدمين؛  )هـ(

 لسنوي استنادا إلى األداء؛ تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة الصرف ا  )و(

البيئية   )ز( التنظيمية  الكيانات  مشاركة  مع  الخطة،  نتائج  وتقييم  لرصد  المركزية  آلية  وتشغيل  إنشاء 

 المحلية من أجل ضمان االستدامة. 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي يمكن إجراؤها في إطار برامج عمل الرصد والتقييم التابعة للصندوق  .6

 األطراف أو في إطار برنامج التقييم لدى أي من الوكاالت التي تشارك في هذا االتفاق. المتعدد

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

بمقتضى   ( أ) المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  الداخلية  ضمان  والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 ألف؛   -4 التذييل 

المرتبطة بها    الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة  ل  مستقتقديم تحقّق   (ج)

 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل  الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 
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التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   ( د)

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  التنفيذية  -4المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  تشمل  ألف  اإلبالغ  ومتطلبات  عن .  اإلبالغ 

 ؛ األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

هدف   )و( تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

تقارير التحقق عن   الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  لالستهالك فيها، ينبغي 

من الجارية  استهالك    المرحلة  بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

ب )ط( التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  واإلبالغ  ضمان  بالشفافية  ومتسمة  فعالة  طريقة 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  )ي(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المتصلة   )س( األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  اإلفراج 

 بالمشروع. 

خذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأ .2

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4
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 باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  األنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 السياسات العامة عند الطلب؛ تقديم المساعدة لوضع  )أ( 

الوكالة  )ب( إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  األنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  مساعدة 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ 

التقار )ج( في  إلدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  األنشطة  هذه  عن  تقارير  على تقديم  المجمعة  ير 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

والتنسيق   )د(  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  والتوصل 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل 180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2ذييل  من الت  2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

)مرحلتين .2 ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  المواد    وفي  إزالة  إدارة  خطة  من 

على   سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

   المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر. قطاع ما، أو إذا كانت كلتا
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 التاسع و العشرون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف  جامايكاحكومة بين  اتّفاق

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

هذا   .1 حكومةيمثّل  بين  التفاهم  في  )"  جامايكا   االتفاق  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  البلد"( 

طن  صفر  ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

بحلول    من األوزون  استنفاد  الثاني  1قدرات  كانون   / لبر  2030  يناير  الزمنية  الجداول  مع  يتماشى  وتوكول  بما 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  لجميع  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  فضال 

التذييل   في  إليها  المشار  وي -1المواد  بالتمويل  ألف.  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  قبل 

الفقرة   في  ألي  3المحدّدة  بالنسبة  األطراف  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد   ،

طوة النهائية في التخفيضات  الخ  ألف باعتباره-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  3-2-4، و3-1-4 الصفوفالمستوى المحدد لكل مادة في 

المحد  .3 اللتزاماته  البلد  بامتثال  توفير  رهناً  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  دة 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.  -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  

روكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيد .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 تكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. ب وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 ني للموافقة على التمويل: من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمعلى 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  القطرية  البرامج    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشرأن  تنفيذ  عن  التذييل  يحة  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي غطي كل سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح    ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛ في المائة 20يزيد عن من الشريحة الموافق عليها سابقا 

تنفيذ   ( د) قدّم خطة  قد  البلد  يكون  التذييل    الشريحةأن  هيئة  تقويمية حتى   -4على  كل سنة  تغطي  ألف 

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 

أنه  سيؤكد   .6 االتيالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  فاق.  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  كون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  توافق اللجنة التنفيذية على أن ت .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) خطة    عمليات  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  يجب  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  تنفيذ  الالتخصيص 

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:

 د األطراف؛ بقواعد أو سياسات الصندوق المتعد التي يمكن أن تتعلقالمسائل   (1)

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

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   سنويةتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

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)

ة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتمل

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

الشامل ت التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  أي وفورات محتملة متصلة  ؤدي 

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي الالحق؛ 

الثنائية أو  و (ج)  الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    فذة المنسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

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

 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  إلالبلد على تحمل المسؤولية الشاملة  يوافق   .9

)"الوكالة   الرئيسيةكون الوكالة المنفذة  يأن  على  يوئنديبي  الوافق  ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  من أجل ا

البلد    الرئيسية"(  المنفذة   بأنشطة  يتعلق  تتم في وهذا االتفاق.    بموجبفيما  قد  التي  التقييم،  البلد على عمليات  يوافق 

تقييم   برنامج  إطار  في  أو  األطراف  المتعدد  للصندوق  والتقييم  الرصد  برامج  المنفذة  برنامج  إطار    الرئيسية الوكالة 

 المشاركة في هذا االتفاق. 

ميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لج .10

و برد دور  )ب(.    5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

التذييل  ا في  الرئيسية  المنفذة  المنفذة    . ألف  -6لوكالة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  وتوافق 

 ألف.   -2ذييل للت   2-2 بالرسوم المحددة في الصفيسية الرئ 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

قبل البلد بأنه  ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ ي-2من التذييل    2-1الصف األفقي  

لن يحّق له الحصول على 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  

كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.  بكافة التزاماته التي  

ألف )"تخفيضات في    -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة  من    اذ األوزونقدرات استنف  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   المستقبلية  شرائحل ل  التمويل

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق.  و  من اللجنة التنفيذيةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول   .13

الرئيسية    ،وبنوع خاص المنفذة  للوكالة  يتيح  لهذا    االطالععليه أن  للتحقق من االمتثال  المعلومات الضرورية  على 

 االتفاق. 

 تاريخ اإلنجاز 

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 
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الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إ7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  تمام ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة ذا االتفاق تنفذ جميع الشروط المحدّدة في ه .15

، ما لم مونتريال  هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

الم .16 بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  تبادلة 

 . األطراف
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 ذييالت الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 
 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 6.98 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون  3.60 األولى  جيم 

 10.58   المجموع 

 

 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2023 

2024 2025-

2026 

2027 2028-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد   1.1

المجموعة األولى من المرفق جيم  

مونتريال )طن من قدرات  لبروتوكول 

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق 0.00 5.30 5.30 5.30 10.60 10.60 10.60
 

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من  2.1

مواد المجموعة األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات  

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق 0.00 5.30 5.30 5.30 8.20 8.20 8.20
 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية   1.2

 ( )دوالر أمريكي( يوئيديبي)ال

117,000 0 156,000 0 78,000 0 39,000 390,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية   2.2

 )دوالر أمريكي( 

8,190 0 10,920 0 5,460 0 2,730 27,300 

 390,000 39,000 0 78,000 0 156,000 0 117,000 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 27,300 2,730 0 5,460 0 10,920 0 8,190 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(  2.3

إجمالي التكاليف المقررة )دوالر   3.3

 أمريكي(

125,190 0 166,920 0 83,460 0 41,730 417,300 

المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد  22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 األوزون( 

2.48 

 4.50 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-الهيدروكلوروفلوروكربون استهالك  3.1.4

ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب  141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 

0.00 

والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة   في البوليوالت سابقة الخلط المستوردةب 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 

3.60 

ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل )طن من  141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4

 قدرات استنفاد األوزون( 

0.00 

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى: *   
 

 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

للموافق .1 المقبلة  الشرائح  تمويل  في  النظر  عليه  ـسيجري  السن  الثاني  اع  ـاالجتمقبل  ة  في  ـفي  المحددة  ة 

 ألف. -2 لـالتذيي
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 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -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،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفإزالة هذه  بحالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   السائدة    وأن في  الظروف  في  تغييرات  أية  البلد، ويعكس  يوفرفي  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   تغييرات  وذات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

النح الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  الفقرة إلعادة تخصيص  في  المنصوص عليه  هذا    7 و  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

كل مع  لجميع    التحقق  االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  مع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

والتقدم المحرز، فضال عن    . وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملةالتقويمية

الوصف   يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  أي 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

ا  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  )ب(  األنشطة  الفرعية  لفقرة 

 ؛ 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 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  )ه(

لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل  في حال وجود مرحلتين   .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( 

 نشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛ األ

في   )ب( الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  وإذا 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

له لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  األساس  الهيدروكلوروفلوروكربونية  وسيشكل  االتفاقات  ذه 

 للتحقيق المستقل. 
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 مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به ألف:  -5التذييل 

 

تكون وحدة األوزون الوطنية، التي تقع داخل الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط، مسؤولة عن التنفيذ اليومي   .1

وهياكل اإلشراف واإلبالغ    إجراءات  ،تنفيذ هذه الوظيفة في إطار    ،ستتبع وحدة األوزون الوطنيةو  ألنشطة المشروع.

والتخطيط. للبيئة  الوطنية  الوكالة  إلدارة  الحكومة  أنشأتها  مسؤولية  و  التي  تقع  الصدد،  هذا  على    العليا  سياسةال في 

والتخطيط للبيئة  الوطنية  الوكالة  المسؤول عن  الوزير  على    ،عاتق  الفني  المستوى  على  المسؤولية  تقع  عاتق  بينما 

 الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط )رئيس الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط(. 

المنفذة   .2 الوكالة  مع  وبالتعاون  دوري،  بشكل  الحكومة  مراقبة    بتنظيم ،  الرئيسية ستقوم  التحقق  ب  للقيام بعثات 

ً   وستقوم   مخرجات المشروع، وتحقيق األهداف واإلدارة المالية.لالمستقل   بإجراء تقييم شامل للمشروع    البعثات أيضا

 تحقيق مستويات اإلزالة المستهدفة.بغيةَ وتقديم توصيات، إذا لزم األمر لمزيد من اإلجراءات 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 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 الخاّصة   . أ

 به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛ 

خطط   . ب  إعـداد  في  البلد  الن السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  على  الالحقة  في  والتقاريـر  المبيـن  حو 

 ألف؛   -4 التذييل 

المرتبطة بها قد    الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة  مستقل  تقديم تحقّق   .ج

 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل الشرائح  أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ  

عتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي خطط التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين اال . د

 ألف؛ -4)د( من التذييل 1)ج( و1التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  

بتقارير   . ه  الخاصة  اإلبالغ  بمتطلبات  النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء  على  الشاملة  والخطة  التنفيذ  وخطط 

 . لجنة التنفيذيةألف لتقديمها إلى ال -4المحدد في التذييل 

هدف   .و تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

عن   التحقق  تقارير  االقتضاء،  وحسب  السنوية،  الشريحة  تنفيذ  تقارير  تقديم  ينبغي  فيها،  لالستهالك 

المتوقعة األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  استهالك    المرحلة  بأهداف  والوفاء 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  .ز

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  .ح

الدقيق   .ط واإلبالغ  بالشفافية  فعالة ومتسمة  التنفيذ بطريقة  تنفيذ خطة  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  ضمان وجود 

 عن البيانات؛ 

للفقرة   .ي وفقا  االمتثال  عدم  نتيجة  التمويل  حالة خفض  البلد،    11في  مع  بالتشاور  تحديد،  االتفاق،  ،  من 

 منفذة ؛ الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  .ك
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 بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. تقديم المساعدة فيما يتعلق  .ل

 اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع. . م 

منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار   .2

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 مويل بسبب عدم االمتثال ألف: تخفيضات في الت -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل    180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2من التذييل    2-1  المحدد في الصفألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف  -2التذييل  

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

فيه .2 يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  المواد  وفي  إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  ا 

على   سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

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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 الثالثون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةاتّفاق بين حكومة 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق  )"  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1

المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل   ألف )"الموادّ"( إلى كمية   -1بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للموادّ 

بما يتماشى مع الجداول    2030  يناير / كانون الثاني  1حلول  قبل  قدرات استنفاد األوزون    طن من  صفر  ثابتة قدره 

 الزمنية لبروتوكول مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  هذا  ألف  لجميع  االتفاق  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  فضال 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  -1المواد  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل  ألف. 

الفقرة   في  الصندوق  3المحدّدة  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد  ألي  ،  بالنسبة  األطراف  المتعدّد 

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  3-2-4، و3-1-4 الصفوفل مادة في المستوى المحدد لك

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  ه  -2من  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  حيث  ألف  من  التمويل،  ذا 

 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

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  وفقا  الموافق  من  5للفقرة  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على األقل  ة أسابيعثمانيالتالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2من التذييل    2-1الصف  في    أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  ( أ)

. وتستثنى  االتفاقهذا  والسنوات 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 التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 أن هذا التحقق غير مطلوب؛  اللجنة التنفيذية

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي غطي كل سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح    ،سابقا  التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها

 ؛ في المائة 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

تنفيذ   ( د) قدّم خطة  قد  البلد  يكون  التذييل    الشريحةأن  هيئة  تقويمية حتى   -4على  كل سنة  تغطي  ألف 

أو حتى موعد   نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل،

 . اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة 

 الرصد 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته وفقاً لتغيّر ال ،ها من 

إعادة  ( أ) خطة    عمليات  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  يجب  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  تنفيذ  الالتخصيص 

قائمة   يحةشر)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)

في   (3) المنفذة التغييرات  أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   سنويةتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

في المائة من مجموع تكاليف آخر    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال 

 افق عليها؛ شريحة مو

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي الالحق؛ 

فيها  البلد يوافق   )ه(   تم  التي  الحاالت  في  للمواد  ،  كبديل  الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  اختيار 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد  

والمعايير   اللوائح  مراجعة  والنظر،عند  المناخ؛  على  اآلثار  حد  أدنى  إلى  تقلل  التي  البدائل  توافر 

تشجع   مناسبة  أحكام  في  بدائل  والحوافز،  اعتماد  إمكانية  في  والنظر  البدائل؛  هذه  مثل  إدخال  على 

مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  

 حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛ 

الثنائية أو  سيتم إو )و( الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة رجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ت التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـاي .8

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

 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

ا  أجل  االتفاق.  من  هذا  بموجب  بااللتزامات  المنفذة  ين  أعلى    اليونيبوافق  ولوفاء  الوكالة  )"الوكالة   الرئيسيةكون 

تحت قيادة  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونم وكالة المنفذة الالكون  تعلى أن    اليونيدووافقت  والمنفذة الرئيسية"(  

التي قد تتم في  يوافق البلد على عمليات التقييم،  وهذا االتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

و/   الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا االتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

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  

من الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  المنفذة    الوكالة  للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خالل 

التذييل   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار 

واالتوالي.   الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  المتعاونة وتوافق  المنفذة  لوكالة 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

المتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن ا-2من التذييل    2-1الصف األفقي  

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

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . 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 
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إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  الخطة لتنفيذ    آخر شريحةألف. وفي حالة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام 7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ 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

لل .16 المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  بلد 

 . األطراف
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 ذييالت الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 
 

المجموع  المرفق  المادة 

 ة 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

22-الهيدروكلوروفلوروكربون  2.30 األولى  جيم 

ب الوارد في البوليوالت  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

سابقة الخلط المستوردة ال  

 األولى  جيم
3.24 

 

 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 
 

-2021 *2020 التفاصيل  السطر 

2022 

2023 2024 2025 2026 2027-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد   1.1

المرفق  المجموعة األولى من 

جيم لبروتوكول مونتريال )طن  

 من قدرات استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق  0.00 0.75  0.75  0.75  1.50 1.50  1.50  1.50

الحدّ األقصى لالستهالك   2.1

المسموح به من مواد المجموعة  

األولى من المرفق جيم  

لبروتوكول مونتريال )طن من  

 قدرات استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق  0.00 0.75  0.75  0.75  1.50 1.50  1.50  1.50 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة  1.2

الرئيسية )اليونيب ( )دوالر  

 أمريكي(

106,400 0 87,100  0 0  86,900 0  52,000 332,400 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.2

 الرئيسية )دوالر أمريكي( 

13,832 0 11,323 0 0 11,297 0 6,760 43,212 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة  3.2

المعاونة )اليوئيديبي( )دوالر  

 أمريكي(

107,000 00  64,480 0   0 16,120  0 0 187,600 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   4.2

 المعاونة )دوالر أمريكي( 

9,630 0 5,803 0 0 1,451 0 0 16,884 

)دوالر  إجمالي التمويل المقرر  1.3

 أمريكي(

213,400 0 151,580 0 0 103,020 0 52,000 520,000 

إجمالي تكاليف الدعم )دوالر   2.3

 أمريكي(

23,462 0 17,126 0 0 12,748 0 6,760 60,096 

إجمالي التكاليف المقررة )دوالر   3.3

 أمريكي(

236,862 0 168,706 0 0 115,768 0 58,760 580,096 

 1.50 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية  1.1.4

 0.80 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-الهيدروكلوروفلوروكربون استهالك  3.1.4

ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا 141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 

0.00 

والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة   سابقة الخلط المستوردةالفي البوليوالت ب 141-ة الهيدروكلوروفلوروكربونكمي  2.2.4

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 

3.24** 

ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل )طن من 141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4

 قدرات استنفاد األوزون( 

0.00 

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى: *   

تم تحقيق الإلزالة بدون مساعدة الصندوق المتعدد األطراف. * *   
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
 

ل  ـ ة المحددة في التذييـفي السن  األولا اع  ـة عليه في االجتمـالشرائح المقبلة للموافق سيجري النظر في تمويل   .1

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -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،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة للبديلة المستخدمة  ، والتكنولوجيا احسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   تغييرات  وذات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة إلعادة تخصيص   في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  هذا    7 األموال خالل  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

لجميع   االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  التحقق 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5لصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  السنوات ذات ا

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  الت مع  و  األنشطة،  الترابط  والتقدم  أخذ  المكتسبة  جارب 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  التقويمية

ك الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  الوصف  أي  يحدد  أن  ينبغي  ما 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  األنشطة 

 ؛ 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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أهداف  )ب( لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  في    وإذا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

األساس   وسيشكل  االتفاقات  لهذه  لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 

 ر المتعلقة به ألف: مؤّسسات الرصد واألدوا -5التذييل 

 

إدارة   .1 )  مراقبةستكون  التلوث  المراقبة  DPCMورصد  عن  مسؤولة  والبيئة  الطبيعية  الموارد  وزارة  في   )

للمشر الخطة.  وع  الشاملة  إطار  في  األنشطة  وتنسيق  ولجميع  تخطيط  عن  مسؤولة  الوطنية  األوزون  وحدة  ستكون 

وتنفيذ العمل اليومي لتنفيذ المشروع. كما ستساعد المنظمات الحكومية وغير الحكومية على تبسيط أنشطتها من أجل  

للمشاريع.   السلس  الوالتنفيذ  الوكالة  إلى  التنفيذ  حالة  عن  سنوية  مرحلية  تقارير  الوطنية  األوزون  وحدة  منفذة  ستقدم 

 . الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ الخطة

 
من   .2 السنوي  االستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونيةسيتم رصد  األخرى    المواد  لألوزون  المستنفدة  والمواد 

إدارة   خالل  الجمارك.    مكافحةمن  إدارة  مع  بالتعاون  التلوث  سلطة    مكافحةإدارة  إن  ورصد  هي  التلوث  ورصد 

المواد  استيراد وتصدير    ورصداالستيراد والتصدير، بينما ستقوم إدارة الجمارك بمراقبة    تراخيصإلصدار    مرخصة

تقوم وحدة األوزون الوطنية  سو وغيرها من المواد المستنفدة لألوزون عند نقطة الدخول.    الهيدروكلوروفلوروكربونية

مستوردي   مع  الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتنسيق  على    المواد  للحصول  لألوزون  المستنفدة  المواد  من  وغيرها 

 . البيانات الالزمة لمطابقة اإلحصاءات على أساس دوري

 

الهواء وورش ستجري وحدة األوزون الوطنية عمليات تفتيش منتظمة لمراكز التدريب على التبريد وتكييف   .3

الموزعة بموجب الخطة. كما ستجري    التبريد وتكييف الهواءلرصد ظروف أدوات خدمة  التبريد وتكييف الهواءخدمة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.عمليات تفتيش منتظمة لرصد تنفيذ متطلبات وضع العالمات على أسطوانات  

 

للسوق  .4 مسًحا  أيًضا  الوطنية  األوزون  وحدة  تغلغل    ستجري  غير  ال لقياس  المواد  بدائل  على  القائمة 

ستراقب وحدة األوزون الوطنية  ووالتكنولوجيات البديلة في قطاع التبريد وتكييف الهواء.    الهيدروكلوروفلوروكربونية

المثال سبيل  على  الصلة  ذات  الوكاالت  مع  القدرات  بناء  أنشطة  وتدريب    ،تنفيذ  الهواء  وتكييف  تبريد  فني  تدريب 

 . الجمارك واإلنفاذ يموظف

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

الداخلية   ( أ) والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  ضمان 

على   به،  الخاّصة  الخاّصة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 ألف؛   -4 التذييل 

المرتبطة بها    شرائحالإلى 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 
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التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   ( د)

 ألف؛ -4ن التذييل  )د( م1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  التنفيذية  -4المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  عن ألف  اإلبالغ  تشمل  اإلبالغ  ومتطلبات   .

 ؛ األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

هدف    في )و( تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال 

تقارير التحقق عن   الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  لالستهالك فيها، ينبغي 

است بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  هالك  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

واإلبالغ   )ط( بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  ضمان 

 البيانات؛ الدقيق عن 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  )ي(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

المن  )ن( الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  والتنسيق  التوصل  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  فذة 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المتصلة   )س( األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  اإلفراج 

 بالمشروع. 

منفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة ال .2

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة  -6 التذييل

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  األنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex XXX 
 

9 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

ا )ب( األنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  الوكالة مساعدة  إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  لتي 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  إلدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  األنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

إلى   )د(  والتنسيق  والتوصل  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل    180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2تذييل  من ال   2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

)مرحلتي .2 ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  المواد  وفي  إزالة  إدارة  خطة  من  ن 

على   سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 ا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أو إذا كانت كلت
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 الحادي والثالثون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف  منغولياحكومة اق بين تفا

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

حكومة   .1 بين  التفاهم  االتفاق  هذا  في   منغوليايمثّل  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  )"البلد"( 

طن    صفرألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

بحلول    من األوزون  استنفاد  الثاني  1قدرات  كانون   / لبروتوكول    2030  يناير  الزمنية  الجداول  مع  يتماشى  بما 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  لجميع  فضال  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  -1المواد  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل  ألف. 

الفقرة   في  األط3المحدّدة  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد  ألي  ،  بالنسبة  راف 

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  3-1-4 فالص المستوى المحدد لكل مادة في 

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.  -3دأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  المب 

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  من  )ب(  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 التمويل شروط اإلفراج عن 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2من التذييل    2-1الصف  ي  ف  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    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويللذي يقدم فيه اللجنة التنفيذية ا

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

كليالتنفيذ"(   و  غطي  السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 
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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 

تنفيذ   ( د) قدّم خطة  قد  البلد  يكون  التذييل  ع  الشريحةأن  هيئة  تقويمية حتى   -4لى  كل سنة  تغطي  ألف 

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 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( ه ) ي  عمليات  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  تنفيذ  الجب 

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؛  علقالتي يمكن أن تتالمسائل   (1)

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

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   يةسنوتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

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)

التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

أت الشامل ؤدي  التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  ي وفورات محتملة متصلة 

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (و) التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفي  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  التنفيذ  الموافق  تقرير  في  بشأنها  ذية 

 السنوي الالحق؛ 

للمواد  البلد يوافق   ( ج)  كبديل  الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحاالت  في   ،

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد  

والمعايير   اللوائح  مراجعة  والنظر،عند  المناخ؛  على  اآلثار  حد  أدنى  إلى  تقلل  التي  البدائل  توافر 

بدائل  والحو اعتماد  إمكانية  في  والنظر  البدائل؛  هذه  مثل  إدخال  تشجع على  مناسبة  أحكام  في  افز، 
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مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  

 تنفيذ الشرائح؛ حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير  

الثنائية أو  و ( د) الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ولى االهتمام على وجه ي .8

تطرأ   (ز) قد  التي  الخاّصة  االحتياجات  لمعالجة  االتفاق  هذا  بموجب  المتاحة  المرونة  البلد  يستعمل  أن 

 خالل تنفيذ المشروع؛ 

ذات الصلة بشأن قطاع المقررات  المنفذة المعنية بعين االعتبار  أو  /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ح)

 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة 

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي  إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

ا  أجل  االتفاق.  من  هذا  بموجب  بااللتزامات  اليأن  على    اليونيبوافق  ولوفاء  المنفذة  كون  )"الوكالة   الرئيسيةوكالة 

الرئيسية"(   اليابانوالمنفذة  الال كون  تعلى أن    وافقت حكومة  المتعاونة"(    ةتعاونموكالة  المنفذة  قيادة  )"الوكالة  تحت 

في  يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم  وهذا االتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

و/   الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا االتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

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  

من الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  المنفذة    الوكالة  للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خالل 

التذييل   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار 

واالتوالي.   الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  المتعاونة وتوافق  المنفذة  لوكالة 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

المتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن ا-2من التذييل    2-1الصف األفقي  

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

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . لة في البلدعلى تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات ص
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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 

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  الخطة لتنفيذ    آخر شريحةألف. وفي حالة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام 7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ 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

تعديل   .16 لل  هذايمكن  المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  المتعدد  االتفاق  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  بلد 

 . األطراف
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 ذييالت الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 
 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

22-الهيدروكلوروفلوروكربون  1.40 األولى  جيم 

 

 والتمويلألف: األهداف -2التذييل 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2022 

2023 2024 2025 2026 2027-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص   1.1

بالمواد المجموعة األولى من  

المرفق جيم لبروتوكول  

مونتريال )طن من قدرات  

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق  0.00 0.46 0.46 0.46 0.91 0.91 0.91 0.91

الحدّ األقصى لالستهالك   2.1

المسموح به من مواد  

المجموعة األولى من المرفق  

جيم لبروتوكول مونتريال 

)طن من قدرات استنفاد 

 األوزون( 

 ال ينطبق  0.00 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40

التمويل المقرر للوكالة المنفذة  1.2

( )دوالر  اليونيبالرئيسية )

 أمريكي(

116,000 0 92,000 0 0 108,000 0 54,000 370,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.2

 الرئيسية )دوالر أمريكي( 

15,080 0 11,960 0 0 14,040 0 7,020 48,100 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة  3.2

المعاونة )اليابان( )دوالر  

 أمريكي(

110,000 0 60,000 0 0 0 0 0 170,000 

دعم الوكالة المنفذة  تكاليف  4.2

 المعاونة )دوالر أمريكي( 

14,300 0 7,800 0 0 0 0 0 22,100 

إجمالي التمويل المقرر   1.3

 )دوالر أمريكي( 

226,000 0 152,000 0 0 108,000 0 54,000 540,000 

إجمالي تكاليف الدعم )دوالر   2.3

 أمريكي(

29,380 0 19,760 0 0 14,040 0 7,020 70,200 

إجمالي التكاليف المقررة   3.3

 )دوالر أمريكي( 

255,380 0 171,760 0 0 122,040 0 61,020 610,200 

المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد  22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 األوزون( 

0.40 

 1.00 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31األولى: تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة *   
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـة المحددة في التذييـفي السن  الثاني  اع  ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

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

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ضمن التقرير  ينبغي أن يت و البعض.  

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

ينبغي    كمااالنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   تغييرات  وذات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  خطط(  )خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة  في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  هذا    7 إلعادة تخصيص  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

لجميع   االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  التحقق 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5لصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  السنوات ذات ا

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  الت مع  و  األنشطة،  الترابط  والتقدم  أخذ  المكتسبة  جارب 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  التقويمية

ك الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  الوصف  أي  يحدد  أن  ينبغي  ما 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  األنشطة 

 ؛ 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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أهداف  )ب( لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  في    وإذا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

األساس   وسيشكل  االتفاقات  لهذه  لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 

 ر المتعلقة به ألف: مؤّسسات الرصد واألدوا -5التذييل 

 

ألوزون الوطنية إدارة عملية الرصد بتوجيه من وزارة البيئة والسياحة بمساعدة الوكالة المنفذة  اهيئة  ستتولى   -1

 الرئيسية.

هيئة   -2 سجلتها  التي  للمواد  الرسمية  والتصدير  االستيراد  بيانات  على  بناًء  وتحديده  االستهالك  رصد  سيتم 

 ألوزون الوطنية.ا

هيئة   -3 على  سنويايتعين  وإبالغها  التالية  والمعلومات  البيانات  تجميع  الوطنية  المواعيد    األوزون  قبل  أو  في 

 :المناسبةالمحددة 

 تقارير سنوية عن استهالك المواد تقدم إلى أمانة األوزون؛   ( أ)

للصندوق  و (ب) التنفيذية  اللجنة  إلى  تقدم  الخطة  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  عن  سنوية  متعدد  التقارير 

 األطراف. 

مستشار ستكلف   -4 أو  مستقلة  شركة  الرئيسية  المنفذة  )مستشارين(  الوكالة  تحقيق  بمهمة    مستقل  من  التحقق 

 ء، المحددة في الخطة.أهداف األدا

والمالي   -5 اإلداري  الرصد  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  ستوفر  بالميزانية  كما  أنشطة والمتعلق  لتنفيذ  الالزم 

 المشروع. 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

الداخلية  ضمان   ( أ) والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  على  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  الالحقة  في  والتقاريـر  المبيـن  النحو 

 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 

االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي    التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين ( د)

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  لتقديمها  -4المحدد  التنفيذية  ألف  اللجنة  عن إلى  اإلبالغ  تشمل  اإلبالغ  ومتطلبات   .

 ؛ األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة
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هدف   )و( تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

الشريحة السنوية، وحسب   تنفيذ  تقارير  تقديم  تقارير التحقق عن  لالستهالك فيها، ينبغي  االقتضاء، 

استهالك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

وج )ط( واإلبالغ  ضمان  بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  ود 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  )ي(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ متعاونةالمنفذة  الكالة الوالرئيسية و

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ للبلد يُ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة  )ل(

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

والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 الخطة؛ واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ 

المتصلة   )س( األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  اإلفراج 

 بالمشروع. 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

إدا خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  المواد  مستقلة  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  رة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

مسؤ .1 المتعاونة  المنفذة  الوكالة  عن  ستكون  األنشطةولة  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

الوكالة  )ب( إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  األنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  مساعدة 

 لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ المنفذة الرئيسية 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  إلدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  األنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 
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للتخطيط   )د(  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  والتنسيق  والتوصل 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل    180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

وى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مست

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

المواد   .2 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  وفي 

بالتواز تنفيذهما  يتم  على  الهيدروكلوروفلوروكربونية  سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  ي( 

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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 الثاني و الثالثون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف نيبالحكومة بين  اتّفاق

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال )"نيبال  االتفاق التفاهم بين حكومةيمثّل هذا  .1

قدرات    طن منصفر    "الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرهاألف )  -1المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.  2030 يناير / كانون الثاني  1استنفاد األوزون بحلول 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  لجميع  فضال  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  -1المواد  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل  ألف. 

الفقرة   في  األط3المحدّدة  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد  ألي  ،  بالنسبة  راف 

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  3-1-4 فالص المستوى المحدد لكل مادة في 

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.  -3دأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  المب 

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  من  )ب(  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 التمويل شروط اإلفراج عن 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2من التذييل    2-1الصف  ي  ف  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    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويللذي يقدم فيه اللجنة التنفيذية ا

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

كليالتنفيذ"(   و  غطي  السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 

وأن معدل صرف التمويل المتاح    ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
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 ؛ في المائة 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

تنفيذ   ( د) قدّم خطة  قد  البلد  يكون  التذييل  ع  الشريحةأن  هيئة  تقويمية حتى   -4لى  كل سنة  تغطي  ألف 

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 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) ي  عمليات  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  تنفيذ  الجب 

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؛  علقالتي يمكن أن تتالمسائل   (1)

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

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   يةسنوتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

في المائة من مجموع تكاليف آخر    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال 

 شريحة موافق عليها؛ 

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي الالحق؛ 

الثنائية أو  و (ج) الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  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

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

 خالل تنفيذ المشروع؛ 

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار  أو  /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ب)
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 .خالل تنفيذ الخطةيد خدمات التبر

 الوكاالت الثنائية والمنفذة 

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي  إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

ا  أجل  االتفاق.  من  هذا  بموجب  بااللتزامات  المنفذة  يأن  على    الوينيب وافق  ولوفاء  الوكالة  )"الوكالة    الرئيسيةكون 

تحت قيادة  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونم وكالة المنفذة الالكون  تعلى أن    ليوئنديبيوافقت اوالمنفذة الرئيسية"(  

لتي قد تتم في  يوافق البلد على عمليات التقييم، اوهذا االتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

و/   الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا االتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

يذها واإلبالغ عنها  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنف  .10

وستدعم  )ب(.    5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

المنفذة   للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خالل  من  الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة 

التذييل  الرئيسية. وترد أدوار   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6الوكالة 

المتعاونة التوالي.   المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  وتوافق 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  -2من التذييل    2-1الصف األفقي  

التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على  

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  

التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.    بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة

ألف )"تخفيضات في    -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  

لُمنجزة  تخفيضات االستهالك غير ا من    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  5للفقرة  وفقا  المستقبلية  شرائحلل   التمويل

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة وكالة المنفذة الرئيسية  ال 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 

إنجاز   .14 ا اليتم  واالتفاق  به  خطة  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  لمقترن 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام 7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    حتى   الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 
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ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   حدة   علىتنفذ 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

المكتوب .16 المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  ة 

 . األطراف
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 ذييالت الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 
 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 1.27 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 
 األهداف والتمويلألف: -2التذييل 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2022 

2023 2024 2025 2026 2027-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص   1.1

بالمواد المجموعة األولى  

من المرفق جيم لبروتوكول  

مونتريال )طن من قدرات  

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق 0.00 0.36 0.36 0.36 0.72 0.72 0.72 0.72

الحدّ األقصى لالستهالك   1.2

المسموح به من مواد  

المجموعة األولى من  

المرفق جيم لبروتوكول  

مونتريال )طن من قدرات  

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق 0.00 0.36 0.36 0.36 0.63 0.63 0.63 0.72

التمويل المقرر للوكالة   2.1

المنفذة الرئيسية )اليونيب(  

 )دوالر أمريكي( 

128,000 0 67,000 0 0 75,000 0 54,000 324,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.2

 الرئيسية )دوالر أمريكي( 

16,640 0 8,710 0 0 9,750 0 7,020 42,120 

التمويل المقرر للوكالة   2.3

المنفذة المعاونة 

)اليوئنديبي( )دوالر  

 أمريكي(

90,000 0 126,000 0 0 0 0 0 216,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.4

 المعاونة )دوالر أمريكي( 

8,100 0 11,340 0 0 0 0 0 19,440 

إجمالي التمويل المقرر   3.1

 )دوالر أمريكي( 

218,000 0 193,000 0 0 75,000 0 54,000 540,000 

إجمالي تكاليف الدعم  3.2

 )دوالر أمريكي( 

24,740 0 20,050 0 0 9,750 0 7,020 61,560 

إجمالي التكاليف المقررة   3.3

 )دوالر أمريكي( 

242,740 0 213,050 0 0 84,750 0 61,020 601,560 

المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد  22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 األوزون( 

0.63 

 0.64 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  4.1.2

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  4.1.3

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31األولى: تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة *   
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـة المحددة في التذييـفي السن  الثاني  اع  ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

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

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

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  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   عن  وذات  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  تغييرات  ينبغي  بأية  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة  في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  هذا    7 إلعادة تخصيص  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

لجميع   االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  التحقق 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5لصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  السنوات ذات ا

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  الت مع  و  األنشطة،  الترابط  والتقدم  أخذ  المكتسبة  جارب 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  التقويمية

ك الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  الوصف  أي  يحدد  أن  ينبغي  ما 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  األنشطة 

 ؛ 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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أهداف  )ب( لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  في    وإذا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

األساس   وسيشكل  االتفاقات  لهذه  لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 

 ر المتعلقة به ألف: مؤّسسات الرصد واألدوا -5التذييل 

 

الوكالة المنفذة  من  إدارة عملية الرصد بمساعدة  ب  التابعة لوزارة الغابات والبيئة  وحدة األوزون الوطنية  ستقوم  .1

 الرئيسية.

 

التي    رصدوسيتم   .2 للمواد  الرسمية  والتصدير  االستيراد  بيانات  على  بناء  وتحديده  وحدة  تاالستهالك  سجلها 

 األوزون الوطنية.

 

في   .3 سنوي  أساس  على  عنها  واإلبالغ  التالية  والمعلومات  البيانات  بتجميع  الوطنية  األوزون  وحدة  وتقوم 

 :المواعيد المحددة ذات الصلة أو قبلها

 

 قدم إلى أمانة األوزون؛ استهالك المواد تُ تقارير سنوية عن   ( أ)

 

تُ  )ب( الخطة  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  عن  سنوية  للصندوق  تقارير  التنفيذية  اللجنة  إلى  متعدد  القدم 

 األطراف. 

 

ال .4 أو  وستُكلف  مستقلة  شركة  الرئيسية  المنفذة  مستقلوكالة  برصدمستقليناستشاريين  )  استشاري  أنشطة   ( 

 ها.يق أهداف األداء المحددة فيالخطة والتحقق من تحق 

 

أيضا    وستقود .5 الرئيسية  المنفذة  الميزانيةرصد  بالوكالة  وشؤون  والمالية  اإلدارية  أنشطة    الشؤون  لتنفيذ 

 المشروع. 

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 األقل ما يلي: تشمل على  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

الداخلية   ( أ) والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  ضمان 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 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 

سبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي  التأّكد من أخذ التجارب المكت ( د)

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 
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وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ه(

في   التنفيذية  -4التذييل  المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  عن ألف  اإلبالغ  تشمل  اإلبالغ  ومتطلبات   .

 ؛ األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

هدف   )و( تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

تنفيذ تقارير  تقديم  تقارير التحقق عن    لالستهالك فيها، ينبغي  الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، 

استهالك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 ف المطلوبة؛ إجراء مهاّم اإلشرا  )ح(

واإلبالغ   )ط( بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  ضمان 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  )ي(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المنشآت )س(  / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  المتصلة    اإلفراج  األنشطة  الستكمال  المشاركة 

 بالمشروع. 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1ذكورة في التذييل  الم

 ألف. -4

 

 باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  األنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 
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الوكالة  )ب( إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  األنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  مساعدة 

 نشطة؛ المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األ 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  إلدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  األنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

والتنسيق   )د(  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  والتوصل 

 خطة.واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ ال 

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل     180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار   11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

في  األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية  

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

المواد   .2 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  وفي 

على   سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير   أساس كل

 قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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 الثالث و الثالثون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف  نيكاراغواحكومة اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

هذا   .1 حكومةيمثّل  بين  التفاهم  في )"  نيكاراغوا  االتفاق  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  البلد"( 

طن    صفرألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

بحلول    من األوزون  استنفاد  الثاني  1قدرات  كانون   / لبروتوكول    2030  يناير  الزمنية  الجداول  مع  يتماشى  بما 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  لجميع  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  فضال 

التذييل  ا في  إليها  المشار  بالتمويل  -1لمواد  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل  ألف. 

الفقرة   في  ألي  3المحدّدة  بالنسبة  األطراف  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد   ،

طوة النهائية في التخفيضات  ألف باعتباره الخ-2من التذييل    2-1الصف  د في  استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحد 

ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز -1بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل  

المتبقي المؤهل )االستهالك    3-5-4و    3-4-4و  3-3-4و   3-2-4، و3-1-4  الصفوفالمستوى المحدد لكل مادة في  

 (. للتمويل

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.  -3جنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  المبدأ، في اجتماعات الل

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  يق 5وفقا  االتفاق، سوف  هذا  من  من  )ب(  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  بل 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2ن التذييل  م   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    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويل اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 
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السنيالتنفيذ"(   من  السابقة، وغطي كل سنة  التقويمية  من ي وات  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 

وأن معدل صرف التمويل المتاح    ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛ في المائة 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

تنفيذ   ( د) قدّم خطة  قد  البلد  يكون  التذ  الشريحةأن  هيئة  تقويمية حتى   -4ييل  على  كل سنة  تغطي  ألف 

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 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) ي  عمليات  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  تنفيذ  الجب 

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؛  علقالتي يمكن أن تتالمسائل   (1)

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

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   سنويةتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

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)

محتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار ال

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

الشامل ت التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  أي وفورات محتملة متصلة  ؤدي 

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التنفيذ السنوية  التخصيص غير ا  عمليات إعادة  (ب) لمصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي الالحق؛ 

للمواد  البلد يوافق   (ج) كبديل  الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحاالت  في   ،

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد  

والمعايير   اللوائح  مراجعة  والنظر،عند  المناخ؛  على  اآلثار  حد  أدنى  إلى  تقلل  التي  البدائل  توافر 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex XXXIII 
 

3 

بدائل  والحو اعتماد  إمكانية  في  والنظر  البدائل؛  هذه  مثل  إدخال  تشجع على  مناسبة  أحكام  في  افز، 

مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  

 تنفيذ الشرائح؛ حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير  

الثنائية أو  و ( د) الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ألنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ اي .8

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

 خالل تنفيذ المشروع؛ 

طاع المقررات ذات الصلة بشأن قالمنفذة 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    لياليونيب  وافق  ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  من أجل ا 

تحت قيادة  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونم وكالة المنفذة الالكون  تعلى أن    ونيدووافقت الي والمنفذة الرئيسية"(  

ي قد تتم في  يوافق البلد على عمليات التقييم، التوهذا االتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

و/   الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا االتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

ها واإلبالغ عنها  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذ .10

وستدعم  )ب(.    5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

المنفذة   للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خالل  من  الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة 

ال التذييل  الرئيسية. وترد أدوار  المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6وكالة 

المتعاونة التوالي.   المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  وتوافق 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  -2من التذييل    2-1الصف األفقي  

 ً  لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  

الية في إطار جدول الموافقة على التمويل.  بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل الت

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  التمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام من

ي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة،  في أ

  تقديم   عائقا أمام   عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق  . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات  

 أعاله. ذكورة الم  5وفقا للفقرة   المستقبلية  شرائحلل   التمويل
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للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة ة الرئيسية  الوكالة المنفذو  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 

إنجاز   .14 فاليتم  بها  المقترن  واالتفاق  به  خطة  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  ي 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام 7)د(  فسيرجأ  السنة  الخطة  ،  نهاية  لتنفيذ    حتى  المالية 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ضمن سيا  على حدة تنفذ 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

والل .16 للبلد  المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  جنة 

 . األطراف
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 ذييالت الت

 المـواد ألف:  -1التذييل 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة المرفق المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

22-الهيدروكلوروفلوروكربون  6.10 األولى  جيم 

123-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.00 األولى  جيم *

124-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.00 األولى  جيم **

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.60 األولى  جيم 

 6.80   *** المجموع الفرعي

ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 المستوردة

 األولى  جيم
0.31 

 7.11 األولى  جيم المجموع 

طن من أطنان المواد المستنفدة لألوزون 0.01البالغ قدره    2010-2009معدل استهالك     * 

طن من أطنان المواد المستنفدة لألوزون 0.03البالغ قدره     2010-2009معدل استهالك    * * 

خط األساس المستخدم لتحديد نقطة البدايةللتقريب إلى رقم عشري واحد طن من أطنان المواد المستنفدة لألوزون  0.01يعود الفرق ذات     ***  

 

 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 
-2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 التفاصيل السطر

2029 

 المجموع 2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد   1.1

المجموعة األولى من المرفق  

جيم لبروتوكول مونتريال )طن  

 من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 2.21 2.21 2.21 2.21 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42

األقصى لالستهالك  الحدّ   1.2

المسموح به من مواد المجموعة 

األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 1.00 1.90 1.90 2.21 3.80 3.80 4.00 4.42 4.42

التمويل المقرر للوكالة المنفذة   2.1

الرئيسية )اليونيب( )دوالر 

 أمريكي( 

46,158 0 0 55,932 0 0 61,224 0 0 19,617 182,931 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.2

 الرئيسية )دوالر أمريكي( 

6,001 0 0 7,271 0 0 7,959 0 0 2,550 23,781 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة   2.3

المعاونة )اليونيدو( )دوالر 

 أمريكي( 

100,092 0 0 148,817 0 0 114,276 0 0 38,884 402,069 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.4

 المعاونة )دوالر أمريكي( 

7,006 0 0 10,417 0 0 7,999 0 0 2,722 28,145 

إجمالي التمويل المقرر )دوالر   3.1

 أمريكي( 

146,250 0 0 204,750 0 0 175,500 0 0 58,500 585,000 

إجمالي تكاليف الدعم )دوالر  3.2

 أمريكي( 

13,007 0 0 17,688 0 0 15,958 0 0 5,272 51,926 

إجمالي التكاليف المقررة )دوالر   3.3

 أمريكي( 

159,257 0 0 222,438 0 0 191,458 0 0 63,772 636,926 

 4.32 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 1.78 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3

 0.01 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 123-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من  4.2.1

 0.00 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(  123-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.2

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(   123-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  4.2.3

 0.03 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 123-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.1

 0.00 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(  123-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  4.3.2

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(   123-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.3

 0.00 ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من  4.4.1

 0.60 ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.2

 0.00 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  4.4.3

ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد  141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.1

 األوزون(

0.00 

 0.31 والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( في البوليوالت سابقة الخلط المستوردةب 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.2

 0.00 للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل 141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.3

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى: *   
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـ ة المحددة في التذييـفي السن   ألولااع  ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق  .1

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -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،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

بدائل، للسماح لألمانة لواإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   ف   وأن في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  البلد، ويعكس  يوفري  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   تغييرات  وذات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الشريحة، على   تنفيذ  األموال خالل  الفقرة إلعادة تخصيص  في  المنصوص عليه  هذا    7 النحو  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

م لجميع  التحقق  االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  ع 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

للن (ج) خطي  بها  وصف  سيُضطلع  التي  المطلو شاطات  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  بة،  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  مع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

املة والتقدم المحرز، فضال عن  . وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشالتقويمية

الوصف   يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  أي 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

بمو السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  )ب(  األنشطة  الفرعية  الفقرة  جب 

 ؛ 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 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  )ه(

تين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل  في حال وجود مرحل .2

 متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
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ى  تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إل )أ( 

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛ 

في   )ب( الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  وإذا 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

لالمتثا كمرجع  سيستخدم  األقل  األساس  الهيدروكلوروفلوروكربونية  وسيشكل  االتفاقات  لهذه  ل 

 للتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 

  وحدة  خالل   من،  الطبيعية  والموارد  البيئة  وزارة  هو   نيكاراغوا  في  مونتريال  بروتوكول  بتنفيذ  المعني  الكيان -1

 .الوطنية األوزون

 

  التعديالت   ذلك  في  بما،  اتالسياس  تدابير  جميع  واقتراح  تصميم   في  الوطنية  األوزون  وحدة   مسؤوليات  تتمثلو -2

  تنفيذ   في  المشاركة  الصلة  ذات  والقطاعات  والمؤسسات  اآلخرين  المصلحة  أصحاب   مع  والتنسيق،  الحالية  اللوائح   على

 . مونتريال بروتوكول ةوأمان للوزارة  التقارير وإعدادمشاريع وال البرامج كافة متابعةو؛ البروتوكول

 

 : التالية  األنشطة في الوطنية األوزون  وحدة  الوطنيون االستشاريون سيساعدو -3

 

  الدراسية  والحلقات  التدريبية  الدورات  ذلك  في  بمامشاريع،  من ال  كل  في  الموصوفة  األنشطة  متابعة )أ( 

 ؛ والعروض العمل  وحلقات

 

ال   كل  مع  تتماشى   التي  الخدمات  عقود  وكذلك   واألدوات   والمواد   المعدات   شراءرصد   )ب( مشاريع من 

 ؛ الخطة في المشاركة الوكاالت  نظم و  لقواعد واالمتثال

 

، مكون  كل  في  المحددة   الزمنية  الجداول  مراعاة  مع،  المشاريع   أنشطة  عن  اإلبالغ   في   المساعدة  )ج(

 ؛ المناسب  الوقت في األنشطة جميعمن  هاءتنال ل انحراف أي لتسوية الوطنية األوزون  وحدة  ودعم 

 

 ؛ داعم كنشاطا دائم، همواختيار المستفيدين  تحديدل  الوطنية األوزون وحدة  دعم  )د( 

 

  متعدد ال  الصندوق  أمانة  إلى  المطلوبة  التقارير  لتقديم   البيانات  جمع  في  الوطنية  األوزون  وحدة   دعم  )هـ(

 ؛ والمتعاونة الرئيسية المنفذة  الوكاالت إلى  وكذلك، الشرائح  طلبات بشأن  األطراف

 

 ؛ حسب االقتضاء، الجنساني المنظور مراعاة  تعميم  لسياسة االمتثال  إجراءات وتعزيز رصد )و(

 

 . الوطنية األوزون وحدة  تطلبه والتقييم لرصدمن أنشطة ا آخر نشاط أي )ز(
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 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطةستكـون الوكالـة  .1

الداخلية   ( أ) والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  ضمان 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 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 الت 1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  التنفيذية  -4المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  عن ألف  اإلبالغ  تشمل  اإلبالغ  ومتطلبات   .

 ؛ األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

حال   )و( هدف  في  تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب 

تقارير التحقق عن   الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  لالستهالك فيها، ينبغي 

استهالك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

واإلبالغ   )ط( بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  ضمان 

 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(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة ة وكلالرئيسي

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

المنفذة   )ن( الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  والتنسيق  التوصل  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 
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المتصلة   )س( األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  اإلفراج 

 بالمشروع. 

ة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذ  .2

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 المنفذة المتعاونة  ةباء: دور الوكال -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  األنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

األنشطة   )ب( وتقييم  تنفيذ  في  البلد  الوكالة مساعدة  إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  إلدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  األنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

توافق   )د(  إلى  والتنسيق  والتوصل  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل   180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

وى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مست

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

المواد   .2 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  وفي 

بالتواز تنفيذهما  يتم  على  الهيدروكلوروفلوروكربونية  سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  ي( 

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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 الرابع و الثالثون المرفق  

 

 -ميكرونيزيا )واليات  )جزر كوك و كيريباس و جزر مارشال و   ا ت بلدان جزر المحيط الهادئبين حكوماتّفاق 

و ناورو ونيوي وباالو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو(  الموحدة(  
 التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف   واللجنة

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

جزر كوك و كيريباس و جزر  ا ت   حكوم)  ا ت بلدان جزر المحيط الهادئحكوميمثّل هذا االتفاق التفاهم بين   .1

و ناورو ونيوي وباالو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو    الموحدة(  -ميكرونيزيا )واليات    مارشال و  

"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب  يشار إليها بــسوف    كل منهاو)  وفانواتو(

قدرات استنفاد    طن من  صفرألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

 روتوكول مونتريال. بما يتماشى مع الجداول الزمنية لب  2030 يناير / كانون الثاني  1األوزون بحلول 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  لجميع  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  فضال 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  ألف. و-1المواد  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  يقبل 

الفقرة   في  ألي  3المحدّدة  بالنسبة  األطراف  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد   ،

طوة النهائية في التخفيضات  ه الخألف باعتبار-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  3-1-4 الصفالمستوى المحدد لكل مادة في 

هذا .3 في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  توفير    رهناً  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق، 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ويل"(. ألف )"جدول زمني للموافقة على التم -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

االستهالك   حدود  للالسنوي  تحقيق  في  المذكورة  يأتي  كما  التذييل    2-1الصف  مواد  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

المعنيّة.  ألف لجميع السنوات  -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    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

بش (ب) التحقق  يتم  األهدافأن  هذه  تحقيق  من  مستقل  الصلة  كل  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 
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قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  إ ي غطي كل سنة  متقدم من شير  قد حقق مستوى  أنه  لى 

وأن معدل صرف التمويل المتاح    ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛ في المائة 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

تنفيذ   ( د) قدّم خطة  قد  البلد  يكون  التذييل    الشريحةأن  هيئة  تقويمية  -4على  كل سنة  تغطي  حتى   ألف 

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 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) ي  عمليات  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  تنفيذ  الجب 

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؛  علقالتي يمكن أن تتالمسائل   (1)

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

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   سنويةتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

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)

محتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار ال

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

الشامل ت التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  أي وفورات محتملة متصلة  ؤدي 

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي الالحق؛ 

الهيدروفالبلد يوافق   ( ج)  تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحاالت  في  للمواد  ،  كبديل  لوروكربون 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد  
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والمعايير   اللوائح  مراجعة  والنظر،عند  المناخ؛  على  اآلثار  حد  أدنى  إلى  تقلل  التي  البدائل  توافر 

البدائل؛ هذه  مثل  إدخال  تشجع على  مناسبة  أحكام  في  بدائل    والحوافز،  اعتماد  إمكانية  في  والنظر 

مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  

 حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛ 

الثنائية أو    سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظو ( د) الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 لما يلي:ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة ي .8

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

 خالل تنفيذ المشروع؛ 

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار  أو  /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ب)

 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الثنائية والمنفذة   الوكاالت

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي  إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

ا  أجل  االتفاق.  من  هذا  بموجب  بااللتزامات  المنفذة  يأن  على    اليونيبوافق  ولوفاء  الوكالة  )"الوكالة   الرئيسيةكون 

تحت  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونموكالة المنفذة الالكون  تعلى أن    كومة أسترالياحوافقت  والمنفذة الرئيسية"(  

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد  وهذا االتفاق.    بموجب فيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةقيادة الوكالة المنفذة  

تقييم   برنامج  إطار  في  أو  األطراف  المتعدد  للصندوق  والتقييم  الرصد  برامج  إطار  في  المنفذة  برنامج  تتم  الوكالة 

 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالو/ أو  الرئيسية

التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان   .10

وستدعم  )ب(.    5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

للوك الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خالل  من  الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  المنفذة  الوكالة  الة 

التذييل   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار 

المتعاونة التوالي.   المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  وتوافق 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2صفين بالرسوم المحددة في ال 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  -2من التذييل    2-1الصف األفقي  

ن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  ل

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  

تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.    بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن

ألف )"تخفيضات في    -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  

فيضات االستهالك غير الُمنجزة  تخ من    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   المستقبلية  رائحشلل   التمويل
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للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية  و  معقول من اللجنة التنفيذية سوف يستجيب البلد ألي طلب   .13

على    والوكالة المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية    ،لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق. 

 از تاريخ اإلنج

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إ7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  تمام ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة ذا االتفاق تنفذ جميع الشروط المحدّدة في ه .15

، ما لم مونتريال  هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

الم .16 بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  تبادلة 

 . األطراف
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 ذييالت الت

ألف: المـواد  -1التذييل   

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 60.62 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 

 

-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2024 

2025 2026-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة األولى   1.1

من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق 0.00 19.70 19.70 39.40 39.40

األقصى لالستهالك المسموح به من مواد الحدّ  2.1

المجموعة األولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 مونتريال )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 5.19 5.19 10.32 39.40

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيب (  1.2

 )دوالر أمريكي(

2,165,400 0 1,819,000  0 294,000 4,278,400 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر  2.2

 أمريكي(

279,469  0 233,348  0 37,675 550,492 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )أستراليا(   .23

 )دوالر أمريكي(

375,000  0 135,000  0 0  510,000 

المعاونة )دوالر تكاليف دعم الوكالة المنفذة   4.2

 أمريكي(

48,603  0 17,497  0 0 66,100 

 4,788,400 294,000 0 1,954,000 0  2,540,400 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 616,592 37,675 0 250,845 0 328,072 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 2.3

 5,404,992 331,675 0 2,204,845 0  2,868,472 أمريكي(إجمالي التكاليف المقررة )دوالر  3.3

 39.40 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 21.22 من قدرات استنفاد األوزون(المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى: *   
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 جزر كوك 

 
 

 المـواد ألف:  -1التذييل 

 

المجموع  المرفق  المادة 

 ة 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 0.86 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 

-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2024 

2025 2026-

2029 

 المجموع  2030

التخفيض الخاص بالمواد المجموعة األولى من جدول  1.1

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 0.28 0.28 0.56 0.56

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من مواد  2.1

المجموعة األولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 استنفاد األوزون(مونتريال )طن من قدرات 

 ال ينطبق 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيب (  1.2

 )دوالر أمريكي(

165,050  0 105,000  0 15,250 285,300 

 37,089 1,982 0 13,650 0 21,457 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 2.2

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )أستراليا(   .23

 )دوالر أمريكي(

 0 0   0  0 0   0 

 0   0 0  0   0 0  تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دوالر أمريكي( 4.2

 285,300 15,250 0 105,000 0 165,050 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 37,089 1,982 0  13,650 0  21,457 تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(إجمالي  2.3

 322,389 17,232 0 118,650 0 186,507 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي( 3.3

 0.56 األوزون(المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد   22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0.30 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 كيريباس 
 

 

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 

المجموع  المرفق  المادة 

 ة 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 0.97 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2024 

2025 2026-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة األولى من  1.1

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 0.32 0.32 0.63 0.63

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من مواد  2.1

المجموعة األولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 استنفاد األوزون(مونتريال )طن من قدرات 

 ال ينطبق 0.00 0.23 0.23 0.45 0.63

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيب (  1.2

 )دوالر أمريكي(

201,600 0  161,000 0 25,250 387,850 

 50,421 3,283 0 20,930  0 26,208 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 2.2

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )أستراليا(   .23

 )دوالر أمريكي(

 0 0  0   0 0   0 

 0   0 0   0  0 0  تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دوالر أمريكي( 4.2

 387,850 25,250 0 161,000  0 201,600 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 50,421 3,283 0  20,930  0 26,208 تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(إجمالي  2.3

 438,271 28,533 0 181,930  0 227,808 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي( 3.3

 0.63 األوزون(المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد   22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0.34 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 جزر مارشال 
 

 

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 

 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 3.99 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2024 

2025 2026-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة األولى من  1.1

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 1.30 1.30 2.59 2.59

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من مواد  2.1

المجموعة األولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 استنفاد األوزون(مونتريال )طن من قدرات 

 ال ينطبق 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيب (  1.2

 )دوالر أمريكي(

74,200 0  97,000 0  12,250 183,450 

 23,849 1,593  0 12,610  0 9,646 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 2.2

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )أستراليا(   .23

 )دوالر أمريكي(

0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0 تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دوالر أمريكي( 4.2

 183,450 12,250  0 97,000  0 74,200 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 23,849 1,593  0 12,610  0 9,646 تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(إجمالي  2.3

 207,299 13,843  0 109,610  0 83,846 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي( 3.3

 2.59 األوزون(المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد   22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 1.40 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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الموحدة( -ميكرونيزيا )واليات   
 

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 2.55 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2024 

2025 2026-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة األولى من  1.1

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 0.83 0.83 1.66 1.66

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من مواد  2.1

لبروتوكول المجموعة األولى من المرفق جيم 

 مونتريال )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 0.83 0.83 1.66 1.66

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيب (  1.2

 )دوالر أمريكي(

202,100 0  188,000 0  33,250 423,350 

 55,036 4,323  0 24,440  0 26,273 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 2.2

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )أستراليا(   .23

 )دوالر أمريكي(

0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0 تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دوالر أمريكي( 4.2

 423,350 33,250  0 188,000  0 202,100 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 55,036 4,323  0 24,440  0 26,273 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 2.3

 478,386 37,573  0 212,440  0 228,373 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي( 3.3

 1.66 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من  1.1.4

 0.89 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  3.1.4
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 ناورو 

 
 

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 

 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 0.18 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2024 

2025 2026-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة األولى   1.1

من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق 0.00 0.06 0.06 0.12 0.12

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من مواد  2.1

المجموعة األولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 مونتريال )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيب (  1.2

 )دوالر أمريكي(

65,450 0  47,000 0  5,250 117,700 

 15,301 683  0 6,110  0 8,509 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 2.2

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )أستراليا(   .23

 )دوالر أمريكي(

0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0 المنفذة المعاونة )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة  4.2

 117,700 5,250  0 47,000  0 65,450 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 15,301 683  0 6,110  0 8,509 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 2.3

 133,001 5,933  0 53,110  0 73,959 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي( 3.3

 0.12 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0.06 األوزون(المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 نيوي 

 
 

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 0.15 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2024 

2025 2026-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة األولى   1.1

من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق 0.00 0.05 0.05 0.10 0.10

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من مواد  2.1

المجموعة األولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 مونتريال )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيب (  1.2

 )دوالر أمريكي(

41,200 0  47,000 0  5,250 93,450 

 12,149 683  0 6,110  0 5,356 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 2.2

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )أستراليا(   .23

 )دوالر أمريكي(

0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0 المنفذة المعاونة )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة  4.2

 93,450 5,250  0 47,000  0 41,200 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 12,149 683  0 6,110  0 5,356 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 2.3

 105,599 5,933  0 53,110  0 46,556 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي( 3.3

 0.10 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0.05 األوزون(المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 باالو 
 

 

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 2.97 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2024 

2025 2026-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة األولى   1.1

من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق 0.00 0.97 0.97 1.93 1.93

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من مواد  2.1

المجموعة األولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 مونتريال )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 0.97 0.97 1.93 1.93

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيب (  1.2

 )دوالر أمريكي(

183,000 0  70,000 0  13,250 266,250 

 34,613 1,723  0 9,100  0 23,790 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 2.2

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )أستراليا(   .23

 )دوالر أمريكي(

0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0 الوكالة المنفذة المعاونة )دوالر أمريكي(تكاليف دعم  4.2

 266,250 13,250  0 70,000  0 183,000 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 34,613 1,723  0 9,100  0 23,790 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 2.3

 300,863 14,973  0 79,100  0 206,790 أمريكي(إجمالي التكاليف المقررة )دوالر  3.3

 1.93 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 1.04 قدرات استنفاد األوزون(المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 ساموا
 

 

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 استنفاد األوزون( )بأطنان قدرات 

 4.60 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2024 

2025 2026-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة األولى من  1.1

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 1.50 1.50 2.99 2.99

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من مواد  2.1

المجموعة األولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 مونتريال )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 0.68 0.68 1.35 2.99

الرئيسية )اليونيب ( التمويل المقرر للوكالة المنفذة  1.2

 )دوالر أمريكي(

195,950 0  118,000 0  20,250 334,200 

 43,446 2,633  0 15,340  0 25,474 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 2.2

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )أستراليا(   .23

 )دوالر أمريكي(

0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0 تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دوالر أمريكي( 4.2

 334,200 20,250  0 118,000  0 195,950 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 43,446 2,633  0 15,340  0 25,474 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 2.3

 377,646 22,883  0 133,340  0 221,424 المقررة )دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف  3.3

 2.99 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 1.61 السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(المتوقع إزالتها بموجب المرحلة  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 جزر سليمان 
 

 

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 

 االستهالك نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 35.05 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 

-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2024 

2025 2026-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة األولى من  1.1

لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات المرفق جيم 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 11.39 11.39 22.78 22.78

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من مواد  2.1

المجموعة األولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 مونتريال )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 2.15 2.15 4.29 22.78

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيب (  1.2

 )دوالر أمريكي(

271,250 0  196,500 0  29,250 497,000 

 64,610 3,803  0 25,545  0 35,263 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 2.2

)أستراليا(  التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة   .23

 )دوالر أمريكي(

0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0 تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دوالر أمريكي( 4.2

 497,000 29,250  0 196,500  0 271,250 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 64,610 3,803  0 25,545  0 35,263 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 2.3

 561,610 33,053  0 222,045  0 306,513 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي( 3.3

 22.78 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 12.27 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 تونغا 
 

 

 

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 2.55 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2024 

2025 2026-

2029 

 المجموع  2030

بالمواد المجموعة األولى من جدول التخفيض الخاص  1.1

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 0.83 0.83 1.66 1.66

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من مواد  2.1

المجموعة األولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 مونتريال )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 0.08 0.08 0.15 1.66

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيب (  1.2

 )دوالر أمريكي(

197,050 0  119,000 0  22,250 338,300 

 43,979 2,893  0 15,470  0 25,617 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 2.2

للوكالة المنفذة المعاونة )أستراليا(  التمويل المقرر  .23

 )دوالر أمريكي(

0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0 تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دوالر أمريكي( 4.2

 338,300 22,250  0 119,000  0 197,050 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 43,979 2,893  0 15,470  0 25,617 )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف الدعم  2.3

 382,279 25,143  0 134,470  0 222,667 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي( 3.3

 1.66 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0.89 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 توفالو 
 

 

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 1.64 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 

-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2024 

2025 2026-

2029 

 المجموع  2030

التخفيض الخاص بالمواد المجموعة األولى من جدول  1.1

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 0.53 0.53 1.07 1.07

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من مواد  2.1

المجموعة األولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 استنفاد األوزون(مونتريال )طن من قدرات 

 ال ينطبق 0.00 0.10 0.10 0.20 1.07

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيب (  1.2

 )دوالر أمريكي(

76,450 0  54,000 0  10,250 140,700 

 18,291 1,332  0 7,020  0 9,939 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 2.2

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )أستراليا(   .23

 )دوالر أمريكي(

0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0 تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دوالر أمريكي( 4.2

 140,700 10,250  0 54,000  0 76,450 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 18,291 1,332  0 7,020  0 9,939 تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(إجمالي  2.3

 158,991 11,582  0 61,020  0 86,389 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي( 3.3

 1.07 األوزون(المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد   22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0.57 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 فانواتو 

 

 

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 

 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 5.11 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2024 

2025 2026-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة األولى من  1.1

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 1.66 1.66 3.32 3.32

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من مواد  2.1

المجموعة األولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 استنفاد األوزون(مونتريال )طن من قدرات 

 ال ينطبق 0.00 0.15 0.15 0.29 3.32

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيب (  1.2

 )دوالر أمريكي(

212,100 0  186,500 0  27,250 425,850 

 55,361 3,543  0 24,245  0 27,573 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 2.2

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )أستراليا(   .23

 )دوالر أمريكي(

0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0 تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دوالر أمريكي( 4.2

 425,850 27,250  0 186,500  0 212,100 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 55,361 3,543  0 24,245  0 27,573 تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(إجمالي  2.3

 481,211 30,793  0 210,745  0 239,673 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي( 3.3

 3.32 األوزون(المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد   22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 1.79 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 الزمني للموافقة على التمويلألف: الجدول  -3التذييل 

 

للموافق .1 المقبلة  الشرائح  تمويل  في  النظر  االجتمـسيجري  في  عليه  السن  األولاع  ـة  في  ـفي  المحددة  ة 

 ألف. -2 لـالتذيي

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -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،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عة  مباشر   المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  األلمتصلة بالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات اأن يسلط  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   تغييرات  وذات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  هذه  من  يبرر  التأخير التغييرات وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة  في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  هذا    7 إلعادة تخصيص  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  لف ل  وفقا هذا    في )ب(  5قرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

لجميع   االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  التحقق 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  مع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  البالمحرز  وستقدم  السنة  ؛  الخطة حسب  في  الواردة  يانات 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  التقويمية

الوصف   يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  أي 

أدخلت التي  التغييرات  يقدم   بالتفصيل  وأن  الشاملة  الخطة  لها  على  وصف  تفسيرا  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  األنشطة 

 ؛ 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 1تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  موجز )ه(

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2

 خطط:متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة وال

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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في   )ب( الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  وإذا 

التذييل   اتف-2إطار  كل  في  المواد  ألف  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اق 

األساس   وسيشكل  االتفاقات  لهذه  لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 

العام لجميع األنشطة الملحوظة في الخطة. إّن  إّن وحدة األوزون الوطنية في كل بلد مسؤولة عن رصد التنفيذ  .1

وحدة األوزون الوطنية مسؤولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ ألنشطة تنفيذ المشروع اليومية. وهي تساعد الهيئات  

األوزون  وحدة  إّن  للمشاريع.  سلس  تنفيذ  لضمان  أنشطتها  ترشيد  على  الحكومية  غير  والمنظمات  والهيئات  العامة 

ستقدم تقارير مرحلية سنوية عن حالة التنفيذ إلى الوكالة المنفذة الرئيسية والمعاونة من أجل رصد التقدم في  الوطنية  

 تنفيذ الخطة.

 

الهيدروكلوروفلوروكربونية   .2 للمواد  السنوي  االستهالك  برصد  بلد  كل  في  الوطنية  األوزون  وحدة  وتقوم 

هيئة الجمارك الوطنية. كما تتواصل وحدة األوزون الوطنية في كل والمواد المستنفدة لألوزون األخرى بالتعاون مع  

البيانات   المستنفدة لألوزون األخرى لالستحصال على  الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد  المواد  بلد مع مستوردي 

 الالزمة للتوفيق بين المعطيات اإلحصائية بصورة دورية. 

 

بان .3 بلد  كل  في  الوطنية  األوزون  الهواء  وتقوم وحدة  وتكييف  التبريد  أجهزة  التدريب على  مراكز  بتفقد  تظام 

وورش خدمتها لرصد حالة أدوات خدمة هذه األجهزة والموزعة في إطار تنفيذ الخطة وللتأكد من االمتثال لمقتضيات  

قياس مدى اخ  بعملية مسح لألسواق من أجل  بلد  الوطنية في كل  التبريد. وتقوم وحدة األوزون  تراق  مناولة غازات 

الهيدروكلوروفلوروكربونية والتكنولوجيات البديلة غير المحتوية عليها أسواق أجهزة التبريد   البدائل من غير المواد 

وتكييف الهواء. وترصد وحدة األوزون الوطنية تنفيذ أنشطة بناء القدرات مع الوكاالت ذات الصلة مثل تدريب فنيي  

 ضباط الجمارك والشرطة.   قطاع أجهزة التبريد وتكييف الهواء وتدريب

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

الداخلية   ( أ) والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  ضمان 

ال على  به،  الخاّصة  الخاّصة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  نحو 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 ألف؛   -4 التذييل 

المرتبطة بها    ائحالشرإلى 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؛ -4)د( من التذييل  1و)ج( 1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  التنفيذية  -4المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  عن ألف  اإلبالغ  تشمل  اإلبالغ  ومتطلبات   .

 ؛ األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة
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هدف   )و( تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

تقارير التحقق عن   الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  لالستهالك فيها، ينبغي 

بأه والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  استهالك  المرحلة  داف 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

واإلبالغ   )ط( بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  ضمان 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  )ي(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ لد يُ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للب )ل(

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

والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المتصلة  اإل )س( األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  فراج 

 بالمشروع. 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

المو إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  المواد  مستقلة  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  اد 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  األنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

وا  )ب( المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  األنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  الوكالة مساعدة  إلى  لرجوع 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  إلدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  األنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 
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بشأ )د(  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  والتنسيق  والتوصل  للتخطيط  ترتيبات  أي  ن 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل    180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2تذييل  من ال   2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

)مرحلتي .2 ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  المواد  وفي  إزالة  إدارة  خطة  من  ن 

على   سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 ا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أو إذا كانت كلت
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 الخامس و الثالثون المرفق  

 

   واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافرواندا حكومة اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية  وكلوروفلوروكربونية وفقا لالهيدر لخفض استهالك المواد 

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

هذا   .1 حكومةيمثّل  بين  التفاهم  في )" رواندا    االتفاق  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  البلد"( 

طن    صفرألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

بحلول    من األوزون  استنفاد  الثاني  1قدرات  كانون   / لبر  2030  يناير  الزمنية  الجداول  مع  يتماشى  وتوكول  بما 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  لجميع  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  فضال 

التذييل   في  إليها  المشار  وي -1المواد  بالتمويل  ألف.  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  قبل 

الفقرة   في  ألي  3المحدّدة  بالنسبة  األطراف  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد   ،

طوة النهائية في التخفيضات  الخ  ألف باعتباره-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 الصفوفالمستوى المحدد لكل مادة في 

ال  .3 البلد  بامتثال  توفير  رهناً  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  لتزاماته 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 زمني للموافقة على التمويل"(.  ألف )"جدول -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

االست حدود  في  السنوي  هالك  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

المعنيّة.  ألف لجميع السنوات  -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    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

بش (ب) التحقق  يتم  األهدافأن  هذه  تحقيق  من  مستقل  الصلة  كل  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  إ ي غطي كل سنة  متقدم من شير  قد حقق مستوى  أنه  لى 
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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 

تنفيذ   ( د) قدّم خطة  قد  البلد  يكون  التذييل    الشريحةأن  هيئة  تقويمية  -4على  كل سنة  تغطي  حتى   ألف 

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 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) ي  عمليات  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  تنفيذ  الجب 

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؛  علقالتي يمكن أن تتالمسائل   (1)

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

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   سنويةتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

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)

محتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار ال

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

الشامل ت التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  أي وفورات محتملة متصلة  ؤدي 

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التنفيذ السنوية  التخصيص غير ا  عمليات إعادة  (ب) لمصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي الالحق؛ 

للمواد  البلد يوافق   ( ج)  كبديل  الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحاالت  في   ،

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد  

والمعايير   اللوائح  مراجعة  والنظر،عند  المناخ؛  على  اآلثار  حد  أدنى  إلى  تقلل  التي  البدائل  توافر 

بدائل  والحو اعتماد  إمكانية  في  والنظر  البدائل؛  هذه  مثل  إدخال  تشجع على  مناسبة  أحكام  في  افز، 
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مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  

 تنفيذ الشرائح؛ حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير  

الثنائية أو  و ( د) الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ولى االهتمام على وجه ي .8

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

 خالل تنفيذ المشروع؛ 

ذات الصلة بشأن قطاع المقررات  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

ا  أجل  االتفاق.  من  هذا  بموجب  بااللتزامات  اليأن  على    اليونيبوافق  ولوفاء  المنفذة  كون  )"الوكالة   الرئيسيةوكالة 

تحت قيادة  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونم وكالة المنفذة الالكون  تعلى أن    اليونيدووافقت  والمنفذة الرئيسية"(  

تم في  يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد توهذا االتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

تقييم   برنامج  إطار  في  أو  األطراف  المتعدد  للصندوق  والتقييم  الرصد  برامج  هذا  برنامج  إطار  في  المنفذة  الوكالة 

 االتفاق. 

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  

من الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  المنفذة    الوكالة  للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خالل 

التذييل   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار 

واالتوالي.   الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  المتعاونة وتوافق  المنفذة  لوكالة 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

المتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن ا-2من التذييل    2-1الصف األفقي  

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

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . لة في البلدعلى تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات ص



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex XXXV 

 

4 

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

 من االمتثال لهذا االتفاق.   المعلومات الضرورية للتحقق

 تاريخ اإلنجاز 

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام 7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 اللجنة التنفيذية خالف ذلك. إال إذا حددت  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ 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

لل .16 المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  بلد 

 . األطراف

 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex XXXV 
 

5 

 ذييالت الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 
 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 3.75 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.06 األولى  جيم 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.16 األولى  جيم ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب 214-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.13 األولى  جيم 

 4.10 األولى  جيم المجموع 

 

 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2023 

2024 2025-

2026 

2027 2028-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة  1.1

األولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.0 1.33 1.33 1.33 2.67 2.67 2.67

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من  2.1

مواد المجموعة األولى من المرفق جيم  

لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.0 1.33 1.33 1.33 2.00 2.00 2.67

للوكالة المنفذة الرئيسية  التمويل المقرر  1.2

 )اليونيب( )دوالر أمريكي(

90,000 0 117,000 0 83,000 0 60,000 350,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر  2.2

 أمريكي(

11,700 0 15,210 0 10,790 0 7,800 45,500 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة   .23

 )اليونيدو( )دوالر أمريكي( 

70,000 0 83,000 0 17,000 0 0 170,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دوالر  4.2

 أمريكي(

6,300 0 7,470 0 1,530 0 0 15,300 

 520,000 60,000 0 100,000 0 200,000 0 160,000 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 60,800 7,800 0 12,320 0 22,680 0 18,000 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 2.3

 580,800 67,800 0 112,320 0 222,680 0 178,000 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي( 3.3

 2.66 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 1.09 األوزون(المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0.00 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 123-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 0.06 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 123-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  2.2.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 123-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 0.00 ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من  1.3.4

 0.16 ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 0.00 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  3.3.4

 0.00 ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 142-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 0.13 ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(142-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  2.4.4

 0.00 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 142-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31المرحلة األولى: تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق *   
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ة المحددة  ـفي السن   الثاني  اع  ـاالجتمموعد أقصاه  ة عليه في  ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق  .1

 ألف. -2ل ـفي التذيي

 التنفيذ ألف : شكل تقارير وخطط  -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،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   يتضموذات  أن  تغييرات  ينبغي  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  بن  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة  في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  هذا    7 إلعادة تخصيص  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  لجميع    التحقق 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  مع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  التقويمية

تطرأ   أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  الوصف  أي  يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  األنشطة 

 ؛ أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة  خطو  ميع تقارير التنفيذ السنويةبجمجموعة 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(

واحدة تنفذ بشكل    في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة .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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كانت   )ب( في  وإذا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

األساس   وسيشكل  االتفاقات  لهذه  لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 

 ا ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 

 

المواد   .1 إزالة  إدارة  خطة  في  المدرجة  الوطنية  األوزون  وحدة  المشروع  أنشطة  رصد  ستتولى 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية. رصد أنشطة المشروع  

األوزون  ستقوم  .2 المواد    وحدة  إزالة  إدارة  خطة  عناصر  لجميع  واإلدارة  الرصد  بعمليات  الوطنية 

لهيدوكلوروفلوروكربونية، بدعم من خبراء استشاريين فنيين وبالتنسيق مع الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  ا

المتعاونة برصد نظام التراخيص والحصص للمواد المستنفدة لألوزون، وإدارة ورصد أنشطة خطة إدارة إزالة المواد  

ع مختلف المشروعات واإلبالغ عن تنفيذ المشروع على أساس ربع  ذلك التنسيق م  فيبما    الهيدوكلوروفلوروكربونية

الوكاالت  مع  بالتنسيق  المتعلقة  بالمهام  كذلك  الوطنية  األوزون  وحدة  وستضطلع  الرئيسية.  المنفذة  للوكالة  سنوي 

وفلوروكربونية.  الهيدوكلورالوطنية المعنية بشأن تنفيذ المشروع وإنفاذ القواعد لتحقيق أهداف خطة إدارة إزالة المواد  

 وستجري عملية تحقق مستقلة إذا لزم األمر بواسطة خبير استشاري ستنظمها الوكالة المنفذة الرئيسية. 

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

من   ( أ) التحقّق  الداخلية  ضمان  والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 ألف؛   -4 تذييل ال 

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 

الت الخطة الشاملة وفي  التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكما ( د)

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  التنفيذ   -4المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  عن يةألف  اإلبالغ  تشمل  اإلبالغ  ومتطلبات   .

 ؛ األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

هدف   )و( تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

تقارير ال الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  تحقق عن  لالستهالك فيها، ينبغي 

استهالك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(
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 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

تم )ط( تشغيلية  آليّة  وجود  واإلبالغ  ضمان  بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  ّكن 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  )ي(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،  وا المنفذة  ولتمويل  لوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المتصلة   )س( األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  اإلفراج 

 وع. بالمشر

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـقألف، وفقا لما جاء بالف-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  األنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

الوكالة  )ب( إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  األنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  مساعدة 

 نشطة؛ المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األ 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  إلدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  األنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

والتنسيق   )د(  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  والتوصل 

 خطة.واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ ال 
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 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل    180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

وى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مست

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

المواد   .2 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  وفي 

بالتواز تنفيذهما  يتم  على  الهيدروكلوروفلوروكربونية  سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  ي( 

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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 السادس والثالثون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف   سري النكاحكومة اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

هذا   .1 حكومةيمثّل  بين  التفاهم  النكا  االتفاق  في  )"  سري  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  البلد"( 

طن    صفرألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

بحلول    من األوزون  استنفاد  الثاني  1قدرات  كانون   / لبر  2030  يناير  الزمنية  الجداول  مع  يتماشى  وتوكول  بما 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  لجميع  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  فضال 

التذييل   في  إليها  المشار  وي -1المواد  بالتمويل  ألف.  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  قبل 

الفقرة   في  ألي  3المحدّدة  بالنسبة  األطراف  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد   ،

طوة النهائية في التخفيضات  الخ  ألف باعتباره-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  3-2-4و 3-1-4 ينالصفالمستوى المحدد لكل مادة في 

البلد   .3 بامتثال  توفير  رهناً  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ول زمني للموافقة على التمويل"(. ألف )"جد -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

اال حدود  في  السنوي  ستهالك  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  على  فقط  اللجنة  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىالتمويل  وفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 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    أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  ( أ)

. وتستثنى  هذا االتفاقع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على  والسنوات المعنية هي جمي

في تاريخ انعقاد اجتماع  يستحق تقديمها  البرامج القطرية    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلةلجم  أن  ذات  السنوات  قررت  يع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي غطي كل سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح    ،فيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقاالتن

 ؛ في المائة 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

تنفيذ   ( د) قدّم خطة  قد  البلد  يكون  التذييل    الشريحةأن  هيئة  تقويمية حتى   -4على  كل سنة  تغطي  ألف 

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 

أنه  سيؤكد   .6 االتيالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  فاق.  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  كون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  توافق اللجنة التنفيذية على أن ت .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) خطة    عمليات  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  يجب  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  تنفيذ  الالتخصيص 

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)

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   سنويةتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

في المائة من مجموع تكاليف آخر    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال 

 شريحة موافق عليها؛ 

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفيذ، قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  التنفيذ    الموافق  تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم 

 السنوي الالحق؛ 

الثنائية أو  و (ج)  الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

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

 خالل تنفيذ المشروع؛ 
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المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار  أو  /الوكاالت الثنائية وويأخذ البلد  أن   (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    اليوئنديبيوافق  ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  من أجل ا

تحت قيادة  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونموكالة المنفذة الالكون  تعلى أن    اليونيب  ت وافقوالمنفذة الرئيسية"(  

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في  وهذا االتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    سيةالرئيالوكالة المنفذة  

تقييم   برنامج  إطار  في  أو  األطراف  المتعدد  للصندوق  والتقييم  الرصد  برامج  المنفذة  برنامج  إطار    الرئيسية الوكالة 

 المشاركة في هذا االتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةال و

كون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  ست .10

وستدعم  )ب(.    5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

خ من  الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  المنفذة  الوكالة  للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  الل 

التذييل   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار 

والوالتوالي.   الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  المتعاونةكالة  وتوافق   المنفذة 

 ألف.  -2في التذييل   4-2و 2-2 ينبالرسوم المحددة في الصف]الصف 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  -2من التذييل    2-1الصف األفقي  

التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على  

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  

وافقة على التمويل.  بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الم

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  التمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام من

ف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة،  في أي سنة من السنوات، وسو

  تقديم   عائقا أمام   عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق  . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات  

 أعاله. المذكورة  5وفقا للفقرة   المستقبلية  شرائحلل   التمويل

للتعديل على أساس أي  لن تخضع   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتعناصر تمويل هذا االتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

لمنفذة المتعاونة والوكالة االوكالة 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 

إنجاز   .14 التاليةاليتم  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  به    خطة  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام 7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية  األنش الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1طة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex XXXVI 

 

4 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ 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

االتف .16 هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  اق 

 . األطراف
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 ذييالت الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 
 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 12.00 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون  1.90 األولى  جيم 

 13.90   المجموع 

 

ألف: األهداف والتمويل -2التذييل   

 صف وال الصف 
2020 2021-

2022 

2023 2024 2025 2026 2027-

2029 

 المجموع  2030

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال   1.1

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى  

 قدرات استهالك األوزون(من )أطنان 

 ال ينطبق  0.00 4.52 4.52 4.52 9.04 9.04 9.04 9.04

الحد األقصى المسموح به لالستهالك   1.2

الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

قدرات استهالك  من األولى )أطنان 

 األوزون( 

 ال ينطبق  0.00 4.52 4.52 4.52 9.04 9.04 9.04 9.04

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية  2.1

 )اليوئنديبي( )دوالر أمريكي( 
216,200 0 293,200 0 0 53,200 0 62,400 625,000 

 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2

 )دوالر أمريكي( 
15,134 0 20,524 0 0 3,724 0 4,368 43,750  

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة  2.3

 )االيونيب( )دوالر أمريكي( 
200,800 0 85,800 0 0 86,800 0 41,600 415,000 

المتعاونة  تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.4

 دوالر أمريكي( )
26,104 0 11,154 0 0 11,284 0 5,408 53,950 

)دوالر  إجمالي التمويل الموافق عليه  3.1

 أمريكي( 
417,000 0 379,000 0 0 140,000 0 104,000 1,040,000 

  الموافق عليهادعم التكاليف إجمالي  3.2

 )دوالر أمريكي(  
41,238 0 31,678 0 0 15,008 0 9,776 97,700 

)دوالر   إجمالي التكاليف المتفق عليها 3.3

 أمريكي( 
458,238 0 410,678 0 0 155,008 0 113,776 1,137,700 

االتفاق )طن من قدرات استنفاد  المقرر إزالتها بموجب هذا  124و  123و  22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 األوزون(
9.14 

 2.86 كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 4.1.2

)طن من قدرات استنفاد األوزون( 1.1.4استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقية المؤهلة للتمويل المشار إليها في  4.1.3  0.00 

ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1  0.00 

قدرات استنفاد األوزون(ب  والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون  4.2.2  1.9 

ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.3  0.00 

تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى: 1 ديسمبر 2021
 *

 

 

 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـة المحددة في التذييـفي السن  األخير اع  ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1

 باستثناء الشريحة األخيرة السستحقة في االجتماع األول من تلك السنة. ألف-2
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 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

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

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةلمستنفدة لألوزون  المواد ا كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  األضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالتقرير ال أن يسلط  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   تغييرات  وذات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقد السنوي  قبل    ةمالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة  في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  هذا    7 إلعادة تخصيص  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

لجميع   االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  التحقق 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5لصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  السنوات ذات ا

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  الت مع  و  األنشطة،  الترابط  والتقدم  أخذ  المكتسبة  جارب 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  التقويمية

ك الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  الوصف  أي  يحدد  أن  ينبغي  ما 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  األنشطة 

 ؛ 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؛ 

لها   )ب( التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  في  وإذا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك  أهداف 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

األساس   وسيشكل  االتفاقات  لهذه  لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 
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 ألدوار المتعلقة به ألف: مؤّسسات الرصد وا -5التذييل 

 

ستتولى وحدة األوزون الوطنية في وزارة البيئة وموارد الحياة البرية المسؤولة عن الرصد الشامل للمشروع   .1

في جميع األنشطة في إطار الخطة. وستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ العمل اليومي  

الحكومة أيضا  وستساعد  المشروع.  السلس    لتنفيذ  التنفيذ  أجل  من  أنشطتها  ترشيد  في  الحكومية  غير  والمنظمات 

الرئيسية   المنفذة  الوكالة  إلى  التنفيذ  حالة  عن  سنوية  مرحلية  تقارير  الوطنية  األوزون  وحدة  وستقدم  للمشروعات. 

 والوكالة المنفذة المتعاونة لرصد تنفيذ التقدم المحرز في الخطة.

لل .2 السنوي  االستهالك  من سيتم رصد  األخرى  لألوزون  المستنفدة  والمواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية  مواد 

النكا   سري  في  الجمارك  إدارة  مع  بالتعاون  الوطنية  األوزون  وحدة  الواردات  (SLCD)خالل  مراقبة  وإدارة   .

سري   (IECD)والصادرات   في  الجمارك  إدارة  بينما  والتصدير،  االستيراد  تصاريح  التراخيص إلصدار  هيئة    هي 

النكا ستقوم بمراقبة ورصد استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة لألوزون األخرى  

عند نقطة الدخول. وستقوم وحدة األوزون الوطنية بالتنسيق مع مستوردى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد  

 بيانات الالزمة لتسوية االحصاءات على أساس دوري. المستنفدة لألوزون األخرى من أجل الحصول على ال

ستجري وحدة األوزون الوطنية تفتيشا منتظما لمراكز التدريب المتعلقة بالتبريد وتكييف الهواء وورش خدمة   .3

 التبريد وتكييف الهواء من أجل رصد ظروف أدوات خدمة التبريد وتكييف الهواء الموزعة بموجب الخطة.

التي ال تحتوي  ستجري وحدة   .4 البدائل  نفاذ  قياس  استقصائية للسوق من أجل  الوطنية أيضا دراسة  األوزون 

األوزون  وحدة  وسترصد  الهواء.  وتكييف  التبريد  قطاع  في  البديلة  والتكنولوجيات  الهيدروكلوروفلوروكربون  على 

التب فنيي  تدريب  مثل  الصلة  ذات  الوكاالت  مع  القدرات  بناء  أنشطة  تنفيذ  والجمارك  الوطنية  الهواء  وتكييف  ريد 

 وتدريب موظفي اإلنفاذ. 

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ا ( أ) والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  لداخلية  ضمان 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 ألف؛ -4 التذييل 

المرتبطة بها    الشرائحقد تحققت وأن األنشطة  إلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف  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؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1الفرعيتين   خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  التنفيذية  -4المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  عن ألف  اإلبالغ  تشمل  اإلبالغ  ومتطلبات   .

 ؛ الوكالة المنفذة المتعاونةاألنشطة التي تنفذها 
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هدف   )و( تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

تقارير التحقق عن   الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  لالستهالك فيها، ينبغي 

الخطة من  الجارية  استهالك    المرحلة  بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

بطريقة   )ط( التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  واإلبالغ  ضمان  بالشفافية  ومتسمة  فعالة 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  )ي(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  تخصيص  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  منفذة  الوكالة  الالتخفيضات 

 معنية؛ ال متعاونةتلمنفذة  الوكالة ال الرئيسية و

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المتصلة   )س( األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  اإلفراج 

 بالمشروع. 

آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة   بعد التشاور مع البلد وأخذ أي .2

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـالفقرة الفرعياق وـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  األنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 عند الطلب؛ تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة  )أ( 

الوكالة  )ب( إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  األنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  مساعدة 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  إلدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  األنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4لنحو الوارد في التذييل ا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex XXXVI 
 

9 

والتنسيق   )د(  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  والتوصل 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
عن كّل   اأمريكي  ادوالر   180لغ التمويل المخّصص بمقدار  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مب   11وفقا للفقرة   .1

األوزون  كيلوغرام   استنفاد  قدرات  أطنان  في  من  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

ى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  األقص

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

المواد   .2 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  وفي 

على   سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 اع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القط
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 السابع و الثالثون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف ترينيداد وتوباغوحكومة اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  )" ترينيداد وتوباغو هذا االتفاق التفاهم بين حكومةيمثّل  .1

المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل   طن   صفرألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1االستعمال المراقب للموادّ 

بحلول    من األوزون  استنفاد  الثاني  1قدرات  كانون   / لبروتوكول   2030  يناير  الزمنية  الجداول  مع  يتماشى  بما 

 مونتريال. 

-2ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت  .2

والتمويل"(   االتفاق  ألف )"األهداف  هذا  المواد  فضال  في  لجميع  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن 

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في  -1المشار إليها في التذييل  

المتعدّد األط3الفقرة   التمويل من الصندوق  تلقّي مزيد من  أو  الحق في طلب  يفقد  للمواد  ،  بالنسبة ألي استهالك  راف 

في   المحدد  المستوى  التذييل    2-1الصف  يتجاوز  الخ-2من  باعتباره  هذا  ألف  بموجب  التخفيضات  في  النهائية  طوة 

ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد  -1االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل  

 (. للتمويل)االستهالك المتبقي المؤهل  3-2-4، و3-1-4 فوفالص لكل مادة في 

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

ن حيث المبدأ،  ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، م  -2من التذييل    1-3  التمويل المحدّد في الصف األفقي

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.   -3في 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 تحقيق  5ة  وفقا للفقرة الفرعيالموافق عليها )"الخطة"(. و

االستهالك   في  السنوي  حدود  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  وسيجرى -2من  االتفاق.  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. التحقيق المشار إليه أعاله 

 اإلفراج عن التمويل شروط 

البلد الشروط التالية    عندما يستوفىوفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل  فقط  اللجنة التنفيذية التمويل    تقدم  .5

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

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل    2-1الصف  في    ف المحددةأن يكون البلد قد حقق األهدا  ( أ)

الموافقة على   فيها  تمت  التي  السنة  منذ  السنوات  المعنية هي جميع  االتفاق والسنوات  وتستثنى  هذا   .

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها  البرامج القطرية    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلالتنفيذية الذي يقدم فيه اللجنة 

، إال إذا قررت اللجنة  لجميع السنوات ذات الصلة  أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف (ب)

 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  وخطط    -4على  تقارير  )"شكل  ألف 

ويذ"(  التنفي السابقة،  التقويمية  السنوات  من  سنة  كل  من ي غطي  متقدم  مستوى  حقق  قد  أنه  إلى  شير 
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التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا  التمويل المتاح    ،التنفيذ لألنشطة  وأن معدل صرف 

 ؛ في المائة 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية   -4على هيئة التذييل    الشريحةذ  أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفي  ( د)

السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 . جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة 

 الرصد 

  التذييل في    المحددة المؤسسات  وسوف ترصد  جري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق.  يالبلد أنه  سيؤكد   .6

عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا    وتقدم تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف   -5

   في نفس التذييل. المحددةألدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( ه ) ي   عمليات  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  تنفيذ  الجب 

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؛  علقالتي يمكن أن تتالمسائل   (1)

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

المنفذة   (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية، أو إزالة أي   يةسنوتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال  (4)

ال تنفيذ  خطة  من  عن  شريحةنشاط  تكاليفه  تزيد  آخر   30،  تكاليف  مجموع  من  المائة  في 

 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 

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 

أت الشامل ؤدي  التمويل  مستوى  خفض  إلى  التكنولوجيا  بتغيير  متصلة  محتملة  وفورات  ي 

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

إعادة  (و) السنوية    عمليات  التنفيذ  إدماجها في خطة  يمكن  كتعديالت رئيسية،  المصنّفة  التخصيص غير 

التنفي  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  التنفيذ  الموافق  تقرير  في  بشأنها  ذية 

 السنوي الالحق؛ 

أو  و (ج)  الثنائية  الوكاالت  بها  متبقية تحتفظ  أموال  أي  إرجاع  إطار    المنفذة سيتم  في  البلد  إلى  خطة  الأو 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 التبريداعتبارات لقطاع خدمات  

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

تطرأ   (ز) قد  التي  الخاّصة  االحتياجات  لمعالجة  االتفاق  هذا  بموجب  المتاحة  المرونة  البلد  يستعمل  أن 

 خالل تنفيذ المشروع؛ 

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع  المنفذة المعنية بعين االعتبار  أو  /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ح)

 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة 

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي  إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

ا أجل  هذ  بااللتزاماتلوفاء  من  االتفاق.  بموجب  المنفذة  يأن  على    اليوئنديبيوافق  وا  الوكالة  )"الوكالة    الرئيسيةكون 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار  وهذا االتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  المنفذة الرئيسية"(  

المشاركة في هذا  برنامج  يم  برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقي الوكالة المنفذة 

 االتفاق. 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها   .10

رد دور  وي)ب(.    5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية  ألف.    -6الوكالة المنفذة الرئيسية في التذييل  

 ألف.   -2في التذييل  2-2 بالرسوم المحددة في الصف

 عدم االمتثال لالتفاق 

المواد المحددة في الصف    لمتعلقة بإزالةفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف ا  .11

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له  -2من التذييل    2-1األفقي  

التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إل لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة  ى  الحصول على التمويل وفقاً 

بكافة  وفائه  على  البلد  يبرهن  أن  بعد  التنفيذية  اللجنة  تحدّده  التمويل  على  للموافقة  منقح  زمني  لجدول  وفقاً  وضعه 

التمويل.   على  الموافقة  جدول  إطار  في  التالية  التمويل  شريحة  تسلم  قبل  تتحقق  أن  المقرر  من  كان  التي  التزاماته 

ت التنفيذية أن  للجنة  بأنه يجوز  البلد  التذييل  ويعترف  المحدّدة في  بالقيمة  التمويل  قيمة  ألف )"تخفيضات في    -7خفض 

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة من    قدرات استنفاذ األوزون  التمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام من

البلد لهذ  اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  ا االتفاق على حدة،  في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش 

قرارات   حالةبشأنهاوتتخذ  تشكل  لن  القرارات،  هذه  اتخاذ  وبعد  االتفاق  .  لهذا  المعنية  االمتثال  أمام   عدم    تقديم  عائقا 

 أعاله. المذكورة  5وفقا للفقرة   المستقبلية  شرائحلل   التمويل

للتعديل على   .12 االتفاق  هذا  تمويل  أي  لن تخضع عناصر  التنف   مقررات أساس  قد  للجنة  المستقبل  في  ؤثر  تيذية 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق.  و  سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13 الوكالة المنفذة 

خاص الرئيسية    ،وبنوع  المنفذة  للوكالة  يتيح  أن  لهذا    االطالععليه  االمتثال  من  للتحقق  الضرورية  المعلومات  على 

 االتفاق. 
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 تاريخ اإلنجاز 

إنجاز   .14 به ال يتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  جرى  معلقة  أنشطة  بقاء  حالة  وفي  لتنفيذ  ألف.  شريحة  الخطة  آخر 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إ7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  تمام ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

)ه( من التذييل  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 -4

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في    على حدة ذا االتفاق  تنفذ جميع الشروط المحدّدة في ه .15

بروتوكول إليها في  المنسوب  المعنى  لها  االتفاق  المستعملة في هذا  االتفاق. وكافة المصطلحات  لم  مونتريال  هذا  ما   ،

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

الم .16 بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  التنفيذية  يمكن  واللجنة  للبلد  المكتوبة  المتعدد    للصندوقتبادلة 

 . األطراف
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 ذييالت الت

 المـواد ألف:  -1التذييل 

 
 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 43.10 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.10 األولى  جيم 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.50 األولى  جيم 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2.30 األولى  جيم ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 46.00 األولى  جيم المجموع 

 

ألف: األهداف والتمويل-2التذييل   

-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2022 

 المجموع  2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023

جدول التخفيض الخاص   1.1

بالمواد المجموعة األولى  

من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن  

من قدرات استنفاد 

 األوزون( 

 ال ينطبق  0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 29.90 29.90 29.90 29.90

الحدّ األقصى لالستهالك   2.1

المسموح به من مواد  

المجموعة األولى من  

المرفق جيم لبروتوكول  

مونتريال )طن من قدرات  

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق  0.00 1.15 1.15 15.00 15.00 15.00 28.50 28.50 28.50 28.50

التمويل المقرر للوكالة   1.2

المنفذة الرئيسية 

)اليوئنديبي( )دوالر  

 أمريكي(

498,756 0 665,008 0 0 332,504 0 0 166,252 0 1,662,520 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.2

 الرئيسية )دوالر أمريكي( 

34,913 0 46,551 0 0 23,275  0 0 11,638 0 116,376 

إجمالي التمويل المقرر   1.3

 )دوالر أمريكي( 

498,756 0 665,008 0 0 332,504 0 0 166,252 0 1,662,520 

إجمالي تكاليف الدعم  2.3

 )دوالر أمريكي( 

34,913 0 46,551 0 0 23,275 0 0 11,638 0 116,376 

إجمالي التكاليف المقررة   3.3

 )دوالر أمريكي( 

533,669 0 711,559 0 0 355,779 0 0 177,890 0 1,778,896 

المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات   124و 123و 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 استنفاد األوزون( 

28.30 

 15.40 كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(  2.1.4

)طن من قدرات استنفاد  1.1.4الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقية المؤهلة للتمويل المشار إليها في استهالك المواد  3.1.4

 األوزون( 

0.00 

ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد 141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 األوزون( 

 0.00 

ب  والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون  2.2.4  2.30 

 0.00 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31التفاق المرحلة األولى: تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا *   
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ة المحددة  ـفي السن  الثاني  اع  ـاالجتم موعد أقصاه  ة عليه في  ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف. -2ل ـفي التذيي

 تقارير وخطط التنفيذ ألف : شكل  -4التذييل 

 

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

الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ) عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    تقدم فيه البيانات حسب 

يتعلق   فيما  البلد  هذه  حالة  وكيفبإزالة  فيها  المواد،  األنشطة  مختلف  وكيفتسهم  ب  ،  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي أن  ات ذات الصلة بالمناخ.  االنبعاث  فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

المتصلة بيسلط   مختلفة المدرجة في النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات 

و  وأنالخطة،   البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات األخرى ذات    أن 

تغييرات  والصلة.   أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  التنفيذ  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم قبل    ةالسنوي  التغييراتمن  هذه  يبرر  التأخيروما  مثل  بند  ،  ات،  إلعادة واستخدام  المرونة 

من هذا االتفاق، أو    7 تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

 ؛ تغييرات أخرى  أي

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في)ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  خالف  التنفيذية  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

التحقق يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  لجميع    التحقق  االستهالك  من 

الفرعية   )أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة 

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام   ووقت  للتنفيذ،  الرئيسية  بينوالمعالم  والتقدم  مع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

االعتبار بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  حسب  الخطة  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

بالتفصيل  نظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف  أي تغييرات ممكنة من الم

أدخلت التي  لها  التغييرات  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  األنشطة  على  وصف  تقديم  ويمكن   .

 ؛ المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة  خطو  بجميع تقارير التنفيذ السنويةمية الخاصة  مجموعة من المعلومات الك ( د)

 ؛ على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

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

في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل    في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .2

 متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

إلى   )أ(  إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري  المشار  الشريحة والخطط  تنفيذ  تقارير عن 

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛ 
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ك )ب( في وإذا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  انت 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

األساس   وسيشكل  االتفاقات  لهذه  لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به  -5ييل التذ 

 

وزارة التخطيط والتنمية، من خالل وحدة    يبتنفيذ بروتوكول مونتريال في ترينيداد وتوباغو ه  ةالمعني  الجهة .1

الوطنية.   الوطنية    وتكمناألوزون  األوزون  وحدة  ذلك  فمسؤوليات  في  بما  السياسة،  تدابير  واقتراح جميع  ي تصميم 

والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة المشاركة في تنفيذ    الجهات المعنية األخرىتعديالت اللوائح الحالية والتنسيق مع  

زارة  للووتقديمها  متابعة جميع البرامج والمشروعات وإعداد التقارير بما في ذلك التقارير ذات الصلة  والبروتوكول؛  

 وأمانات بروتوكول مونتريال. 

إدارة المشروع وموظفي الدعم؛    العاملين فيستنفذ وحدة األوزون الوطنية أنشطة الرصد المتعلقة بالخطة مع   .2

الفنيوالموظف  وسيتولى وتنسيق  ون  تخطيط  المشر  ورصدن  األوزون   اتعوجميع  الخطة تحت إشراف وحدة  بموجب 

وحدة  مباشرة   الوطنية ستتعاون  كما   .  / التقنيين  الخبراء  مع  وثيق  بشكل  الفنيون  والموظفون  الوطنية  األوزون 

القدرات   وبناء  بالتدريب  تحديدًا  المتعلقة  الخدمات  قطاع  أنشطة  في  خفضاالستشاريين  أجل  المواد  استخدام    من 

الالهيدروكلوروفلوروكربونية   األوزون  وحدة  ستقدم  كما  اللوائح.  وإنفاذ  للبدائل  اآلمن  إلبالغ  واالعتماد  الدعم  وطنية 

التنفيذية   التقدم المحرز في الوقت المناسب، والتنسيق العام ألنشطة التحقق والرصد المنتظم لتطورات السوق باللجنة 

 الوطني والدولي.  الصعيدينواتجاهات التكنولوجيا على 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  عن مجموعـة من األنشطةستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة  .1

الداخلية  . أ والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  ضمان 

الخاّصة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

خطط   . ب  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 ألف؛   -4 التذييل 

المرتبطة بها    الشرائح إلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة  مستقل  تقديم تحقّق   .ج

 ألف؛ -4التذييل  بما يتمشى مع الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

الشاملة وفي  . د الخطة  المحرز بعين االعتبار في استكماالت  المكتسبة والتقدم  التجارب  التأّكد من أخذ 

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

بتقارير   . ه  الخاصة  اإلبالغ  بمتطلبات  التن  السنويةتنفيذ  ال الوفاء  النحو وخطط  على  الشاملة  والخطة  فيذ 

 . ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

هدف   .و تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

التح تقارير  االقتضاء،  وحسب  السنوية،  الشريحة  تنفيذ  تقارير  تقديم  ينبغي  فيها،  عن  لالستهالك  قق 

استهالك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  .ز
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 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  .ح

طة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق  ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خ .ط

 عن البيانات؛ 

للفقرة   .ي وفقا  االمتثال  نتيجة عدم  التمويل  اال  11في حالة خفض  البلد من  مع  بالتشاور  ،  تفاق، تحديد، 

 ؛ الرئيسية  منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ دفوعة للبلد يُ ضمان أنَّ المبالغ الم .ك

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

المتصلة   . م  األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  اإلفراج 

 بالمشروع. 

آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي   .2

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

-4ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـلفقرة الفرعياق واـ)ب( من االتف 5ة  ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. 

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن   192.4من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  كيلوغرام  ا كل  يتجاوز  الذي  االستهالك  في  من  المحدد  من    2-1  الصفلمستوى 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف   -2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

تدابير إضافية في  النظر في  يتم طلبها. ويمكن  التي  الشريحة  التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل  األقصى من خفض 

 عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. الحاالت التي يمتد فيها 

المواد   .2 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  وفي 

الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس  

قطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، كل حالة على حدة مع مراعاة ال

 أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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 و الثالثون  من الثاالمرفق  

 

 للصندوق المتعدد األطراف   واللجنة التنفيذية تركمانستان حكومة اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

هذا   .1 بين حكومةيمثّل  التفاهم  في  )"تركمانستان    االتفاق  بإجراء تخفيض  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  البلد"( 

طن    2.21ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

بحلول    من األوزون  استنفاد  الثاني  1قدرات  كانون   / لب  2025  يناير  الزمنية  الجداول  مع  يتماشى  روتوكول  بما 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  لجميع  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  فضال 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  ألف. و-1المواد  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  يقبل 

الفقرة   في  ألي  3المحدّدة  بالنسبة  األطراف  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد   ،

طوة النهائية في التخفيضات  ه الخألف باعتبار-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  

 . 3-1-4 الصفوفالمستوى المحدد لكل مادة في 

التنفيذية، .3 اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  توفير    رهناً  على  المبدأ،  حيث  من 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.  -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  

االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا   .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على األقل  ة أسابيعثمانيالتالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2من التذييل    2-1الصف  في    أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  ( أ)

. وتستثنى  االتفاقهذا  والسنوات 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 التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 أن هذا التحقق غير مطلوب؛  اللجنة التنفيذية

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي غطي كل سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح    ،سابقا  التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها

 ؛ في المائة 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

تنفيذ   ( د) قدّم خطة  قد  البلد  يكون  التذييل    الشريحةأن  هيئة  تقويمية حتى   -4على  كل سنة  تغطي  ألف 

أو حتى موعد   نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل،

 . اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة 

 الرصد 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته وفقاً لتغيّر ال ،ها من 

إعادة  ( أ) خطة    عمليات  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  يجب  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  تنفيذ  الالتخصيص 

قائمة   يحةشر)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)

المستو  (3) في  المنفذة التغييرات  أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  يات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   سنويةتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

في المائة من مجموع تكاليف آخر    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال 

 موافق عليها؛ شريحة 

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  

على أن  استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق  

الشامل ت التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  أي وفورات محتملة متصلة  ؤدي 

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي الالحق؛ 

الثنائية أو  و (ج)  الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    فذة المنسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

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

 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

ا أجل  االتفاق.  من  هذا  بموجب  بااللتزامات  المنفذة  يأن  على    اليونيدووافق  ولوفاء  الوكالة  )"الوكالة    الرئيسيةكون 

الرئيسية"(   البلد  المنفذة  بأنشطة  يتعلق  االتفاق.    وجببمفيما  في  وهذا  تتم  قد  التي  التقييم،  عمليات  على  البلد  يوافق 

تقييم   برنامج  إطار  في  أو  األطراف  المتعدد  للصندوق  والتقييم  الرصد  برامج  المنفذة  برنامج  إطار    الرئيسية الوكالة 

 المشاركة في هذا االتفاق. 

لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها    ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق .10

دور  ويرد    )ب(.   5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

التذييل   في  الرئيسية  المنفذة  المنفذة  ألف.    -6الوكالة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  وتوافق 

 ألف. -2في التذييل  2-2 بالرسوم المحددة في الصفرئيسية ال

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا  -2من التذييل    2-1الصف األفقي  

لن يحّق له الحصول على 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  

ة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.  بكاف

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  ام منالتمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغر

في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة،  

  تقديم   عائقا أمام   تفاقعدم االمتثال المعنية لهذا اال  . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات  

 أعاله. المذكورة  5وفقا للفقرة   المستقبلية  شرائحلل   التمويل

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق.  و  سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13

الرئيسية    ،وبنوع خاص المنفذة  للوكالة  يتيح  لهذا    االطالععليه أن  للتحقق من االمتثال  المعلومات الضرورية  على 

 االتفاق. 

 تاريخ اإلنجاز 

إنجاز   .14 ا اليتم  واالتفاق  به  خطة  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  لمقترن 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 
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الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام 7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    حتى   الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   حدة   علىتنفذ 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

بالموافقة   .16 فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  المتبادلة 

 . األطراف
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 ذييالت الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 
 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة  المرفق  المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 6.8 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

ألف: األهداف والتمويل-2التذييل   

 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 التفاصيل  السطر 
جدول التخفيض الخاص بالمواد   1.1

المجموعة األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق  2.21 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42

األقصى لالستهالك المسموح به من الحدّ  2.1

مواد المجموعة األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق  2.21 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية   1.2

 )اليونيدو( )دوالر أمريكي( 

165,000 0 103,500 0 0 40,000 308,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2

 )دوالر أمريكي( 

11,550 0 7,245 0 0 2,800 21,595 

 308,500 40,000 0 0 103,000 0 165,000 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي(  1.3

 21,595 2,800 0 0 7,245 0 11,550 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(  2.3

 330,095 42,800 0 0 110,745 0 176,550 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي(  3.3

المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات  22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 استنفاد األوزون( 

2.21 

المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد  22-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  2.1.4

 األوزون(

2.38 

 2.21 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31األولى: تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة *   
 

 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـة المحددة في التذييـفي السن  ألول  ااع  ـة عليه في االجتم ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .17

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

 تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:سوف يتألف  .18

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  تقرير  ينبغي أن يتضمن الو البعض.  

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات
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مختلفة المدرجة  النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   معوذات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  تغييرات  ينبغي  أية  عن  بلومات  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة  في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  هذا    7 إلعادة تخصيص  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل مستقتقرير  المواد،  ل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

لجميع   االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  التحقق 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5ت الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  السنوات ذا

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  أخذ  مع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  التقويمية

الشاملة الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  الوصف  أي  يحدد  أن  ينبغي  كما   .

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  األنشطة 

 ؛ أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة  خطو  ذ السنويةبجميع تقارير التنفيمجموعة 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   .19

 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؛ 

استهالك   )ب( أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  في  وإذا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

األساس   وسيشكل  االتفاقات  لهذه  لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 . للتحقيق المستقل

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 

 سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد داخل وحدة األوزون الوطنية.  .20

مسؤولة عن تنسيق  هي الإن وحدة األوزون الوطنية، التابعة لوزارة الزراعة وحماية البيئة في تركمانستان،   .21

األوزون   طبقة  بحماية  يتعلق  فيما  القطرية  العمل  لألوزون.    إزالةوتسهيل  خطة  المستنفدة  األوزون والمواد  وحدة 

مونتريال.  ال  هي  الوطنية القطرية بموجب بروتوكول  البرامج  تنفيذ  أنشطة لذلكمسؤولة عن  تنفيذ  ، سيتم تخصيص 
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ئة  وحدة األوزون الوطنية كهيوالمشروع المخطط لها لوحدة األوزون الوطنية بالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية.  

 . القرار صانعةهيئة  بصفتها تجاه وزارة الزراعة وحماية البيئة في تركمانستان لديها مسؤوليات إدارية 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .22

األداء   ( أ) من  التحقّق  الداخلية  ضمان  والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 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 

استكماالت الخطة الشاملة وفي  التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في   ( د)

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ه(

 . لتنفيذيةألف لتقديمها إلى اللجنة ا  -4المحدد في التذييل 

هدف   )و( تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

تقارير التحقق عن   الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  لالستهالك فيها، ينبغي 

و المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  استهالك  المرحلة  بأهداف  الوفاء 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

واإلبالغ   )ط( بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  ضمان 

 الدقيق عن البيانات؛ 

  من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،   11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ك(

 ؛ الرئيسية  منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 رات؛ ستند فيها إلى استعمال المؤشضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

المتصلة   )س( األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  اإلفراج 

 بالمشروع. 
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وكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم ال .23

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل    180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .24

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

المواد  وفي   .25 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة 

على   سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

متثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم اال

 قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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 التاسع و الثالثون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف  أوغنداحكومة  اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

حكومة   .1 بين  التفاهم  االتفاق  هذا  في    أوغندايمثّل  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  )"البلد"( 

طن  صفر  ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها   -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بحلول    من األوزون  استنفاد  الثاني  1قدرات  كانون   / لبروتوكول    2030  يناير  الزمنية  الجداول  مع  يتماشى  بما 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  لجميع  فضال  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  -1المواد  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل  ألف. 

الفقرة   في  األط3المحدّدة  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد  ألي  ،  بالنسبة  راف 

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  3-1-4 فوفالص المستوى المحدد لكل مادة في 

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.  -3مبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  ال

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 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    األهداف المحددة أن يكون البلد قد حقق   ( 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 التمويلللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه ا

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي غطي كل سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 
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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 

قدّم خط ( د) قد  البلد  يكون  تنفيذ  أن  التذييل    الشريحةة  هيئة  تقويمية حتى   -4على  كل سنة  تغطي  ألف 

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 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) ي  عمليات  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  تنفيذ  الجب 

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؛  علقالتي يمكن أن تتالمسائل   (1)

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

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   سنويةتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

في المائة من مجموع تكاليف آخر    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال 

 شريحة موافق عليها؛ 

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

ال قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  التنفيذ  الموافق  تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  تنفيذ، 

 السنوي الالحق؛ 

للمواد  البلد يوافق   (ج) كبديل  الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحاالت  في   ،

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد  

والمعايير  توافر   اللوائح  مراجعة  والنظر،عند  المناخ؛  على  اآلثار  حد  أدنى  إلى  تقلل  التي  البدائل 

بدائل   اعتماد  إمكانية  في  والنظر  البدائل؛  هذه  مثل  إدخال  تشجع على  مناسبة  أحكام  في  والحوافز، 

وروكربونية،  مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفل

 حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛ 

الثنائية أو  و ( د) الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  ة األخيرة المنتظرالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

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

 خالل تنفيذ المشروع؛ 

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار  أو  /الوكاالت الثنائية وويأخذ البلد  أن   (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

ا  أجل  االتفاق.  من  هذا  بموجب  بااللتزامات  المنفذة  يأن  على    اليونيبوافق  ولوفاء  الوكالة  )"الوكالة   الرئيسيةكون 

تحت قيادة  نفذة المتعاونة"(  )"الوكالة الم  ةتعاونم وكالة المنفذة الالكون  تعلى أن    اليونيدووافقت  والمنفذة الرئيسية"(  

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في  وهذا االتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

و/   الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا االتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةلاأو 

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  

المنفذة  الوك للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خالل  من  الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  الة 

التذييل   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار 

منالتوالي.   التنفيذية،  اللجنة  المتعاونة   وتوافق  المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  -2من التذييل    2-1األفقي  الصف  

لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  

على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة 

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.  

ألف )"تخفيضات في    -7لتذييل  ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في ا

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة  من    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   المستقبلية  شرائحلل   التمويل

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد على تمويل أية

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية  و  سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  .13

على    المنفذة المتعاونة االطالع  والوكالةعليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية    ،لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق. 
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 تاريخ اإلنجاز 

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  معلقة ج-2إلجمالي  أنشطة  بقاء  في  ألف. وفي حالة  بها  التنبؤ  لتنفيذ  رى  الخطة  آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4 التذييل

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ 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

لل .16 المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  بلد 

 . األطراف
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 ذييالت الت

ألف: المـواد  -1التذييل   

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 0.2 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 

 والتمويلألف: األهداف -2التذييل 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2023 

2024 2025-

2026 

2027 2028-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد   1.1

المجموعة األولى من المرفق جيم  

لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات  

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق  0.00 0.065 0.065 0.065 0.13 0.13 0.13

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من  2.1

مواد المجموعة األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات  

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق  0.00 0.065 0.065 0.065 0.10 0.10 0.13

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية   1.2

 )اليونيب( )دوالر أمريكي( 

60,000 0 80,000 0 75,000 0 45,000 260,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية   2.2

 )دوالر أمريكي( 

7,800 0 10,400 0 9,750 0 5,850 33,800 

المنفذة المعاونة التمويل المقرر للوكالة   .23

 )اليونيدو( )دوالر أمريكي( 

63,000 0 58,000 0 42,000 0 0 163,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة   4.2

 )دوالر أمريكي( 

5,670 0 5,220 0 3,780 0 0 14,670 

 423,000 45,000 0 117,000 0 138,000 0 123,000 أمريكي(إجمالي التمويل المقرر )دوالر  1.3

 48,470 5,850 0 13,530 0 15,620 0 13,470 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(  2.3

إجمالي التكاليف المقررة )دوالر   3.3

 أمريكي(

136,470 0 153,620 0 130,530 0 50,850 471,470 

المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد  22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 األوزون( 

0.13 

 0.07 السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( المتوقع إزالتها بموجب المرحلة  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.0 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى: *   
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 الجدول الزمني للموافقة على التمويلألف:  -3التذييل 

 

ة المحددة  ـفي السن   الثاني  اع  ـاالجتمموعد أفصاه  ة عليه في  ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق  .1

 ألف. -2ل ـفي التذيي

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

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

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    كنتيجةالمزالة  المواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  األوالتحديات المتصلة ب  التقرير الضوء على النجاحات والخبراتأن يسلط  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   تغييرات  وذات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  المن  هذه  يبرر  التأخير تغييرات وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة  في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  هذا    7 إلعادة تخصيص  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

لجميع   االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  التحقق 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5لصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  السنوات ذات ا

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  الت مع  و  األنشطة،  الترابط  والتقدم  أخذ  المكتسبة  جارب 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  التقويمية

ك الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  الوصف  أي  يحدد  أن  ينبغي  ما 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  األنشطة 

 ؛ 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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أهداف  )ب( لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  في    وإذا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

األساس   وسيشكل  االتفاقات  لهذه  لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 

 ر المتعلقة به ألف: مؤّسسات الرصد واألدوا -5التذييل 

 

الوطنية    ستتولى .1 األوزون  المواد    رصدوحدة  إزالة  إدارة  خطة  في  المدرجة  المشروع،  أنشطة  تنفيذ 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

إدارة  ستتولى   .2 لعنصر  التقنيين  االستشاريين  من  بدعم  الوطنية،  األوزون  خطة ورصد  وحدة  من  المشروع 

نظام حصص    رصد  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبالتنسيق مع الوكالة المنفذة الرئيسية والمتعاونة،

ة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما وتراخيص المواد المستنفدة لألوزون، وإدارة ورصد أنشطة خطة إدارة إزال

التنسيق مع مختلف المشر للوكالة المنفذة الرئيسية.  فصلي  وتقديم تقرير    اتعوفي ذلك  المشروع    وستتولىعن تنفيذ 

وحدة األوزون الوطنية أيًضا مهام التنسيق مع الوكاالت الوطنية المناسبة بشأن تنفيذ المشروع وإنفاذ اللوائح لتحقيق  

الهيدروكلوروفلوروكربونية.  أهدا  المواد  إزالة  إدارة  خطة  استشاريف  لزم    وسيتولى  إذا  المستقل،  التحقق  إجراء 

 . ةالرئيسيوسترتب له الوكالة المنفذة األمر، 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 ما يلي: تشمل على األقل  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

الداخلية   ( أ) والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  ضمان 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  الالحقة السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  في    والتقاريـر  المبيـن  النحو  على 

 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 

المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي  التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم   ( د)

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  التنفيذيةأ  -4المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  عن لف  اإلبالغ  تشمل  اإلبالغ  ومتطلبات   .

 ؛ األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

هدف   )و( تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

الشريحة الس تنفيذ  تقارير  تقديم  تقارير التحقق عن  لالستهالك فيها، ينبغي  نوية، وحسب االقتضاء، 

استهالك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(
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 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

واإلبالغ   )ط( بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  ضمان 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  )ي(

، تحديد، بالتشاور مع البلد،  من االتفاق   11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ ال متعاونةالمنفذة  الوكالة الالرئيسية و

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

/   )س( المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  المتصلة  اإلفراج  األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت 

 بالمشروع. 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

الم واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  واد  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  األنشطةستكون  من  الخطمجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه  ة  . 

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

الوكالة  )ب( إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  األنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  مساعدة 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ 

ه )ج( عن  تقارير  على تقديم  المجمعة  التقارير  في  إلدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  األنشطة  ذه 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

والتنسيق   )د(  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  والتوصل 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.
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 في التمويل بسبب عدم االمتثال  ألف: تخفيضات -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل    180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2من التذييل    2-1  فيها الهدف المحدد في الصفألف لكل سنة لم يتحقق  -2التذييل  

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

لس .2 الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  المواد  وفي  إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  نة 

على   سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ممكن تقرير أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من ال

 قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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 األربعون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف زامبياحكومة بين  اتّفاق

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

االتفاق   .1 هذا  حكومةيمثّل  بين  في  )"  زامبيا  التفاهم  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  البلد"( 

طن  صفر    "الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرهاألف )  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

بحلول    من األوزون  استنفاد  الثاني  1قدرات  كانون   / لبروتوكول    2030  يناير  الزمنية  الجداول  مع  يتماشى  بما 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  لجميع  فضال  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  -1المواد  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل  ألف. 

الفقرة   في  األط3المحدّدة  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد  ألي  ،  بالنسبة  راف 

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  3-1-4 فالص المستوى المحدد لكل مادة في 

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.  -3دأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  المب 

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 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    األهداف المحددة أن يكون البلد قد حقق   ( 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 التمويلللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه ا

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي غطي كل سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 
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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 

قدّم خط ( د) قد  البلد  يكون  تنفيذ  أن  التذييل    الشريحةة  هيئة  تقويمية حتى   -4على  كل سنة  تغطي  ألف 

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 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) ي  عمليات  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  تنفيذ  الجب 

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؛  علقالتي يمكن أن تتالمسائل   (1)

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

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   سنويةتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

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)

محتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار ال

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

الشامل ت التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  أي وفورات محتملة متصلة  ؤدي 

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي الالحق؛ 

الثنائية أو  و (ج) الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    ذة المنف سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

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

 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  إلالبلد على تحمل المسؤولية الشاملة  يوافق   .9

ا  أجل  االتفاق.  من  هذا  بموجب  بااللتزامات  المنفذة  يأن  على    اليونيبوافق  ولوفاء  الوكالة  )"الوكالة   الرئيسيةكون 

تحت قيادة  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونم لة المنفذة الوكاالكون  تعلى أن    اليونيدووافقت  والمنفذة الرئيسية"(  

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في  وهذا االتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

و/   الرئيسيةالوكالة المنفذة  ج  برنامإطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا االتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

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  

من الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  المنفذة    الوكالة  للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خالل 

التذييل   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار 

واالتوالي.   الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  المتعاونة وتوافق  المنفذة  لوكالة 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

المتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن ا-2من التذييل    2-1الصف األفقي  

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

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . 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. 
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 تاريخ اإلنجاز 

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  آخر شري ألف. وفي حالة  الخطة حة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إتمام 7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  طةالخ  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة تنفذ 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

لل .16 المكتوبة  المتبادلة  بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  بلد 

 . األطراف
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 ذييالت الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 5.0 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 والتمويلألف: األهداف -2التذييل 
 

السط

 ر

-2021 2020 التفاصيل 

2023 

2024 2025-

2026 

2027 2028- 

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد   1.1

المجموعة األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من  

 قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 1.63 1.63 1.63 3.25 3.25 3.25

األقصى لالستهالك المسموح الحدّ  2.1

به من مواد المجموعة األولى من 

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 1.63 1.63 1.63 2.50 2.50 3.25

التمويل المقرر للوكالة المنفذة  1.2

 الرئيسية )اليونيب( )دوالر أمريكي(

100,000 0 120,000 0 116,000 0 60,000 396,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2

 )دوالر أمريكي( 

13,000 0 15,600 0 15,080 0 7,800 51,480 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة  .23

 المعاونة )اليونيدو( )دوالر أمريكي(

50,000 0 139,000 0 0 0 0 189,000 

المنفذة المعاونة تكاليف دعم الوكالة  4.2

 )دوالر أمريكي( 

4,500 0 12,510 0 0 0 0 17,010 

إجمالي التمويل المقرر )دوالر  1.3

 أمريكي( 

150,000 0 259,000 0 116,000 0 60,000 585,000 

إجمالي تكاليف الدعم )دوالر   2.3

 أمريكي( 

17,500 0 28,110 0 15,080 0 7,800 68,490 

التكاليف المقررة )دوالر إجمالي  3.3

 أمريكي( 

167,500 0 287,110 0 131,080 0 67,800 653,490 

المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات  22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 استنفاد األوزون( 

3.25 

المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد  22-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  2.1.4

 األوزون(

1.75 

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31األولى: تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة *   
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـ ة المحددة في التذييـفي السن   ألولااع  ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق  .1

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

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

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ    تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي  المناخ.  االنبعاثات ذات الصلة ب  فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   تغييرات  وذات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بمقينبغي  )خطط(  خطة  ارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة  في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  هذا    7 إلعادة تخصيص  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  إزالمستقل  إدارة  خطة  المواد،  نتائج  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  ة 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

لجميع   االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  التحقق 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5د في الفقرة الفرعية  السنوات ذات الصلة على النحو المحد

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدمع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  م  أخذ 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  التقويمية

الو  يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  صف  أي 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  األنشطة 

 ؛ أعاله

السنوية المقدمة  ط التنفيذ  خطو  بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة 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

 بارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:متوازي، ينبغي أخذ االعت 

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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في   )ب( الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  وإذا 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

األساس   وسيشكل  االتفاقات  لهذه  لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 . للتحقيق المستقل

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 

المواد   .1 إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  حالة  عن  سنوية  مرحلية  تقارير  لألوزون  الوطنية  الوحدة  تقدم 

 ربونية إلى الوكالة المنفذة الرئيسة. الهيدروكلوروفلوروك

 

خطة إدارة    تقدم ين محليين مستقلين رصد  د الوكالة المنفذة الرئيسة إلى شركة محلية مستقلة أو مستشارتعه 2

 ة. خطالفي  ة والتحقق من تلبية أهداف األداء الوارد  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

الداخلية  ضمان   ( أ) والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  على  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  الالحقة  في  والتقاريـر  المبيـن  النحو 

 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 

االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي    التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين ( د)

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  لتقديمها  -4المحدد  التنفيذية  ألف  اللجنة  عن إلى  اإلبالغ  تشمل  اإلبالغ  ومتطلبات   .

 ؛ األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

هدف   )و( تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

الشريحة السنوية، وحسب   تنفيذ  تقارير  تقديم  تقارير التحقق عن  لالستهالك فيها، ينبغي  االقتضاء، 

استهالك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

وج )ط( واإلبالغ  ضمان  بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  ود 

 الدقيق عن البيانات؛ 
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 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  )ي(

لتشاور مع البلد،  من االتفاق، تحديد، با   11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

 ياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم الس  )م( 

والتنسيق   )ن( للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  التوصل 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

الستكمال   )س( المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  المتصلة  اإلفراج  األنشطة 

 بالمشروع. 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  األنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

الوكالة  )ب( إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  األنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  مساعدة 

 نشطة؛ المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األ 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  إلدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  األنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

والتنسيق   )د(  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  والتوصل 

 خطة.واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ ال 

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل    180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  

 . الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين
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المواد   .2 إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  وفي 

على   سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى  

 قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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 الحادي و األربعون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف  زمبابويحكومة اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

حكومة   .1 بين  التفاهم  االتفاق  هذا  في    زمبابوييمثّل  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  )"البلد"( 

طن  صفر  ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

/    1حلول  قبل    قدرات استنفاد األوزون  من الثانييناير  لبروتوكول   2030  كانون  الزمنية  الجداول  بما يتماشى مع 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  مونتفي  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  لجميع  فضال  ريال 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  -1المواد  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل  ألف. 

الفقرة   في  ألي  3المحدّدة  بالنسبة  األطراف  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد   ،

طوة النهائية في التخفيضات  ألف باعتباره الخ-2من التذييل    2-1الصف  لمستوى المحدد في  استهالك للمواد يتجاوز ا

ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز -1بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل  

 (. للتمويلتبقي المؤهل )االستهالك الم 3-3-4و 3-2-4، و3-1-4 الصفوفالمستوى المحدد لكل مادة في 

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.  -3التنفيذية المحدّدة في التذييل   المبدأ، في اجتماعات اللجنة

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  يقبل  5وفقا  االتفاق، سوف  هذا  من  من  )ب(  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2ن التذييل  م   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    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويل اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

السنيالتنفيذ"(   من  السابقة، وغطي كل سنة  التقويمية  من ي وات  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 
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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 

تنفيذ   ( د) قدّم خطة  قد  البلد  يكون  التذ  الشريحةأن  هيئة  تقويمية حتى   -4ييل  على  كل سنة  تغطي  ألف 

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 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) ي  عمليات  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  تنفيذ  الجب 

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؛  علقالتي يمكن أن تتالمسائل   (1)

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

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   سنويةتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

في المائة من مجموع تكاليف آخر    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال 

 شريحة موافق عليها؛ 

التنفيذ السنوية    عمليات إعادة  (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

ال قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  التنفيذ  الموافق  تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  تنفيذ، 

 السنوي الالحق؛ 

للمواد  البلد يوافق   ( ج)  كبديل  الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحاالت  في   ،

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد  

والمعايير   اللوائح  مراجعة  والنظر،عند  المناخ؛  على  اآلثار  حد  أدنى  إلى  تقلل  التي  البدائل  توافر 

بدائل   اعتماد  إمكانية  في  والنظر  البدائل؛  هذه  مثل  إدخال  تشجع على  مناسبة  أحكام  في  والحوافز، 

لوروفلوروكربونية،  مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك

 حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛ 

الثنائية أو  و ( د) الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  رة المنتظرة األخيالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

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

 تنفيذ المشروع؛ خالل 

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    جريهاي دارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي  إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

ا  أجل  االتفاق.  من  هذا  بموجب  بااللتزامات  المنفذة  يأن  على    اليونيبوافق  ولوفاء  الوكالة  )"الوكالة   الرئيسيةكون 

تحت قيادة  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونموكالة المنفذة الالكون  تعلى أن    اليوئندبيوافقت  والمنفذة الرئيسية"(  

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في  وهذا االتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    لرئيسيةاالوكالة المنفذة  

و/   الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا االتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

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  

ال المتعاونة  المنفذة  المنفذة  الوكالة  للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خالل  من  الرئيسيـة  المنفذة  وكالة 

التذييل   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار 

االتوالي.   إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  المتعاونة وتوافق  المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  لوكالة 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

و عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  ألف، أ-2من التذييل    2-1الصف األفقي  

لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  

فيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التن 

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  مويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام منالت

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  تشكل حالة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن  بشأنهاوتتخذ قرارات  

 أعاله. المذكورة  5وفقا للفقرة   المستقبلية  شرائحلل   التمويل

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . الك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلدعلى تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االسته

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية  و  سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  .13

على    االطالعوالوكالة المنفذة المتعاونة  عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية    ،لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق. 
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 تاريخ اإلنجاز 

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إ7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  تمام ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة ذا االتفاق تنفذ جميع الشروط المحدّدة في ه .15

، ما لم مونتريال  هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

الم .16 بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  تبادلة 

 . األطراف
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 ذييالت الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 16.86 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.94 األولى  جيم ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 17.8 األولى  جيم المجموع الفرعي 

ب الوارد في  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت سابقة الخلط المستوردة 

 6.11 األولى  جيم

 23.91 األولى  جيم المجموع 

 

 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2022 

2023 2024 2025-

2026 

2027 2028-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص   1.1

بالمواد المجموعة األولى  

من المرفق جيم لبروتوكول  

مونتريال )طن من قدرات  

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 5.78 5.78 5.78 11.57 11.57 11.57 11.57

الحدّ األقصى لالستهالك   2.1

المسموح به من مواد 

المجموعة األولى من 

المرفق جيم لبروتوكول  

مونتريال )طن من قدرات  

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 5.78 5.78 5.78 11.57 11.57 11.57 11.57

التمويل المقرر للوكالة  1.2

المنفذة الرئيسية )اليونيب(  

 )دوالر أمريكي(

150,000 0 192,500 0 0 192,500 0 105,000 640,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.2

 الرئيسية )دوالر أمريكي(

18,844 0 24,183 0 0 24,183 0 13,190 80,400 

التمويل المقرر للوكالة  .23

المنفذة المعاونة )اليوئنديبي(  

 )دوالر أمريكي(

100,000 0 150,000 0 0 150,000 0 0 400,000 

الوكالة المنفذة  تكاليف دعم  4.2

 المعاونة )دوالر أمريكي(

7,000 0 10,500 0  10,500 0  28,000 

إجمالي التمويل المقرر  1.3

 )دوالر أمريكي(

250,000 0 342,500 0 0 342,500 0 105,000 1,040,000 

إجمالي تكاليف الدعم  2.3

 )دوالر أمريكي(

25,844 0 34,683 0 0 34,683 0 13,190 108,400 

إجمالي التكاليف المقررة   3.3

 )دوالر أمريكي(

275,844 0 377,183 0 0 377,183 0 118,190 1,148,400 

 11.57 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 5.29 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0.00 ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من  1.2.4

 0.94 ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.00 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  3.2.4

ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا  141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(

0.00 

والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن  في البوليوالت سابقة الخلط المستوردةب 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 من قدرات استنفاد األوزون(

6.11 

ن قدرات ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل )طن م141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 استنفاد األوزون(

0.00 

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى: *   
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـ المحددة في التذيية  ـفي السناألول  ا اع  ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق  .1

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -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،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    يم معلوماتبتقد

مختلفة المدرجة  النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   و  وأن في  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  ت األخرى  المعلوما  أن 

الصلة.   تغييرات  وذات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

الفقرة  في  المنصوص عليه  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  هذا    7 إلعادة تخصيص  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

الشرائح   من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  لجميع  التحقق  االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

ل  الرئيسية  والمعالم  اإلتمام  بينلتنفيذ، ووقت  والتقدم  مع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  التقويمية

الوصف    أي يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  األنشطة 

 ؛ أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة  خطو  بجميع تقارير التنفيذ السنويةموعة من المعلومات الكمية الخاصة  مج ( د)

 ؛ على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

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

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل  في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة  .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( 

 مشمولة بهذا االتفاق؛ األنشطة واألموال ال
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في   )ب( الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  وإذا 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

لهذه   لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  األساس  الهيدروكلوروفلوروكربونية  وسيشكل  االتفاقات 

 للتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 

 تقدم الوحدة الوطنية لألوزون تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ الخطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسة.  .1

 

للمشروع .2 المهمة  المراحل  لرصد  والتحقق  واإلبالغ  الرصد  مؤشرات  وتوفر   تستخدم  الوطنية .   الوحدة 

مع   لألوزون تمشيا  الوعى،  الشهادات ونشر  التدريب وإصدار  مثل  الخطة،  األنشطة بموجب  الشامل لجميع  التنسيق 

 االتفاق بين حكومة زمبابوى والوكاالت المنفذة. 

 

في    الوحدة الوطنية لألوزونأنشأت رابطة التبريد وتكييف الهواء قاعدة بيانات لجميع األعضاء وسوف تدعم   .3

 تنظيم حلقات تدريب وإصدار الشهادات للتقنيين ورصد مدونات السلوك وممارسات التقنيين.

 

 الشريحة للجنة التنفيذية. ، بمساعدة الوكاالت المنفذة، تقارير مرحلية عن تنفيذ الوحدة الوطنية لألوزونتعد  .4

 

المتفق عليها وتنظم عمليات   .5 المهمة  المراحل  المنفذة بدور الرصد واالشراف لضمان تحقيق  الوكاالت  تقوم 

 تحقق مستقلة لضمان أن المشروعات تسير في الطريق الصحيح وتتمشى مع االتفاقات. 

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطةستكـون الوكالـ .1

الداخلية   ( أ) والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  ضمان 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

خطط  مساعد  ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال ة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 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 الت 1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ه(

التذييل   في  التنفيذية  -4المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  عن ألف  اإلبالغ  تشمل  اإلبالغ  ومتطلبات   .

 ؛ األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

حال   )و( هدف  في  تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب 

تقارير التحقق عن   الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  لالستهالك فيها، ينبغي 

استهالك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛
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 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

واإلبالغ   )ط( بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  ضمان 

 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(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة ة وكلالرئيسي

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

أي )ن( بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  والتنسيق    التوصل  للتخطيط  ترتيبات 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المتصلة   )س( األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  اإلفراج 

 بالمشروع. 

ر منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيا .2

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 الوكاالت المنفذة المتعاونة باء: دور   -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  األنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

التي   )ب( األنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  الوكالة مساعدة  إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  إلدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  األنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

اآل )د(  في  توافق  إلى  والتنسيق  والتوصل  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  راء 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.
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 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل    180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2تذييل  من ال   2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

)مرحلتي .2 ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  المواد  وفي  إزالة  إدارة  خطة  من  ن 

على   سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 ا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أو إذا كانت كلت
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 الثاني و األربعون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف  الجمهورية الدومينيكيةاتّفاق بين حكومة  

 ة  لثلمرحلة الثالخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

حكومة .1 بين  التفاهم  االتفاق  هذا  الدومينيكية  يمثّل  بإجراء  )"  الجمهورية  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  البلد"( 

التذييل   في  المحدّدة  لألوزون  المستنفدة  للموادّ  المراقب  االستعمال  في  )   -1تخفيض  ثابتة ألف  كمية  إلى  "الموادّ"( 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية    2030  يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول    طن من  صفر  قدرها

 لبروتوكول مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاقألف  هذا  لجميع    في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  فضال 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  -1المواد  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل  ألف. 

الفقرة   في  المتعدّ 3المحدّدة  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد  ألي  ،  بالنسبة  األطراف  د 

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 الصفوففي المستوى المحدد لكل مادة 

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  التن  -2من  اللجنة  وستوفر  للبلد.  حيث  ألف  من  التمويل،  هذا  فيذية 

 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

عليها   و الموافق  الفرعية  )"الخطة"(.  للفقرة  من  5وفقا  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 ذة المعنية. بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّ وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 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    لبلد قد حقق األهداف المحددة أن يكون ا ( أ)

. وتستثنى  هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على  

قاد اجتماع  في تاريخ انعيستحق تقديمها  البرامج القطرية    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  )"شكل    -4على  تقارير وخطط ألف 

ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي غطي كل سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 
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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 

البل  ( د) يكون  تنفيذ  أن  قدّم خطة  قد  التذييل    الشريحةد  هيئة  تقويمية حتى   -4على  كل سنة  تغطي  ألف 

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 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 تخصيص األموال المرونة في إعادة 

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) كتعديال   عمليات  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  يجب  رئيسيّة  تنفيذ  الت 

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؛  يمكن أن تتعلق التيالمسائل   (1)

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

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

المدرجة في   (4) إلى األنشطة غير  ال تقديم تمويل  تنفيذ  إزالة   سنويةخطة  أو  الحالية،  المعتمدة 

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)

، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  التكاليف اإلضافية المتصلة بها

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

الشامل ت التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  أي وفورات محتملة متصلة  ؤدي 

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التنفيذ السنوية    إعادة عمليات   (ب) التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة 

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي الالحق؛ 

اله البلد يوافق   ( ج)  تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحاالت  في  للمواد  ،  كبديل  يدروفلوروكربون 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد  

والمعايير   اللوائح  مراجعة  والنظر،عند  المناخ؛  على  اآلثار  حد  أدنى  إلى  تقلل  التي  البدائل  توافر 

الب  هذه  مثل  إدخال  تشجع على  مناسبة  أحكام  في  بدائل  والحوافز،  اعتماد  إمكانية  في  والنظر  دائل؛ 
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مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  

 حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛ 

الثنائية أو  سيتم إرجاع أي أموال متبقية  و ( د) الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 وبصفة خاصة لما يلي:ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، ي .8

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

 خالل تنفيذ المشروع؛ 

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار  أو  /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ب)

 .ةخالل تنفيذ الخطخدمات 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    اليوئنديبيوافق  ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  من أجل ا

تحت قيادة  )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(    ةتعاونموكالة المنفذة الالكون  تعلى أن    اليونيبوافقت  وسية"(  المنفذة الرئي

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في  وهذا االتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

و/   الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا االتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان   .10

وستدعم  )ب(.    5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

للوك الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خالل  من  الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  المنفذة  الوكالة  الة 

التذييل   المتعاونة في  المنفذة  الرئيسية والوكالة  المنفذة  الوكالة  باء، على    -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار 

المتعاونة التوالي.   المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  وتوافق 

 ألف.  -2في التذييل  4-2و 2-2صفين بالرسوم المحددة في ال 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  -2من التذييل    2-1الصف األفقي  

ن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  ل

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  

تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.    بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن

ألف )"تخفيضات في    -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  

فيضات االستهالك غير الُمنجزة  تخ من    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   المستقبلية  رائحشلل   التمويل

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
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والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية  و  معقول من اللجنة التنفيذية سوف يستجيب البلد ألي طلب   .13

على    والوكالة المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية    ،لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق. 

 از تاريخ اإلنج

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إ7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  تمام ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة ذا االتفاق تنفذ جميع الشروط المحدّدة في ه .15

، ما لم مونتريال  هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

الم .16 بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  تبادلة 

 . األطراف
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 ذييالت الت

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

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 50.41 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.19 األولى  جيم 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.60 األولى  جيم ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 51.20   المجموع الفرعي 

ب الوارد  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة

 19.51 األولى  جيم

 70.71 األولى  جيم المجموع 

 

 األهداف والتمويلألف: -2التذييل 
 التفاصيل  السطر 

2020 
2021-

2022 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 المجموع 

جدول التخفيض الخاص بالمواد   1.1

المجموعة األولى من المرفق  

جيم لبروتوكول مونتريال )طن  

 من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 16.64 16.64 16.64 16.64 16.64 33.28 33.28 33.28 33.28

الحدّ األقصى لالستهالك   1.2

المسموح به من مواد المجموعة 

األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 1.28 1.28 16.64 16.64 16.64 30.72 30.72 30.72 30.72

التمويل المقرر للوكالة المنفذة   2.1

( )دوالر اليوئنديبيالرئيسية )

 أمريكي( 

603,005  0 964,808 0 0 603,005 0 0 241,202 0 2,412,020 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.2

 الرئيسية )دوالر أمريكي( 

42,210 0  67,537 0 0 42,210 0 0 16,884 0 168,841 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة   2.3

( )دوالر  ونيب المعاونة )الي

 أمريكي( 

69,475 0 111,160 0 0 69,475 0 0 27,790 0 277,900 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.4

 المعاونة )دوالر أمريكي( 

9,032 0 14,451 0 0 9,032 0 0 3,613 0 36,127 

إجمالي التمويل المقرر )دوالر   3.1

 أمريكي( 

672,480 0 1,075,968 0 0 672,480 0 0 268,992 0 2,689,920 

إجمالي تكاليف الدعم )دوالر  3.2

 أمريكي( 

51,242 0 81,987 0 0 51,242 0 0 20,497 0 204,968 

إجمالي التكاليف المقررة )دوالر   3.3

 أمريكي( 

723,722 0 1,157,955 0 0 723,722 0 0 289,489 0 2,894,888 

 28.02 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 22.39 حل السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(االمتوقع إزالتها بموجب المر 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3

 0.19 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 123-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1

 0.00 حل السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(االمتوقع إزالتها بموجب المر 123-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  4.2.2

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 123-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.3

 0.00 ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من  4.3.1

 0.60 حل السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(اب المتوقع إزالتها بموجب المر141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.2

 0.00 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  4.3.3

ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من 141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.1

 قدرات استنفاد األوزون( 

0.00 

حل السابقة )طن من قدرات اوالمتوقع إزالتها بموجب المر في البوليوالت سابقة الخلط المستوردةب 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.2

 استنفاد األوزون(

19.51 

ات استنفاد  ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدر141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.3

 األوزون(

0.00 

 . 2021 األولكانون /ديسمبر   31المرحلة الثانية  وفقا التفاق المرحلة الثانية:  تاريخ إتمام* 
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـة المحددة في التذييـفي السن  الثاني  اع  ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -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،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

بدائل، للسماح لألمانة لواإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   ف   وأن في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  البلد، ويعكس  يوفري  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   تغييرات  وذات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

النحو الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  الفقرة   إلعادة تخصيص  في  هذا    7 المنصوص عليه  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

لجميع   االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل  مع  التحقق 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 ا؛ تسلم تقرير تحقق عنه

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  مع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  ال المحرز  في  الواردة  البيانات  وستقدم  السنة  ؛  خطة حسب 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  التقويمية

الوصف   يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  أي 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  ويمكن  على  وصف  .  تقديم 

)ب(   الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  األنشطة 

 ؛ 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 1س فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي من حوالي خم )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:
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تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى  تقارير عن   )أ( 

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛ 

في   )ب( الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  وإذا 

التذييل   فإ-2إطار  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  المواد  ألف  استهالك  هدف  ن 

األساس   وسيشكل  االتفاقات  لهذه  لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 

 الرصد واألدوار المتعلقة به ألف: مؤّسسات   -5التذييل 

 

تنسيق   .1 عن  الطبيعية مسؤوالً  والموارد  البيئة  لوزارة  التابع  الوطني  برنامج األوزون  ذات  اإلجراءات  يكون 

التعاون مع مختلف    مشاريع  الو   البرامج  بكل    الصلة وكذلك مع الجهات الحكومية األخرى    الوزارة؛أقسام  من خالل 

 وغيرها.  ،مثل المديرية العامة للجمارك بوزارة الخزانة

بغية لدعم تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات، سيتم تعيين مستشارين وطنيين و/أو دوليين، إذا لزم األمر،   .2

األوزون الوطني بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك    برنامج    األنشطة المختلفة وتقديم الدعم إلى  تنفيذ

 الوزارات والوكاالت األخرى والقطاع الخاص. 

الحكومة.    برنامجيحظى   .3 من  الكامل  بالدعم  الوطني  الطبيعية   وقد ضمنتاألوزون  والموارد  البيئة  وزارة 

 اعتماد القوانين وتنفيذ اللوائح الوطنية الالزمة لضمان امتثال البلد التفاقيات بروتوكول مونتريال.

المشاريع، من الضروري   .4 المناسب لهذه  ركة النشطة من جانب  في المشا  مواصلة االنخراطمن أجل التنفيذ 

النظراء المعنيين من القطاع العام، مثل المديرية العامة للجمارك، التي تشارك بنشاط في تحديد وتنفيذ عمليات مراقبة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.المواد  استيراد وتصدير 

المسؤولية العامة عن تقديم التقارير إلى اللجنة التنفيذية، ودعم البلد في تنفيذ    الرئيسية تتحمل الوكالة المنفذة   .5

 غير االستثمارية التي ال تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة. العناصر

  اً د برنامج األوزون الوطني تقريرعّ  تلقي التمويل، سيُ   إحدى شرائحقبل عقد كل اجتماع للجنة التنفيذية لمناقشة   .6

حالة األعمالاألنشطة    عن  المنفذة    وتقدم سير  الوكالة  ذلك    الرئيسيةمع  في  بما  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  وبمساعدة 

الخطة. لتنفيذ  أهمية  ذات  أخرى  معلومات  أي  إلى  باإلضافة  األخرى  الرئيسية  األداء  ومؤشرات  الرئيسية    المعالم 

إرساله إلى اللجنة التنفيذية من خالل أمانة    ومن ثم التحقق منه،  بمراجعة هذا التقرير و  الرئيسيةوستقوم الوكالة المنفذة  

 متعدد األطراف. الالصندوق 

مسؤول  إلى    عن رفع تقاريرهلمشروع بتمويل من وحدة إدارة المشروع وسيكون مسؤوالً  ل  سيتم تعيين منسق   .7

جميع األنشطة مع   تناسق  األنشطة اليومية في المشروع وسيضمن   بتنسيق  منسق المشروعوسيقوم    األوزون الوطني.

 خطة العمل المعتمدة. 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

واإلجراءات   ( أ) االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  الداخلية  ضمان  والمتطلّبات 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 
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خطط   ( ب )  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 ألف؛   -4 التذييل 

المرتبطة بها    الشرائحمن أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة  إلى اللجنة التنفيذية  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؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1يا مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمش

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالخاصة بتقارير    الوفاء بمتطلبات اإلبالغ )ه(

التذييل   في  التنفيذية  -4المحدد  اللجنة  إلى  لتقديمها  عن ألف  اإلبالغ  تشمل  اإلبالغ  ومتطلبات   .

 ؛ ذها الوكالة المنفذة المتعاونةاألنشطة التي تنف

هدف   )و( تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  األخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

تقارير التحقق عن   الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء،  تنفيذ  تقارير  تقديم  لالستهالك فيها، ينبغي 

جمي إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  استهالك  المرحلة  بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  ع 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

ومتسمة   )ط( فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  واإلبالغ  ضمان  بالشفافية 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  )ي(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  لمخوالوكالة  التخفيضات  ولتمويل  تخصيص  الميزانية  بنود  منفذة  الوكالة  التلف 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

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

إلى   )ن( والتنسيق  التوصل  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المتصلة   )س( األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  اإلفراج 

 بالمشروع. 

بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها   .2

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4
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 باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  األنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

ا )ب( الوكالة مساعدة  إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  األنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  لبلد 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ 

على  )ج( المجمعة  التقارير  في  إلدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  األنشطة  هذه  عن  تقارير  تقديم 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

والتنسيق   )د(  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  اآلراء  في  توافق  إلى  والتوصل 

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل    191من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2تذييل  من ال   2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

)مرحلتي .2 ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  المواد  وفي  إزالة  إدارة  خطة  من  ن 

على   سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

   ا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أو إذا كانت كلت
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 الثالث و األربعون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بنماحكومة بين  اتّفاق

 ة  لثلمرحلة الثالخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب    بنما  االتفاق التفاهم بين حكومةيمثّل هذا   .1

المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل   قدرات استنفاد    طن من  صفركمية ثابتة قدرها  ألف )"الموادّ"( إلى    -1للموادّ 

 مونتريال. بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول   2030 يناير / كانون الثاني  1األوزون بحلول 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت 2

فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  في هذا االتفاق  ألف )"األهداف والتمويل"(  -2

لبلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في  ألف. ويقبل ا-1المشار إليها في التذييل  

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد  3الفقرة  

في   المحدد  المستوى  التذييل    2-1الصف  يتجاوز  الخ-2من  باعتباره  هذا  طألف  بموجب  التخفيضات  في  النهائية  وة 

التذييل   في  المحددة  لألوزون  المستنفدة  المواد  لجميع  المستوى  -1االتفاق  يتجاوز  استهالك  بأي  يتعلق  وفيما  ألف، 

)االستهالك المتبقي المؤهل   3-6-4و    3-5-4، و3-4-4، و3-3-4و،  3-2-4و،  3-1-4  الصفوفالمحدد لكل مادة في  

 (. للتمويل

توفير   3. على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.  -3ي اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  المبدأ، ف

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  4.

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  هذ5وفقا  من  من  )ب(  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  ا 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  5. التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

المحددة  )أ(  البلد قد حقق األهداف  التذييل    2-1صف  ال في    أن يكون  المعنيّة. -2من  السنوات  ألف لجميع 

على   الموافقة  فيها  تمت  التي  السنة  منذ  السنوات  جميع  هي  المعنية  االتفاق والسنوات  وتستثنى  هذا   .

في تاريخ انعقاد اجتماع  يستحق تقديمها  البرامج القطرية    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويليقدم فيه اللجنة التنفيذية الذي 

، إال إذا قررت اللجنة  لجميع السنوات ذات الصلة  أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف )ب(

 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   )ج( قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  وخطط    -4على  تقارير  )"شكل  ألف 
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شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ  يي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وغطيالتنفيذ"(  

سابقا عليها  الموافق  الشرائح  في  فيها  ُشرع  التي  من   ، لألنشطة  المتاح  التمويل  صرف  معدل  وأن 

 ؛ في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية   -4على هيئة التذييل    لشريحةاأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ   )د( 

السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 . جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة 

 الرصد 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  )أ((  رئيس  عمليات  كتعديالت  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  يجب  تنفيذ  اليّة 

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)

المنفذة   (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية، أو إزالة أي   سنويةنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال تقديم تمويل إلى األ  (4)

ال تنفيذ  خطة  من  عن  شريحةنشاط  تكاليفه  تزيد  آخر   30،  تكاليف  مجموع  من  المائة  في 

 شريحة موافق عليها؛ 

تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد   (5) الفهم بأن أي  البديلة، على أساس  التكنولوجيا  أي تغييرات في 

المناخ، وأي فروق في حجم قدرات التكا المحتملة على  المتصلة بها، واآلثار  ليف اإلضافية 

أن  يوافق على  البلد  بأن  التأكيد  ينطبق، فضال عن  كان ذلك  إذا  تزال  التي  األوزون  استنفاد 

الشامل ت التمويل  مستوى  خفض  إلى  التكنولوجيا  بتغيير  متصلة  محتملة  وفورات  أي  ؤدي 

 ؛ فقا لذلكبموجب هذا االتفاق و

إعادة  )ب( السنوية    عمليات  التنفيذ  إدماجها في خطة  يمكن  كتعديالت رئيسية،  المصنّفة  التخصيص غير 

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي الالحق؛ 

بها  و )ج( متبقية تحتفظ  أموال  أي  إرجاع  أو  سيتم  الثنائية  إطار    المنفذة الوكاالت  في  البلد  إلى  خطة  الأو 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 يلي:ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما ي .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 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  تأن  على    ئنديبيت اليووافقولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  من أجل ا 

الرئيسية"(   البلد  المنفذة  بأنشطة  يتعلق  االتفاق.    بموجبفيما  في  وهذا  تتم  قد  التي  التقييم،  عمليات  على  البلد  يوافق 

أو   األطراف  المتعدد  للصندوق  والتقييم  الرصد  برامج  تقييم  إطار  برنامج  إطار  المنفذة  برنامج  في    رئيسية الالوكالة 

 المشاركة في هذا االتفاق.  ةتعاون مالمنفذة ال الوكاالت و/أو

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها   .10

رد دور  وي  (.  )ب  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

التذييل   في  الرئيسية  المنفذة  المنفذة  ألف.    -6الوكالة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  وتوافق 

 ألف. -2التذييل  من 2-2ف بالرسوم المحددة في الص الرئيسية 

 عدم االمتثال لالتفاق 

من   .11 األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في  في  المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق 

عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه    ألف، أو عجزه على أي وجه آخر-2من التذييل    2-1الصف األفقي  

تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن  

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 قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.  

ألف )"تخفيضات في    -7التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل    ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة 

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة  من    قدرات استنفاذ األوزون  التمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام من

متثال البلد لهذا االتفاق على حدة،  في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم ا

  تقديم   عائقا أمام   عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق  . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات  

 أعاله. المذكورة  5وفقا للفقرة   المستقبلية  شرائحلل   التمويل

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    راتمقرلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق.  و  سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13

للوكالة  ،وبنوع خاص يتيح  الرئيسية    عليه أن  لهذا    االطالعالمنفذة  للتحقق من االمتثال  المعلومات الضرورية  على 

 االتفاق. 
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 تاريخ اإلنجاز 

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إ7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  تمام ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة ذا االتفاق تنفذ جميع الشروط المحدّدة في ه .15

، ما لم مونتريال  هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

الم .16 بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  تبادلة 

 . األطراف
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 ذييالت الت

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

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 22.24 األولى  جيم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.05 األولى  جيم  123-الهيدروكلوروفلوروكربون

124-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.01 األولى  جيم  

 2.30 األولى  جيم  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.18 األولى  جيم  ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 24.78   المجموع الفرعي 

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

في   الخلط الوارد  سابقة  البوليوالت 

 المستوردة 

 األولى  جيم 

2.50 

 27.28   المجموع 

 

 

ألف: األهداف والتمويل-2التذييل   

 التفاصيلا الصف
2020 2021-

2022 

 المجموع  2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال   1.1

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى  

 قدرات استهالك األوزون(من )أطنان 

 ال ينطبق  0.00 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 16.11 16.11 16.11 16.11

الحد األقصى المسموح به لالستهالك   2.1

الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

قدرات استهالك  من األولى )أطنان 

 األوزون( 

 ال ينطبق  0.00 0.62 0.62 8.05 8.05 8.05 16.11 16.11 16.11 16.11

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   1.2

 ( )دوالر أمريكي( اليوئنديبيية )الرئيس

206,800 0 497,612 0 0 458,838 0 0 129,250 0 1,292,500 

 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2

 )دوالر أمريكي(  

14,476 0 34,833 0 0 32,119 0 0 9,047 0 90,475 

مجموع التمويل المتفق عليه )دوالر   1.3

  أميركي( 

206,800 0 497,612 0 0 458,838 0 0 129,250 0 1,292,500 

 90,475 0 9,047 0 0 32,119 0 0 34,833 0 14,476  مجموع تكاليف الدعم )دوالر أميركي(  2.3

مجموع التكاليف المتفق عليها )دوالر   3.3

 أميركي( 

221,276 0 532,445 0 0 490,957 0 0 138,297 0 1,382,975 

 13.15 المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( 22-مجموع مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 9.09 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة    22-مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 ( من قدرات استنفاد األوزونباألطنان )المتبقي المؤهل   22-استهالك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0.05 المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(   123-الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع مادة  1.2.4

 0.00 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة   123-مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.00 من قدرات استنفاد األوزون( باألطنان )المؤهل المتبقي   123-استهالك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 0.01 المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( 124-مجموع مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 0.00 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة   124-مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 0.00 من قدرات استنفاد األوزون( باألطنان )المؤهل المتبقي   124-استهالك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 0.00 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 141-وناإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكرب 1.4.4

 2.30 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )ب التي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة 141-ماد ة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 0.00 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )ب المؤهل المتبقي 141-استهالك الهيدروفلوروكربون 3.4.4

 0.18 ب  المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(142-مجموع مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4

 0.00 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )ب التي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة 142-مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4

 0.00 من قدرات استنفاد األوزون( باألطنان )ب المؤهل المتبقي 142-استهالك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

من قدرات  باألطنان  ) ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق  141-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.6.4

 استنفاد األوزون(

0.00 

 2.50 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4

 0.00 د األوزون(من قدرات استنفاباألطنان )ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المؤهل المتبقي 141-استهالك الهيدروفلوروكربون 3.6.4

 

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31مالحظة: تاريخ إتمام  المرحلة الثانية وفقا التفاق المرحلة الثانية : 

 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
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-2ل  ـة المحددة في التذيي ـفي السن   األولاع  ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1

 ألف. 

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

 التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:سوف يتألف تقرير  .2

الشريحة، تصف،  سردي تقرير   )أ(   البيانات حسب  فيه  منذ    تقدم  المحرز  ويالتقدم  السابق،  عكس التقرير 

يتعلق   فيما  البلد  هذه  حالة  وكيف بإزالة  فيها  المواد،  األنشطة  مختلف  وكيفتسهم  ب   ،  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  قرير  ينبغي أن يتضمن التوالبعض.  

المادةاألنشطة،   المستخدمة  حسب  البديلة  ل، والتكنولوجيا  الصلة  للسماح لألمانة  واإلدخال ذي  لبدائل، 

كما ينبغي أن  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

بيسلط   المتصلة  والتحديات  والخبرات  النجاحات  على  الضوء  في  النشطة  األالتقرير  المدرجة  مختلفة 

و  وأنالخطة،   البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  ذات    أن  األخرى  المعلومات 

معوالصلة.   أيضا  التقرير  يتضمن  أن  تغييرات  ينبغي  أية  عن  ب لومات  التنفيذ  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم قبل    ةالسنوي  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخيروما  مثل  بند  ،  ات ،  إلعادة  واستخدام  المرونة 

من هذا االتفاق، أو    7 تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

 ؛ تغييرات أخرى أي 

  وفقا نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد،  ل لمستقتقرير تحقق   (ب)

االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع   في)ب(  5لفقرة الفرعية  ل

ذا السنوات  لجميع  االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  ت  كل 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق  5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  خالل  مع 

و اإلتمام  ووقت  للتنفيذ،  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  مع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة المحرز  حسب  الخطة  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي  التقويمية

الش الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  الوصف  تغييرات  يحدد  أن  ينبغي  كما  بالتفصيل  املة. 

أدخلت التي  لها  التغييرات  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  األنشطة  على  وصف  تقديم  ويمكن   .

 ؛ المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله

الخاصة   ( د) الكمية  المعلومات  من  المجموعة  تقارير  السنويةبجميع  المقدمة خطو  تنفيذ  السنوية  التنفيذ  ط 

 ؛ على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

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

شكل  في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ ب .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؛ 

ا أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ له )ب(

ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد  -2إطار التذييل 
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الهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس 

 للتحقيق المستقل. 

 الرصد واألدوار المتعلقة به ألف: مؤّسسات   -5التذييل 

 

ة،  يصحة البيئلالعليا من خالل المديرية العامة للصحة والتوجيه الفرعي ل  الرصدتتولى وزارة الصحة مهمة   .1

 التي تشرف على وحدة األوزون الوطنية.

أنشطة   .2 تنفيذ  سيتم  ذلك،  إلى  خالل    الرصد باإلضافة  من  الخطة،  تنفيذ  إطار  في  الرصد    عنصر التشغيلية 

المشروسيوالتنفيذ،   تنفيذ جميع  الخطة؛    اتعوشمل  و  والرصدضمن  المشروع  لتنفيذ  تقارير  و  نتائج؛ الالمنتظم  إنتاج 

  إلى  وتقديمهاإنتاج التقارير المرحلية للمشروع  ودورية عن نتائج المشروع من أجل تسهيل اإلجراءات التصحيحية؛  

 الوطني والدولي.  الصعيدينالمنتظم لتطورات واتجاهات السوق على   والرصداللجنة التنفيذية في الوقت المناسب؛ 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة 1.

من   . أ التحقّق  الداخلية  ضمان  والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

خطط   . ب  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 ألف؛ -4 تذييل ال 

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 

ت الخطة الشاملة وفي  التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماال . د

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   . ه 

 . ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  .و

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  .ز

واإلبالغ   .ح بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  ضمان 

 الدقيق عن البيانات؛ 

   من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11قرة  في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للف  .ط

 الرئيسية. منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  .ي
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 والتقني عند الطلب. تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري  .ك

المتصلة   .ل األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  لألموال  اآلني  اإلفراج 

 بالمشروع. 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2.

نت من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  المواد  مستقلة  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  ائج 

-4ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف 5ة  ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. 

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
عن  ا  أمريكي  ادوالر  193.05من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   1.

من    2-1  الصف من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في  من أطنان قدرات استنفاد األوزون  كّل كيلوغرام  

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2ن التذييل  م  2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

ساريان   2. اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  المواد  وفي  إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين 

على   سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 انت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أو إذا ك
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 الرابع واألربعون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف  أوروغواي  حكومة  اتّفاق بين 

 ة  لمرحلة الثالثلخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال     أوروغواي    االتفاق التفاهم بين حكومةيمثّل هذا   .1

قدرات    طن من  صفر ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

 مونتريال.بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول   2030 يناير / كانون الثاني  1استنفاد األوزون بحلول 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت 2

فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  في هذا االتفاق  ألف )"األهداف والتمويل"(  -2

لبلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في  ألف. ويقبل ا-1المشار إليها في التذييل  

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد  3الفقرة  

في   المحدد  المستوى  التذييل    2-1الصف  يتجاوز  الخ-2من  باعتباره  هذا  طألف  بموجب  التخفيضات  في  النهائية  وة 

التذييل   في  المحددة  لألوزون  المستنفدة  المواد  لجميع  المستوى  -1االتفاق  يتجاوز  استهالك  بأي  يتعلق  وفيما  ألف، 

)االستهالك المتبقي المؤهل   3-6-4و  3-5-4، و3-4-4، و3-3-4و،  3-2-4و،  3-1-4  الصفوفالمحدد لكل مادة في  

 (. للتمويل

توفير   3. على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.  -3ي اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  المبدأ، ف

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  4.

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  هذ5وفقا  من  من  )ب(  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  ا 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 التمويل شروط اإلفراج عن 

التمويل    تقدم  5. التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

ال )أ(  البلد قد حقق األهداف  التذييل    2-1الصف  في    محددة أن يكون  المعنيّة. -2من  السنوات  ألف لجميع 

على   الموافقة  فيها  تمت  التي  السنة  منذ  السنوات  جميع  هي  المعنية  االتفاق والسنوات  وتستثنى  هذا   .

في تاريخ انعقاد اجتماع  يستحق تقديمها  البرامج القطرية    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلفيذية الذي يقدم فيه اللجنة التن

، إال إذا قررت اللجنة  لجميع السنوات ذات الصلة  أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف )ب(

 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   )ج( قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  عن  التذييل  تقريرا  هيئة  وخطط    -4على  تقارير  )"شكل  ألف 
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شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ  يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويتنفيذ"(  ال

سابقا عليها  الموافق  الشرائح  في  فيها  ُشرع  التي  من   ، لألنشطة  المتاح  التمويل  صرف  معدل  وأن 

 ؛ في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية   -4على هيئة التذييل    الشريحةخطة تنفيذ  أن يكون البلد قد قدّم   )د( 

السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 . جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة 

 الرصد 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  )أ((  رئيس  عمليات  كتعديالت  المصنّفة  خطة  التخصيص  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  يجب  تنفيذ  اليّة 

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)

المنفذة  التغييرات   (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في 

 لمختلف الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية، أو إزالة أي   سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال  (4)

ال تنفيذ  خطة  من  عن  شريحةنشاط  تكاليفه  تزيد  آخر   30،  تكاليف  مجموع  من  المائة  في 

 ريحة موافق عليها؛ ش

تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد   (5) الفهم بأن أي  البديلة، على أساس  التكنولوجيا  أي تغييرات في 

المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  المحتملة على  المتصلة بها، واآلثار  التكاليف اإلضافية 

الب بأن  التأكيد  ينطبق، فضال عن  كان ذلك  إذا  تزال  التي  األوزون  أن استنفاد  يوافق على  لد 

الشامل ت التمويل  مستوى  خفض  إلى  التكنولوجيا  بتغيير  متصلة  محتملة  وفورات  أي  ؤدي 

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

إعادة  )ب( السنوية    عمليات  التنفيذ  إدماجها في خطة  يمكن  كتعديالت رئيسية،  المصنّفة  التخصيص غير 

التنفيذ، قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  التنفيذ    الموافق  تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم 

 السنوي الالحق؛ 

أو  و )ج( الثنائية  الوكاالت  بها  متبقية تحتفظ  أموال  أي  إرجاع  إطار    المنفذة سيتم  في  البلد  إلى  خطة  الأو 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 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 خالل   )أ( 

 المشروع؛ تنفيذ  

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    يهايجردارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي  إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

)"الوكالة    الرئيسيةكون الوكالة المنفذة  تأن  على  اليؤندبي    توافق وبااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  لوفاء  من أجل ا

الرئيسية"(   البلد  المنفذة  بأنشطة  يتعلق  االتفاق.    بموجبفيما  في  وهذا  تتم  قد  التي  التقييم،  عمليات  على  البلد  يوافق 

تقييم   برنامج  إطار  في  أو  األطراف  المتعدد  للصندوق  والتقييم  الرصد  برامج  المنفذة  برنامج  إطار    الرئيسية الوكالة 

 المشاركة في هذا االتفاق. 

فيذها واإلبالغ عنها  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتن .10

رد دور  ي)ب(.    5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

التذييل   في  الرئيسية  المنفذة  المنفذة    . ألف  -6الوكالة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  وتوافق 

 ألف.   -2في التذييل   2-2 ددة في الصفبالرسوم المح الرئيسية 

 ق عدم االمتثال لالتفا

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

البلد بأنه  ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل  -2من التذييل    2-1الصف األفقي  

لن يحّق له الحصول على 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  

من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.  بكافة التزاماته التي كان  

ألف )"تخفيضات في    -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة  من    ألوزونقدرات استنفاذ ا  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   المستقبلية  شرائحلل   التمويل

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق.  و  طلب معقول من اللجنة التنفيذيةسوف يستجيب البلد ألي   .13

الرئيسية    ،وبنوع خاص المنفذة  للوكالة  يتيح  لهذا    االطالععليه أن  للتحقق من االمتثال  المعلومات الضرورية  على 

 االتفاق. 
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 تاريخ اإلنجاز 

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة  آخر شريحة 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إ7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  تمام،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة ذا االتفاق تنفذ جميع الشروط المحدّدة في ه .15

، ما لم مونتريال  هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

الم .16 بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  تبادلة 

 . األطراف
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 ذييالت الت

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

 االستهالك 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 21.08 األولى  جيم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.04 األولى  جيم  123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.09 األولى  جيم  124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.49 األولى  جيم  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.63 األولى  جيم  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 23.33 األولى  جيم  المجموع الفرعي 

 5.33 األولى  جيم  ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 28.66   المجموع 

 

ألف: األهداف والتمويل-2التذييل   
 المجموع  2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 صف وال الصف 

جدول تخفيضات بروتوكول   1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم،  

من  المجموعة األولى )أطنان 

 قدرات استهالك األوزون(

 ال ينطبق 0 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 15.16 15.16 15.16 15.16 15.16

الحد األقصى المسموح به   2.1

لالستهالك الكلي من مواد المرفق  

جيم، المجموعة األولى )أطنان 

 قدرات استهالك األوزون( من 

 ال ينطبق 0 0.58 0.58 7.58 7.58 7.58 15.16 15.16 15.16 15.16 15.16

التمويل المتفق عليه للوكالة   1.2

( اليوئنديبيالمنفذة الرئيسية )

أمريكي( )دوالر   

350,601 0 0 445,318 0 0 354,339 0 0 138,912 0 1,289,170 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.2

)دوالر أمريكي(  الرئيسية  

24,542 0 0 31,172 0 0 24,804 0 0 9,724 0 90,242 

مجموع التمويل المتفق عليه   1.3

 )دوالر أميركي( 

350,601 0 0 445,318 0 0 354,339 0 0 138,912 0 1,289,170 

مجموع تكاليف الدعم )دوالر   2.3

  أميركي( 

24,542 0 0 31,172 0 0 24,804 0 0 9,724 0 90,242 

مجموع التكاليف المتفق عليها   3.3

 )دوالر أميركي( 

375,143 0 0 476,490 0 0 379,143 0 0 148,636 0 1,379,412 

  13.43 المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( 22-الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع مادة  1.1.4
 7.65 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان ) مشروعات تمت الموافقة عليها سابقاالذي يتعين إزالتها في    22-مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
  0.00 ( من قدرات استنفاد األوزونباألطنان )المتبقي المؤهل   22-استهالك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 0.00 المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(   123-مجموع مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 0.04 من قدرات استنفاد األوزون( باألطنان ) مشروعات تمت الموافقة عليها سابقاالذي يتعين إزالتها في   123-مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 0.00 من قدرات استنفاد األوزون( باألطنان )المؤهل المتبقي   123-استهالك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
 0.00 المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(   124-الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع مادة  1.3.4
 0.09 من قدرات استنفاد األوزون( باألطنان ) مشروعات تمت الموافقة عليها سابقاالذي يتعين إزالتها في   124-مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 0.00 من قدرات استنفاد األوزون( باألطنان )المؤهل المتبقي   124-استهالك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
 0.00 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 141-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 1.49 األوزون( من قدرات استنفاد باألطنان ) مشروعات تمت الموافقة عليها سابقاب التي يتعين إزالتها في  141-ماد ة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 0.00 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )ب المؤهل المتبقي 141-استهالك الهيدروفلوروكربون 3.4.4
 0.00 ب  المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(142-مجموع مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
 0.63 من قدرات استنفاد األوزون( باألطنان ) مشروعات تمت الموافقة عليها سابقا ب التي يتعين إزالتها في  142-ونالهيدروكلوروفلوروكربمادة  2.5.4
 0.00 من قدرات استنفاد األوزون( باألطنان )ب المؤهل المتبقي 142-استهالك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4
للهيدروكلوروفلوروكربون 1.6.4 التامة  االتفاق  141-اإلزالة  هذا  بموجب  تحقيقها  المتفق على  المستوردة  الخلط  سابقة  البوليوالت  في  قدرات  باألطنان  )ب  من 

 استنفاد األوزون(

0.00   

  5.33 من قدرات استنفاد األوزون( باألطنان )سابقة مراحل  ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة التي يتعين إزالته في141-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4
  0.00  من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المؤهل المتبقي 141-استهالك الهيدروفلوروكربون 3.6.4

 . 2021ديسمبر/كانون األول  31: لثانيةحسب اتفاق المرحلة ا لثانيةالمرحلة ا  تاريخ إتمام *
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

االجتم .1 في  عليه  للموافقة  المقبلة  الشرائح  تمويل  في  النظر  السن  األول اع  ـسيجري  في  ـفي  المحددة  ة 

 ألف. -2 ل ـالتذيي

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .2

الشريحة، تصف،  سردي تقرير   )أ(   البيانات حسب  فيه  منذ    تقدم  المحرز  ويالتقدم  السابق،  عكس التقرير 

يتعلق   فيما  البلد  هذه  حالة  وكيف بإزالة  فيها  المواد،  األنشطة  مختلف  وكيفتسهم  ب   ،  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  والبعض.  

المادةاألنشطة،   المستخدمة  حسب  البديلة  ل، والتكنولوجيا  الصلة  للسماح لألمانة  ل واإلدخال ذي  بدائل، 

كما ينبغي أن  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

بيسلط   المتصلة  والتحديات  والخبرات  النجاحات  على  الضوء  في  النشطة  األالتقرير  المدرجة  مختلفة 

ف  وأنالخطة،   السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  ويعكس  البلد،  يوفري  ذات    أن  األخرى  المعلومات 

تغييرات  والصلة.   أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  ب ينبغي  التنفيذ  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم قبل    ةالسنوي  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخيروما  مثل  بند  ،  ات ،  إلعادة  واستخدام  المرونة 

من هذا االتفاق، أو    7 النحو المنصوص عليه في الفقرة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على  

 ؛ تغييرات أخرى أي 

  وفقا نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد،  مستقل لتقرير تحقق   (ب)

ع االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق م  في)ب(  5لفقرة الفرعية  ل

ذات   السنوات  لجميع  االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق  5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلووصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  بة،  خالل  مع 

و اإلتمام  ووقت  للتنفيذ،  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  مع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة المحرز  حسب  الخطة  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

املة والتقدم المحرز، فضال عن أي  . وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشالتقويمية

الوصف   يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  بالتفصيل  تغييرات 

أدخلت التي  لها  التغييرات  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  األنشطة  على  وصف  تقديم  ويمكن   .

 ؛ جب الفقرة الفرعية )ب( أعالهالمستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بمو 

الخاصة   ( د) الكمية  المعلومات  من  السنويةمجموعة  التنفيذ  تقارير  المقدمة خطو  بجميع  السنوية  التنفيذ  ط 

 ؛ على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

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

تين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل  في حال وجود مرحل .2

 متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

ى  تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إل )أ( 

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛ 
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وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  )ب(

ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد  -2إطار التذييل 

ل لهذه االتفاقات وسيشكل األساس الهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثا 

 للتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به  -5التذييل 

وإدارته   .1 المشروع  تنسيق  ا سيكون  األوزون   منلخطة  بموجب  وحدة  داخل  المشروع  مسؤولية وحدة رصد 

( للبيئة  الوطنية  المديرية  من  جزء  وهي  ووزارة  في  (  DINAMAالوطنية،   والبيئة  اإلقليميتخطيط  الاإلسكان 

(MVOTMA.)  وحدة األوزون الوطنية مسؤولة بشكل مباشر عن تنفيذ األنشطة المتعلقة ببروتوكول مونتريال    إن

البلد، وجه    في  واالستثمارية  وعلى  االستثمارية  غير  األنشطة  جميع  وتقييم  ورصد  وتنفيذ  تحديد  عن  الخصوص، 

 : أهم الشركاء االستراتيجيين لوحدة األوزون الوطنية في ما يلي وأنشطة المساعدة التقنية.

 

)ا ( أ) للجمارك  الوطنية  نظام  DNAلمديرية  تنفيذ  عن  المسؤولية  الوطنية  األوزون  وحدة  معها  تتقاسم  التي   )

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ومراقبة تجارة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخيص استيراد اتر

 

 ؛ الذي يعمل كفرع تقني لوحدة األوزون الوطنية ( LATU) أوروغوايفي المختبر التكنولوجي   (ب)

 

 و  ؛التكنولوجيات الجديدة ريب وتقييم ( التي تدعم أنشطة التدUTUأوروغواي ) التكنولوجية في جامعةال (ج)

 

الهيدروكلوروفلوروكربونيةمستوردو   ( د) الهيدروكلوروفلوروكربونيةوخالئط    المواد  يقدمون   المواد  الذين 

البيا صحة  من  بالتحقق  تسمح  المخزوناتمعلومات  وتتبع  الجمركية  المواد    واستخدامات   نات 

 لدى المستهلكين النهائيين؛  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

كفلت  تدعم   -2 بالكامل.  الوطنية  األوزون  وحدة  و وزارة  الحكومة   والبيئة   اإلقليميتخطيط  ال اإلسكان 

(MVOTMA)  -    المستقبل في  الالزمة.    إصدار  -وستضمن  الوطنية  واللوائح  القوانين  األوزون   إنجميع  وحدة 

،  ألعمال البيئي ألوروغوايي جدول ا ( الذي يحافظ على دور رئيسي فDCCمن قسم تغير المناخ )  جزءهي  الوطنية  

 .لذلك سيكون لمسائل حماية األوزون مشاركة مهمة في االستراتيجيات الوطنية والسياسات البيئية

القطري  -3 مكتبها  الرئيسية، من خالل  المنفذة  الوكالة  الخطة.  تتولى  تنفيذ  على  العام  والفني  المالي  ، اإلشراف 

 . ير النفقات العادية إلى الوكالة المنفذة الرئيسيةوحدة األوزون الوطنية تقديم تقر  يتعين على

طلبستعد   -4 لكل  الوطنية  األوزون  وإنجازاته  شريحة  وحدة  أنشطته  عن  حالة  المراحل    تقرير  ذلك  في  بما 

تنفيذ الخطة. وستقوم الوكالة المنفذة  مهمة بالنسبة لالرئيسية وأهداف األداء األخرى باإلضافة إلى أي معلومات أخرى  

واحتمال   األطراف الستعراضه  متعدد  الصندوق  أمانة  إلى  تقديمه  ثم  منه  والتحقق  التقرير  هذا  باستعراض  الرئيسية 

 . ية للصندوق متعدد األطرافتقديمه إلى اللجنة التنفيذ 
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 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة 1.

الداخلية   . أ والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  ضمان 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

خطط   . ب  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 ألف؛ -4 التذييل

تحقّق   . ج  األنشطة  مستقل  تقديم  وأن  تحققت  قد  األهداف  أن  من  التنفيذية  اللجنة    الشرائح إلى 

تنفيذ   المبيّن في خطة  النحو  ُكملت على  أ قد  بها  التذييل  الشرائح  المرتبطة  بما يتمشى مع 

 ألف؛ -4

الخطة   . د  استكماالت  في  االعتبار  بعين  المحرز  والتقدم  المكتسبة  التجارب  أخذ  من  د  التأكّ

)د( من  1)ج( و 1ذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  الشاملة وفي خطط التنفي 

 ألف؛ -4التذييل  

بتقارير   . ه  الخاصة  اإلبالغ  بمتطلبات  الشاملة    السنوية تنفيذ  ال الوفاء  والخطة  التنفيذ  وخطط 

 .  ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية   -4على النحو المحدد في التذييل  

األخ  . و  للشريحة  التمويل  طلب  حال  تم  في  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  يرة 

وحسب   السنوية،  الشريحة  تنفيذ  تقارير  تقديم  ينبغي  فيها،  لالستهالك  هدف  تحديد 

جميع   إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة  عن  التحقق  تقارير  االقتضاء، 

 األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون؛ 

ة؛  . ز  لين للمراجعات التقنيَّ  ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّ

 إجراء مهامّ اإلشراف المطلوبة؛  . ح 

بالشفافية   . ط  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  ن  تمكّ تشغيلية  ة  آليّ وجود  ضمان 

 واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛ 

   من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،   11قرة  ي حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفف  .ي

 ؛ الرئيسية  منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ المدفوعة للبلد يُ ضمان أنَّ المبالغ  . ك 

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

لل  . م  اآلني  المتصلة اإلفراج  األنشطة  الستكمال  المشاركة  المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  أموال 

 بالمشروع. 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2.

نتائج   من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  المواد  مستقلة  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة 

-4ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف 5ة  ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. 
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 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
عن كّل ا  أمريكي  ادوالر   192ذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  من ه  11وفقا للفقرة   1.

األوزون  كيلوغرام   استنفاد  قدرات  أطنان  في  من  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

أساس الفهم بأن الحد  ، على  ألف  -2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

إدارة   2. خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  المواد  وفي  إزالة 

على   سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 لجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعا
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 الخامس واألربعون المرفق 
 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف   جمهورية البرازيل االتحاديةحكومة بين   محدثمعّدل اتّفاق 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء  )"   جمهورية البرازيل االتحادية  يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1

ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1تخفيض في االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

من  730.02 بحلول    طن  األوزون  استنفاد  الثاني    1قدرات  كانون   / الزمنية    2021يناير  الجداول  مع  يتماشى  بما 

 لبروتوكول مونتريال. 

في   .2 المبيّن  النحو  على  للموادّ  السنوي  االستهالك  بحدود  االلتزام  على  البلـد  التذيي  2-1الصف  يوافق  ل  ـمن 

ألف )"األهداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها    -2

أنّه، بقبوله هذا االتفاق-1في التذييل   البلد  التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة    ألف. ويقبل  ،  3ووفاء اللجنة 

يتجاوز  للمواد  استهالك  ألي  بالنسبة  األطراف  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد 

في   المحدد  التذييل    2-1الصف  المستوى  الخ-2من  باعتباره  بموج ألف  التخفيضات  في  النهائية  االتفاق  طوة  هذا  ب 

المحدد لكل -1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل   ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى 

 ( من كل من المواد. للتمويل  )االستهالك المؤهل المتبقي 3-5-4و 3-4-4و 3-3-4و 3-2-4 3-1-4 الصفوفمادة في 

المو .3 اللتزاماته  البلد  بامتثال  توفير  رهناً  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  حددة 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  والتمويل"(    ألف   -2من  هذا  )األهداف  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد. 

التذييل   في  المحدّدة  التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  في  المبدأ،  حيث  من  على  أل  -3التمويل،  للموافقة  زمني  )"جدول  ف 

 التمويل"(. 

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 تحقيق  5وفقا للفقرة الفرعية  الموافق عليها )"الخطة"(. و

االستهالك  حد في  السنوي  ود  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  وسيجرى  -2من  االتفاق.  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. التحقيق المشار إليه أعاله 

البلد   .5 وفاء  عدم  حالة  في  التمويل  على  للموافقة  الزمني  للجدول  وفقاً  التمويل  تقديم  عن  التنفيذية  اللجنة  تمتنع 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:  ثمانية أسابيعبالشروط التالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل    2-1الصف  في    أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  ( أ)

على   الموافقة  فيها  تمت  التي  السنة  منذ  السنوات  جميع  هي  المعنية  االتفاقوالسنوات  وتستثنى  هذا   .

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية   تقارير عن تنفيذ يوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ ويلطلب التمالذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير   (ب)

 مطلوب؛ 

ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"(  -4على هيئة التذييل    الشريحةتنفيذ    تقريرأن يكون البلد قد قدم   (ج)

ق أنه  إلى  وتشير  السابقة،  التقويمية  السنوات  من  سنة  كل  التنفيذ  تغطي  من  متقدم  مستوى  حقق  د 

سابقا  عليها  الموافق  الشرائح  في  فيها  ُشرع  التي  من    ، لألنشطة  المتاح  التمويل  صرف  معدل  وأن 

 ؛ في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
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  ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4على هيئة التذييل    شريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ   ( د)

السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال  

 . جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة 

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة في التذييـل   .6

)"مؤّسسات  -5 تنفيذ    ألف  خطط  تتضمنها  التي  األنشطة  تنفيذ  عن  وتبلغ  واألدوار"(  وفقاً    الشريحةالرصد  السابقة 

للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في -5ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل   ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً 

 أعاله.  4الفقرة  

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

و  االستهالك  في  أسلس خفض  تحقيـق  أجل  من  الظروف،  لتغيّر  وفقاً  المبالغ  هذه  للم ال من  في  ـ زالة  المحددة  واد 

 : ألف -1التذييل  

  شريحةالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ    عمليات إعادة  ( أ)

قائمة تقدم ثمانية أسابيع    شريحة)د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ    5حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  

 ي: قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يل

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

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

المنفذة   (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية، أو    الشريحةإلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ  تقديم تمويل   (4)

في المائة من مجموع تكاليف آخر   30، تزيد تكاليفه عن  الشريحةإزالة أي نشاط من خطة تنفيذ  

 شريحة موافق عليها؛ 

إعادة  (ب) تنفي   عمليات  خطة  في  إدماجها  يمكن  رئيسية،  كتعديالت  المصنّفة  غير    الشريحة ذ  التخصيص 

تنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 الالحق؛  الشريحة

اقترحت في الخطة،   (ج) التي  بديلة غير تلك  إدخال تكنولوجيا  االتفاق  تنفيذ  أثناء  البلد  يقرر  أن  في حالة 

أو تنقيح الخطة الموافق عليها.   الشريحةتنفيذ  ء من خطة  يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجز

ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف الضافية المتصلة بها واآلثار المحتملة على المناخ  

إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد على أن   وأي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي تزال 

م وفورات  أي  مستوى  يؤدي  خفض  إلى  التكنولوجيا  بتغيير  المتصلة  الضافية  التكاليف  في  حتملة 

 التمويل الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛ 

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   ( د)

ة بموجب المبادئ التوجيهية للصندوق  الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهل

من  والعشرين  الحادي  في  القطع  تاريخ  بعد  أنشئت  أو  أجنبية  لملكية  نتيجة  )أي  األطراف  المتعدد 

أيلول   التنفيذية كجزء من  2007سبتمبر/  للجنة  المعلومات  هذه  وتبلغ  ( ال تحصل على أي مساعدة. 

 ؛ الشريحةتنفيذ خطة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex XLV 

 

3 

 

كبدائل   (ه) الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  فيها  اختيرت  التي  الحاالت  في  البلد،  يوافق 

على رصد   والسالمة،  بالصحة  المتصلة  الوطنية  الظروف  مراعاة  ومع  للهيدروكلوروفلوروكربون، 

البدائل   المعايير  توافر  استعراض  وعند  المناخ؛  على  اآلثار  من  حد  أدنى  إلى  تقلل  أن  يمكن  التي 

والحوافز، النظر في أحكام مناسبة من شأنها أن تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر    واللوائح

في إمكانية اعتماد بدائل فعالة من حيث التكلفة التي تقلل إلى أدنى حدد من األثر على المناخ في تنفيذ  

ال  وإبالغ  الحال،  مقتضى  حسب  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  التنفيذية  خطة  لجنة 

 عن التقدم المحرز تبعا لذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛ و 

إلى الصندوق المتعدد  في ذمة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة  مبالغ متبقية    ةتعاد أي )و(

 األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب هذا االتفاق. 

 على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:  يُولى االهتمام  .8

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

 تنفيذ المشروع؛ 

 . خالل تنفيذ الخطة 72/41االعتبار المقرر  المنفذة المعنية بعين أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد  (ب)

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو التي    يوافق البلد .9

ذة  كون الوكالة المنف يعلى أن    يوئنديبييُضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. وقد وافق  

الرئيسية"( المنفذة  )"الوكالة  المنفذة  الرئيسية  الوكاالت  تكون  أن  على  وإيطاليا  ألمانيا  وحكومتي  يونيدو  واتفقت   ،

الرئيسية   المنفذة  الوكالة  رئاسة  تحت  المتعاونة"(  المنفذة  )"الوكاالت  هذا  المتعاونة  بموجب  البلد  بأنشطة  يتعلق  فيما 

ال  عمليات  على  البلد  ويُوافق  للصندوق  االتفاق.  التابعة  والتقييم  الرصد  أعمال  برامج  إطار  في  تُجري  قد  التي  تقييم 

المشتركة المتعاونة  الوكاالت المنفذة  للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو  المتعدّد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع  

 في هذا االتفاق. 

الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط .10 المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها والبالغ عنها   ستكون الوكالة المنفذة 

الفرعية   وتتضمن )ب(.    5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة 

.  هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكاالت المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ

باء  -6وستقوم الوكاالت المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التذييل  

في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وستتوصل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة إلى توافق  

ب  الترتيبات  حول  اآلراء  واجتماعات  في  العادية  االجتماعات  ذلك  في  بما  الوكاالت،  بين  فيما  التخطيط  خصوص 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من   التنسيق، والبالغ والمسؤوليات بموجب هذا االتفاق من أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة. 

  4-2و  2-2ة بالرسوم المحددة في الصفوف  حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاون

 ألف. -2من التذييل  8-2و 6-2و

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف   .11

لبلد بأنه لن يحّق له  ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل ا-2من التذييل    2-1األفقي  

الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى  

بكافة  وفائه  على  البلد  يبرهن  أن  بعد  التنفيذية  اللجنة  تحدّده  التمويل  على  للموافقة  منقح  زمني  لجدول  وفقاً  وضعه 

م كان  التي  التمويل.  التزاماته  على  الموافقة  جدول  إطار  في  التالية  التمويل  شريحة  تسلم  قبل  تتحقق  أن  المقرر  ن 

التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل   بأنه يجوز للجنة  البلد  ألف )"تخفيضات في    -7ويعترف 

تخفيضات االستهال كيلوغرام من  ّكل  االمتثال"(، عن  بسبب عدم  السنوات،  التمويل  من  في أي سنة  الُمنجزة  ك غير 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق  

ق  الخاصة بعدم االمتثال لهذا االتفاعلى حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ قرارات، لن تشكل الحالة  

 أعاله.  5لشرائح المقبلة وفقا للفقرة توفير التمويل لعائقا أمام  
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للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على   .12 لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد 

والوكاالت المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية  و  البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذيةسوف يستجيب   .13

على    والوكاالت المنفذة المتعاونة االطالعلتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  

 اق. المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتف

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لجمالي  ال يتم إنجاز   .14

الخطة والتنقيحات  آخر شريحة لتنفيذ  ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في  -2االستهالك في التذييل  

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.    الخطة  ، فسيرجأ إتمام 7فقرة  )د( وال 5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية  

ألف إلى حين  -4)ه( من التذييل  1)د( و1)ب( و1)أ( و1وتستمر أنشطة البالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية  

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.   الخطة  إتمام 

المحدّدة   .15 الشروط  المبيّن في  تنفذ جميع  النحو  في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى 

لم  مونتريال  هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول ، ما 

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك. 

ل إليه بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية في االجتماع هذا االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوص .16

 . للجنة التنفيذية  الثاني والثمانين

 

 ذييالت الت

 

 ألف: المـواد  -1التذييل 
 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 792.0 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 521.7 األولى  جيم ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 5.6 األولى  جيم ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.3 األولى  جيم 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 7.7 األولى  جيم 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,327.3 األولى  جيم المجموع 
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  ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الوصف  الصف 

مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
 أطنان قدرات استهالك األوزون( باألولى )

 غير متاح 862.74 862.74 862.74 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المرفق جيم،   1.2

 أطنان قدرات استهالك األوزون( بالمجموعة األولى )
 غير متاح 730.02 730.02 730.02 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60

( )دوالر  اليوئنديبيالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ) 2.1
 أمريكي( 

3,078,900 0 
2,627,704 7,168,396 

0 
0 

3,895,000 0 0 16,770,000 

 1,173,900 0 0 272,650 0 0 501,788 183,939 0 215,523 )دوالر أمريكي(  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2

 3,969,228 0 0 116,000 0 0 1,902,953 0 0 1,950,275 ( )دوالر أمريكي(اليونيدو) المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2.3

 277,846 0 0 8,120 0 0 133,207 0 0 136,519 )دوالر أمريكي( المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.4

 7,727,273 872,727 0 1,500,000 1,004,545 0 2,363,637 686,978 0 1,299,386 ( )دوالر أمريكي(ألمانيا) المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2.5

 860,000 97,129 0 166,941 111,800 0 263,059 76,457 0 144,614 )دوالر أمريكي( المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.6

 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 ( )دوالر أمريكي(إيطاليا) المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2.7

 32,500 0 0 0 0 0 0 0 0 32,500 )دوالر أمريكي( المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.8

 28,716,501 872,727 0 5,511,000 1,004,545  11,434,986 3,314,682 0 6,578,561 التمويل المتفق عليه )دوالر أمريكي( مجموع 3.1

 2,344,246 97,129 0 447,711 111,800  898,053 260,396 0 529,156 مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 3.2

 31,060,747 969,856 0 5,958,711 1,116,345  12,333,039 3,575,078 0 7,107,717 التكاليف المتفق عليه )دوالر أمريكي( مجموع 3.3

 163.16 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(  22-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 51.50 ( بأطنان قدرات استنفاد األوزون)الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق  22-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 577.34 ( بأطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.1.3

 300.90 ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 141-الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع  4.2.1

 168.80 ( بأطنان قدرات استنفاد األوزون)ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.2

 52.00 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون ) ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.2.3

 0.00 ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 241-الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع  4.3.1

 0.00 ( بأطنان قدرات استنفاد األوزون)ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق 241-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.2

 5.60 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون ) ب 241-الهيدروكلوروفلوروكربوني من االستهالك المؤهل المتبق 4.3.3

 0.00 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(   123-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.1

 0.00 ( بأطنان قدرات استنفاد األوزون)الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق  123-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.2

 0.30 ( بأطنان قدرات استنفاد األوزون) 123-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.4.3

 0.00 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(   124-الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع  4.5.1

 0.00 ( بأطنان قدرات استنفاد األوزون)الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق  124-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.2

 7.70 ( بأطنان قدرات استنفاد األوزون) 124-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.5.3
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـة المحددة في التذيي ـفي السن  األول  اع  ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

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

التقويمية،  ،  سردي تقرير   ( أ) السنة  حسب  البيانات  فيه  منذ  تقدم  المحرز  التقدم  تسبق  بشأن  التي  السنة 

البلد فيما يتعلق  عكالتقرير السابق، وي ،  تسهم مختلف األنشطة فيها  المواد، وكيف بإزالة هذه  س حالة 

ب  وكيف البعض.  تتصل  التقرير  وبعضها  يتضمن  أن  لألوزون    إزالةينبغي  المستنفدة   الناتجةالمواد 

لبدائل،  والدخال ذي الصلة ل ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادة ن تنفيذ األنشطة،  عمباشرة  

لألمانة   معلوماتللسماح  التنفيذية    بتقديم  اللجنة  الناتج    عنإلى  الصلة    في التغير  ذات  االنبعاثات 

نشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بكما ينبغي أن يسلط  بالمناخ.  

المدرال الخطة،  مختلفة  في  و  وأنجة  البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفر يعكس    أن 

مقارنة  ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات  والمعلومات األخرى ذات الصلة.  

واستخدام بند  ،  ات، مثل التأخير وما يبرر هذه التغييرات من قبل    ةالمقدم  الشريحةتنفيذ  )خطط(  خطة  ب

من   7 ة لعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المرون

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات الصلة المحددة في  أي  هذا االتفاق، أو  

ة في )أ( من االتفاق، ويمكن بالضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشط  5الفقرة الفرعية  

 السنة الحالية؛ 

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد المشار   (ب)

التذييل   في  الفرعية  -1إليها  الفقرة  في  مبين  هو  كما  اللجنة  5ألف،  تقرر  لم  وما  االتفاق.  من  )ب( 

خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم  التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب  

الفرعية   الفقرة  في  المحدد  النحو  على  الصلة  ذات  السنوات  لجميع  االستهالك  من  من 5التحقق  )أ( 

 االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

تالية، مع الشريحة ال   حتى نهاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   (ج)

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين  مع  و  األنشطة  إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا  ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةاالعتبار 

ت ممكنة من المنظور أن تطرأ على الشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرا 

)د( من االتفاق.  5المحددة في الفقرة الفرعية    السنواتالخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي هذا الوصف  

. على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتكما ينبغي أن يحدد الوصف  

ن نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة  ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء م

 ؛ الفرعية )ب( أعاله

قاعدة  المقدمة من خالل    الشرائحتنفيذ  ط  خط بجميع تقارير ومجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   ( د)

التقويمية مع على النترنت  بيانات السنة  تقديمها حسب  التي يتعين  الكمية،  المعلومات  . وستعدل هذه 

شر طلب  الفرعية  كل  الفقرة  )انظر  بالتقرير  الخاص  والوصف  السرود  من  كال  أعاله(  1يحة،  )أ( 

وأي تغييرات في الخطة الشاملة،    الشريحةتنفيذ  وخطة  )ج( أعاله(،  1والخطة )انظر الفقرة الفرعية  

 وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ 

 )د( أعاله. 1)أ( إلى 1ية من موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرع  )ه(
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معينة   .2 سنة  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  لخطة  واحدة  مرحلة  من  أكثر  وجود  حال  في 

 واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة:

شريحة إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة  تقارير وخطط تنفيذ المشار ال  )أ( 

 واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛ 

لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة  )ب( التنفيذ  إذا كانت المراحل قيد 

سيستخ  األقل  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استهالك  هدف  فإن  لالمتثال  معينة،  كمرجع  دم 

 التفاقات إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل. 

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 

1. ( البيئة  التي  Ministério do Meio Ambiente - MMAوزارة  لألنشطة  الشامل  التنسيق  عن  المسؤولة  هي   )

إدارة   بها في خطة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةيتعين االضطالع  المواد  و إزالة  الوطنية.  ت،  األوزون  بدور وحدة  قوم 

ة  المسؤولبوزارة البيئة  مرتبطة  النفاذ  ال( هو مؤسسة  IBAMAالمعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة )و

المتعلقة   الوطنية  والتشريعات  السياسات  تنفيذ  المستنفدة  بعن  المواد  على  الوطنية  وألوزون.  لالرقابة  األوزون  وحدة 

وسيراقب  جميع المواد المستنفدة لألوزون.  من    االستهالك على المستوى الداري    ترصد (  إشراف وزارة البيئة)تحت  

الم الطبيعية  والموارد  للبيئة  البرازيلي  نظام    ،تجددة المعهد  خالل  المستنفدة   خيصا الترإصدار  من  المواد  استهالك 

و والتصدير(  )االستيراد  النهائي.  في  لألوزون  المستخدم  الرئيسية  مستوى  المنفذة  الوكالة  المنفذة  الوكاالت  ووستكون 

 . مسؤوليتها التي تقع ضمنالمتعاونة مسؤولة عن تنفيذ ورصد األنشطة 

تعرض .2 أن  وتنوي  الحكومة  على    عرضت  القادمة  السنوات  مدى  على  المشروعات  وتأييد  األنشطة  استمرار 

النحو المحدد في عنصر الجراءات التنظيمية وقائمة األنشطة في مشروع التعزيز المؤسسي. وسيضمن ذلك نجاح أي  

 نشاط موافق عليه للبلد. 

يا لخطة إدارة إزالة المواد  يعتبر الرصد الوثيق لجميع األنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عنصرا أساس  .3

الهيدروكلوروفلوروكربونية ومفتاحا للتوصل إلى االمتثال. وستعقد اجتماعات تنسيق منتظمة مع أصحاب المصلحة في 

)أي   المعنيين  الحكوميين  المصلحة  وأصحاب  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  ومستوردي  الصناعة، 

PROZONجميع القطاعات المشتركة، من أجل تنفيذ االتفاقات والتدابير الالزمة (، ومختلف االتحادات الصناعية، و

سيتم رصد   التصنيع،  قطاع  وفي  منسقة.  وبطريقة  المناسب  الوقت  في  االستثمارية  وغير  االستثمارية  األنشطة  لتنفيذ 

السنوي الرصد  وسيتم  المنشأة.  مستوى  على  للموقع  زيارات  من خالل  الزالة  وإنجاز  التنفيذ  نظام    عملية  من خالل 

لصدار التراخيص والحصص للمواد المستنفذة لألوزون. وسيجري خبراء ومحققين دوليين مستقلين زيارات للتحقق  

 .من المواقع

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

الداخلية   ( أ) والمتطلّبات  والجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  ضمان 

 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛ 

تقاريـر   ( ب )  إعـداد  في  البلد  ا   الشرائحتنفيذ  خطط  و مساعدة  النحو  على  في  الالحقة  لمبيـن 

 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 
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االعتبا ( د) بعين  المحرز  والتقدم  المكتسبة  التجارب  أخذ  من  وفي التأّكد  الشاملة  الخطة  استكماالت  في  ر 

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين   الشرائحخطط تنفيذ 

الشاملة على النحو المحدد في التذييل    الشرائحالوفاء بمتطلبات البالغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ   )ه(

التنفيذية-4 اللجنة  إلى  لتقديمها  ومتطلألف  تنفذها  .  التي  األنشطة  عن  البالغ  تشمل  البالغ  بات 

 ؛ الوكاالت المنفذة المتعاونة

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )و(

 إجراء مهاّم الشراف المطلوبة؛  )ز(

ومتسمة بالشفافية والبالغ الدقيق  ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة   )ح(

 عن البيانات؛ 

 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  )ط(

للفقرة   )ي( وفقا  االمتثال  عدم  نتيجة  التمويل  حالة خفض  البلد،    11في  مع  بالتشاور  تحديد،  االتفاق،  من 

المتعاونة،   المنفذة  التخوالوكاالت  ولتمويل  تخصيص  الميزانية  بنود  لمختلف  منفذة  الوكالة  ال فيضات 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الداري والتقني عند الطلب.  )ل(

اور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التش .2

المواد   واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

-4ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف 5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. 

باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة -6التذييل   

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكاالت  األنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 سياسات العامة عند الطلب؛ تقديم المساعدة لوضع ال  )أ( 

الوكالة  )ب( إلى  المتعاونة، والرجوع  المنفذة  الوكاالت  التي تمولها  األنشطة  تنفيذ وتقييم  البلد في  مساعدة 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ 

ر المجمعة على النحو  تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، لدراجها في التقاري )ج(

 ألف. -4الوارد في التذييل 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 

Annex XLV 

 

9 

 

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
عن كّل  دوالرا أمريكيا  154.98من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار   11وفقا للفقرة  .1

من التذييل    2-1  الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في  من أطنان قدرات استنفاد األوزون  كيلوغرام  

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة    ألف.-2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2

الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع    يوجد فيها اتفاقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد

المحددة   القطاعات  مراعاة  مع  حدة  على  حالة  كل  أساس  على  سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات 

فإن    المتعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع،

 مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر. 
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 السادس واألربعون المرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لبنانحكومة اتّفاق بين 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 

 الغرض 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال )"  لبنان االتفاق التفاهم بين حكومةيمثّل هذا  .1

المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل    طن من  18.39ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1المراقب للموادّ 

بحلول   األوزون  استنفاد  الثاني    1قدرات  كانون   / لبروتوكول   2024يناير  الزمني  الجدول  مع  يتماشى  بما 

 مونتريال. 

في   .2 المبيّن  النحو  على  للموادّ  السنوي  االستهالك  بحدود  االلتزام  على  البلـد  التذيي   2-1الصف  يوافق  ل  ـمن 

المشار    -2 المواد  لجميع  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  والتمويل"( فضال عن  )"األهداف  ألف 

التذييل   في  في -1إليها  المحدّدة  بالتمويل  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل  ألف. 

لتمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد  ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من ا 3الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا  ألف باعتباره الخ-2من التذييل    2-1الصف  يتجاوز المستوى المحدد في  

التذييل   المحددة في  المستنفدة لألوزون  المواد  يتعلق بأي استهالك يتجاوز-1االتفاق لجميع  المستوى    ألف، وفيما 

 ( من كل من المواد. للتمويل )االستهالك المؤهل المتبقي 3-1-4 الصفالمحدد لكل مادة في 

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

الصف األفقي المحدّد في  التذييل    1-3  التمويل  للبلد. و  -2من  التمويل، من حيث  ألف  هذا  التنفيذية  اللجنة  ستوفر 

 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  5وفقا للفقرة الفرعية  عليها )"الخطة"(. و  الموافق

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 و المنفّذة المعنية. بتكليف من الوكالة الثنائية أوسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط صرف األموال

للجدول الزمني للموافقة على التمويل    لن تصرف .5 التنفيذية التمويل وفقاً  بالشروط    إال عندما يفياللجنة  البلد 

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

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2من التذييل    2-1الصف  في    أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  ( أ)

هذا االتفاق. وتستثنى  والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على  

اللجنة  ا اجتماع  تاريخ  في  القطرية  البرامج  تنفيذ  عن  تقارير  تقديم  فيها  يستحق  ال  التي  لسنوات 

 ؛التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل

إذا قررت اللجنة لجميع السنوات المعنية  أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف (ب) ، إال 

 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"(  -4على هيئة التذييل    شريحةتنفيذ    تقريرالبلد قد قدم  أن يكون   (ج)

التنفيذ   من  متقدم  مستوى  حقق  قد  أنه  إلى  وتشير  السابقة،  التقويمية  السنوات  من  سنة  كل  تغطي 
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سابقا  عليها  الموافق  الشرائح  في  فيها  ُشرع  التي  من   ،لألنشطة  المتاح  التمويل  معدل صرف  وأن 

 ؛ في المائة 20شريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن ال

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية   -4على هيئة التذييل    شريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ   ( د)

السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال  

 ؛ ه في حالة الشريحة األخيرةجميع األنشطة الواردة في

أنه بالنسبة للشريحة األولى المستحقة بعد سنة من تاريخ إنجاز المرحلة السابقة من خطة إدارة إزالة   ( ه )

من االتفاق الخاص بالمرحلة   14المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )على النحو المعرف في الفقرة  

د أنجزت، وأعيدت األموال المتبقية إلى الصندوق  السابقة(، أن تكون جميع شرائح المرحلة السابقة ق

من االتفاق المرتبط بالمرحلة السابقة(    7المتعدد األطراف )على النحو المنصوص عليه في الفقرة   

 وقدمت تقارير إنجاز المشروعات ذات الصلة إلى اللجنة التنفيذية. 

 الرصد 

وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة في التذييـل    يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. .6

السابقة وفقاً    الشرائح ألف )"مؤّسسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها خطط تنفيذ    -5

 . نفسهألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو  المبالغ الموافق عليها،  جزء من  لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص    توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون .7

المب  كل  االستهـهذه  في  خفض  أسلس  تحقيق  أجل  من  الظروف،  لتغيّر  وفقاً  للمـالغ  وإزالة  في  ـالك  المحددة  واد 

 ألف: -1ل ـالتذيي

 شريحة التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ   عمليات إعادة  ( أ)

الفرعية   الفقرة  في  متوقع  هو  تنفيذ    5حسبما  لخطة  كتنقيح  أو  أعاله  ثمانية    شريحة)د(  تقدم  قائمة 

 ي: أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يل

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

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

المنفذة  (3) أو  الثنائية  الوكاالت  لفرادى  المخصص  للتمويل  السنوية  المستويات  في  التغييرات 

 لمختلف الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية، أو إزالة   الشريحةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ   (4)

في المائة من مجموع تكاليف آخر    30، تزيد تكاليفه عن  الشريحةأي نشاط من خطة تنفيذ  

 شريحة موافق عليها؛ 

  الشريحةيذ  التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة تنف  عمليات إعادة  (ب)

تنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 الالحق؛  الشريحة

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في الخطة،   (ج)

زء من خطة تنفيذ شريحة أو تنقيح الخطة الموافق عليها. يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كج

على  المحتملة  واآلثار  بها  المتصلة  اإلضافية  التكاليف  التكنولوجيا  تغيير  لمطلب  تقديم  أي  ويحدد 
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المناخ وأي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد  

مح أي وفورات  يؤدي  أن  الشامل على  التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  تملة متصلة 

 بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛ 

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   ( د)

لمتعدد  الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق ا

والعشرين من سبتمبر/   الحادي  في  القطع  تاريخ  بعد  أنشئت  أو  أجنبية  لملكية  نتيجة  )أي  األطراف 

( لن تحصل على أي مساعدة مالية. ويتم اإلبالغ عن هذه المعلومات كجزء من خطة 2007أيلول  

 تنفيذ الشريحة؛ 

نفخ   ( ه ) بعوامل  الخلط  سابقة  األنظمة  استخدام  إمكانية  ببحث  البلد  االحترار  يلتزم  إمكانية  منخفضة 

العالمي بدال من خلطها داخليا، وذلك في شركات الرغاوي المدرجة في الخطة إذا كان ذلك مجديا  

 من الناحيتين التقنية واالقتصادية ومقبوال من جانب الشركة؛

أي (و) متبقية    ةتعاد  الخطة  مبالغ  إطار  في  البلد  أو  المنفذة  أو  الثنائية  الوكاالت  ذمة  الص في  ندوق  إلى 

 المتعدد األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب هذا االتفاق. 

 االعتبارات ذات الصلة بقطاع خدمة التبريد 

 يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:  .8

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

 خالل تنفيذ المشروع؛ 

االعتبار   (ب) بعين  البلد  المواد  يأخذ  إزالة  عند  حد  أدنى  إلى  للمناخ  السلبية  اآلثار  تقليل  إلى  الحاجة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد؛ 

  ؛ ومدونات الممارساتحيثما يمكن، في وضع لوائح  الحاجة و   على النظر، حسبالبلد  شجع  سوف يُ  (ج)

تدابير للحد من  ؛ واتخاذ  السامةأو  /القابلة لالشتعال ولغازات التبريد    من اآلدخال  إلمعايير ل  تطبيقو

على   القائمة  المعدات  الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستيراد  الموفرة    تيسيرو  المواد  البدائل  إدخال 

للم  والصديقة  قطاع خدم  وتنفيذ  ؛ناخللطاقة  في  بالتبريد    ةاألنشطة  إدخال  و  التقنيين تدريب  المتعلقة 

الجيدة   المناولةالممارسات  التبريداآلمن  مثل  لغازات  واحتواء  ة  وإعادة    واسترداد،  تدوير  وإعادة 

 . إعادة التهيئةالمستردة بدال من  غازات التبريداستخدام 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة 

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو    يوافق البلد .9

وافق وقد  االتفاق.  هذا  بموجب  بااللتزامات  الوفاء  أجل  من  عنه  نيابة  بها  يُضطلع  أن    يوئنديبي  التي  كون يعلى 

فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. ويُوافق البلد على    الوكالة المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( 

في   أو  األطراف  المتعدّد  للصندوق  التابعة  والتقييم  الرصد  أعمال  برامج  إطار  في  تُجري  قد  التي  التقييم  عمليات 

 المشتركة في هذا االتفاق. للوكالة المنفذة الرئيسية  إطار برنامج التقييم التابع 

لمنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  ستكون الوكالة ا .10

وتوافق  )ب(.    5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

الوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة  اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية و

 ألف. -2من التذييل  2-2في الصف 
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 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

ل لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثا-2من التذييل    2-1الصف األفقي  

لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  

التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على   التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة 

ئه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على  وفا

التذييل   في  المحدّدة  بالقيمة  التمويل  قيمة  تخفض  أن  التنفيذية  للجنة  يجوز  بأنه  البلد  ويعترف  ألف    -7التمويل. 

كيلوغرام من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي    )"تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل

سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم  

الحالة   تشكل  لن  قرارات،  اتخاذ  وبعد  الصلة.  ذات  القرارات  إزاءها  وتتخذ  حدة،  على  االتفاق  لهذا  البلد  امتثال 

 أعاله.  5لشرائح المقبلة وفقا للفقرة توفير التمويل ل عائقا أمام اصة بعدم االمتثال لهذا االتفاق الخ

للتعديل على أساس أي قرار .12 تمويل هذا االتفاق  يؤثر    ات لن تخضع عناصر  قد  المستقبل  التنفيذية في  للجنة 

 . صلة في البلدعلى تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات  

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق.  و  سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13

على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا    االطالعوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  

 االتفاق. 

 تاريخ اإلنجاز 

إنجاز   .14 به  خاليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  طة 

الخطة  آخر شريحة لتنفيذ  ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في  -2إلجمالي االستهالك في التذييل  

الفرعية   للفقرة  التالية عليها وفقا  لتنفيذ    الخطة  مام ، فسيرجأ إت7)د( والفقرة  5والتنقيحات  حتى نهاية السنة المالية 

)ه( من 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 

 التحقق 

االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا   .15

، ما مونتريال  هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.

المعدل    اهذ .16 االتفاق  ياالتفاق  الخامس   المبرم حل محل  االجتماع  التنفيذية في  واللجنة  اللبنانية  الحكومة  بين 
 والسبعين للجنة التنفيذية. 
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 ذييالت الت

 

 ألف: المـواد  -1التذييل 
 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 35.95 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.05 األولى  جيم 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 37.53 األولى  جيم ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 73.50 األولى  جيم المجموع 

 

 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 

      الصف 
 الخصائص 

 المجموع  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

جدول برتوكول مونتريال  1-1
الزمني للخفض الوارد في  

المرفق جيم، مواد الفئة  
األولى )طن من قدرات  

 استنفاذ األوزون(

 غير متاح 23.88 47.78 47.78 47.78 47.78 66.15 66.15 66.15 66.15 66.15

االستهالك اإلجمالي   1-2
المسموح به الوارد في  
المرفق جيم، مواد الفئة  
األولى )طن من قدرات  

 استنفاذ األوزون(

 غير متاح 18.39 27.58 27.58 36.78 36.78 48.71 60.64 60.64 66.15 66.15

التمويل المتفق عليه للوكالة   2-1
 المنفذة الرئيسية )اليوئنديبي( 

2,410,000 0 0 1,114,000 0 420,462 0 0 259,364 0 4,203,826 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة   2-2
 الرئيسية 

168,700 0 0 77,980 0 29,432 0 0 18,155 0 294,268 

إجمالي التمويل المتفق عليه   3-1
 )دوالر أمريكي(

2,410,000 0 0 1,114,000 0 420,462 0 0 259,364 0 4,203,826 

إجمالي تكاليف الدعم المتفق   3-2
 أمريكي(عليه )دوالر 

168,700 0 0 77,980 0 29,432 0 0 18,155 0 294,268 

إجمالي التكاليف المتفق عليه   3-3
 )دوالر أمريكي(

2,578,700 0 0 1,191,980 0 449,894 0 0 277,519 0 4,498,094 

 14.22 قدرات استنفاذ األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االنفاق )طن من  22 -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 9.41 الواجب تحقيقها في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 22 -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 12.32 المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 22 -باقي استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
 0.05 المتفق على تحقيقه بوجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 123 -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1
 0 الواجب تحقيقها في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاذ األوزون(  123 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
 0 المؤهل )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 123 -الهيدروكلوروفلوروكربونباقي استهالك   4-2-3
 22.43 ب المتفق على تحقيقه بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 141 -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-3-1
 15.10 تحقيقها في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاذ األوزون(ب  الواجب 141 -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-3-2
 0 ب المؤهل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(141 -باقي استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4-3-3
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

ل  ـة المحددة في التذييـفي السن  األخير اع  ـللموافقة عليه في االجتمسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة   .1

 ألف. -2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -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 وتصف،  سرديتقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن  عمباشرة    التي أزيلت كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  والبعض.  

األنشطة،   المادة تنفيذ  والتكنولوجيحسب  المستخدمة  ،  البديلة  لا  الصلة  للسماح واإلدخال ذي  لبدائل، 

كما  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلوماتلألمانة  

يسلط   أن  بينبغي  المتصلة  والتحديات  والخبرات  النجاحات  على  الضوء  مختلفة  النشطة  األالتقرير 

البلد، و  وأنالمدرجة في الخطة،   السائدة في  تغييرات في الظروف  أية  المعلومات   أن يوفريعكس 

الصلة.   ذات  تغييرات  واألخرى  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  خطة مقارنة 

قبل    ةالمقدم   الشريحةتنفيذ  )خطط(   التغييراتمن  هذه  يبرر  التأخيروما  مثل  بند  ،  ات،  واستخدام 

الفقرة المرونة   المنصوص عليه في  النحو  الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل    7 إلعادة تخصيص 

 ؛ تغييرات أخرى أي  من هذا االتفاق، أو 

المواد   (ب) واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  للتحقق  تقرير 

. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف )ب( من االتفاق5المشار إليها كما هو مبين في الفقرة الفرعية  

ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من  

)أ( من االتفاق التي لم  5االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

خ (ج) بها  وصف  سيُضطلع  التي  للنشاطات  الشريحة  طي  طلب  يغطيها  التي  الفترة  إبراز  أثناء  مع 

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم  مع  و  األنشطة  الترابط بينالمراحل الرئيسية للتنفيذ وموعد اإلنجاز و

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنالمحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ة  ؛ 

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  التقويمية

الوصف   يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  أي 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

)ب(  األ الفرعية  الفقرة  بموجب  السردي  التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  نشطة 

 ؛ أعاله

قاعدة  ط تنفيذ الشرائح المقدمة من خالل  خطبجميع تقارير ومجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   ( د)

 ؛ على اإلنترنت بيانات

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

كج )أ(  إليها  المشار  الشريحة  تنفيذ  وخطط  إلى  تقارير  حصري  بشكل  ستشير  االتفاق،  هذا  من  زء 

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛ 
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في  )ب( الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  إذا 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  من  ألف 

وكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيكون أساس التحقق  الهيدروكلوروفلور

 المستقل. 

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 

الوكالة المنفذة  ( بدعم من  NOUعملية الرصد من خالل وحدة األوزون الوطنية )إدارة  البيئة    وزارة ستتولى   .1

 .الرئيسية

لمواد المسجلة من لتصدير  ال ستيراد ووتحديد كمياته على أساس البيانات الرسمية لالك  ستهالاال سيتم رصد   .2

 . المعنيةقبل الجهات الحكومية 

الوطنية  س .3 األوزون  وحدة  والمعلومات  بتقوم  البيانات  على تجميع  عنها  واإلبالغ  سنوي    التالية  في أساس 

 :المواعيد المحددة أو قبلها

 ؛تقديمها إلى أمانة األوزونالتي يتعين استهالك المواد  بشأنالتقارير السنوية  )أ( 

السنوية   )ب( خطة  بشأن  التقارير  تنفيذ  في  والتقدم  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  التي  إدارة 

 إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف. يتعين تقديمها 

إلجراء تقييم األداء النوعي   ةومؤهل ة مستقل هيئة  والوكالة المنفذة الرئيسيةطنية وحدة األوزون الو سوف تعين  .4

 . إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالكمي لتنفيذ خطة 

ال .5 لهيئة  كامل عحق  التقييم  سيكون  الصلة  في االطالع بشكل  والمالية ذات  التقنية  المعلومات  تنفيذ خطة  بلى 

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية  إدارة إزالة المواد

بإعداد وتقديم إلى وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية مشروع تقرير موحدا    هيئة التقييم تقوم  س .6

ويتعين أن  ، إن وجدت.  في نهاية كل خطة تنفيذ سنوية يتألف من نتائج التقييم والتوصيات بشأن التحسين أو التعديل

 االتفاق. احكام هذ أل حالة امتثال البلد ى علالتقرير يشتمل مشروع 

،  الوكالة المنفذة الرئيسية ، من وحدة األوزون الوطنية  التي قد تكون منطبقةتفسيرات  الالتعليقات و  بعد إدماج .7

 . الوكالة المنفذة الرئيسيةإلى وحدة األوزون الوطنية   هقدمت التقرير و ستنتهي هيئة التقييم من إعداد

ذي  جتماع  إلى اال  وستقدمه الوكالة المنفذة الرئيسيةحدة األوزون الوطنية على التقرير النهائي  سوف تصدق و .8

  السنوية.وتقارير التنفيذ لجنة التنفيذية جنبا إلى جنب مع خطة التنفيذ الصلة ل 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي:  ن األنشطةستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة م .1

الداخلية   ( أ) والمتطلّبات  واإلجراءات  االتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحقّق  األداء  من  التحقّق  ضمان 

الخاّصة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة 

 بالبلد؛ 

إعـداد   ( ب )  في  البلد  و مساعدة  ت تقارير  التذييل   الشرائح نفيذ  خطط  في  المبيـن  النحو  -4 على 

 ألف؛ 
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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؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين   الشرائحخطط تنفيذ 

النحو المحدد  والخطة الشاملة على    الشرائحتنفيذ    وخطط  الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير  )ه(

 ؛ ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية-4في التذييل 

هدف   )و( بشأنها  ُحدد  التي  األخيرة  السنة  قبل  أكثر  أو  سنة  األخيرة  التمويل  شريحة  طلب  حالة  في 

استهالك، تقديم تقارير تنفيذ الشرائح السنوية، وحسبما ينطبق تقارير التحقق من المرحلة الحالية من 

إن حتى  المواد  الخطة  استهالك  أهداف  وتحقيق  المتوخاة  األنشطة  جميع  جاز 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

بطريقة   )ط( التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  واإلبالغ  ضمان  بالشفافية  ومتسمة  فعالة 

 الدقيق عن البيانات؛ 

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(

منفذة  الوكالة  التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل  والوكاالت المنفذة المتعاونة،  

 ؛ الرئيسية

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ن أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ ضما )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

المواد  مس واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  تقلة 

ل  ـ)ب( من التذيي1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 عدم االمتثال  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب -7التذييل 

 
عن كّل   دوالرا أمريكيا  147من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

األوزون  كيلوغرام   استنفاد  قدرات  أطنان  في  من  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

الهدف  -2التذييل   فيها  يتحقق  لم  سنة  لكل  الصفألف  في  التذييل    2-1  المحدد  أن  ألف-2من  الفهم  أساس  على   ،

أقصى تخفيض في التمويل ال يمكن أن يتجاوز قيمة الشريحة المطلوبة. ويمكن النظر في تدابير إضافية إذا امتد  

 عدم االمتثال لسنتين متتاليتين. 

)مر .2 اتفاقين ساريان  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  إلى  حالة وجود حاجة  إزالة  وفي  إدارة  من خطة  حلتين 

سيتقرر   الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  مستويات جزاء  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد 
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على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن 

 كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.  تقرير قطاع ما، أو إذا كانت
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 السابع و األربعون المرفق  

 

 (ه) 13مشروع مقرر بشأن البند 

 5لبلدان المادة  مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط خفص الهيدروفلوروكربون

 )نص العمل( 

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية: 

 

بالوثيقة   ( أ) علما  تحاط  توجيهية  بشأن    UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88أن  مبادئ  مشروع 

الهيدروفلوروكربون   خفض  خطط  كيجالي[إلعداد  الهيدروفلوروكربون/  تنفيذ  لبلدان    ]وخطة 

 ؛ 5  المادة 

خفض   (ب) خطة  مساعدات  من  األولى  للمرحلة  جامعة  استراتيجية  إعداد  تمويل  عند  تضمن  أن 

من [  لوروكربونالهيدروكلوروف]بناًء على خطط إدارة التخلص التدريجي من  الهيدروفلوروكربون  

 أجل: 

تشريعات وسياسات  ووضع  [ ]تطوير[  المساعدات الجارية  [ ]تحديث[ ]تمديد عرض عام ] (1)

 ]الواردات/ الصادرات [والحصص  تراخيص  ال  لتشغيل نظمولوائح ]لالستيراد / التصدير[  

من  (  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  المواد الخاضعة للرقابة بموجب المرفق واو )  من

الحدود ]ضمان  و  مونتريال،  الزيادة  ]ل  األقصى  بروتوكول  ذلك  تالفي  في  بما  النمو[  من 

بتدابير  ال استهالك  الخاصة  أو   الهيدروفلوروكربونخفض  النمو  على  الوقت[  بمرور 

 التي استمرت مع مرور الوقت؛  الهيدروفلوروكربونالتخفيضات في استهالك 

مسح   (2) ا تنفيذ  حسب  اإل]و  لهيدروفلوروكربونالستهالك  الحالنتاج  وتوزيعه   [ مقتضى 

 [ وعمليات الحصر الوطنية[ ، ]عمليات المسح والمسوحات الشاملة]مع مراعاة  القطاعى  

من   لهيدروفلوروكربونلشركات التصنيع والخدمة، مع تحليل البيانات لتقدير خط أساس ا

 أجل االمتثال؛ 

واال (3) شاملة  استراتيجية  التدريجى وضع  الخفض  خطة  من  األولى  للمرحلة  منها  نتهاء 

خفض   ونسبة  التجميد  لتناول  استهالك   10للهيدروفلوروكربون  في  المائة  في 

مع مراعاة الكفاءة المحتملة للتنفيذ المتكامل والمتوازي لخطة إدارة  [،  لهيدروفلوروكربونا

 ؛  ]إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

]مع مراعاة الكفاءة والفرص ية وخطة عمل تتعلق بقطاع خدمة التبريد  ؛ وضع استراتيج  (4)

والمتوازي  لالمحتملة   المتكامل  المواد    ة خطللتنفيذ  إزالة  إدارة 

معظم    يوجد  حيث  5بالنسبة للبلدان العاملة بالمادة    وخاصةالهيدروكلوروفلوروكربونية[،  

 ؛ في هذا القطاع  الهيدروفلوروكربونك  ستهالا

 ](؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/87استراتيجية االمتثال المتكاملة )[ (5)

كفاءة [ (6) تعزيز  على   المؤسسية  والقدرات  الوطنية  والقطاعات  واألطر  المبادرات  وصف 

 ؛ ]استخدام الطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء

التمويل   (ج) تقدم  المادة  [أن  كيجالي  5لبلدان  تعديل  على  صدقت  الفقرة    ]التي  في  المبينة  للعناصر 

على النحو المحدد في الجدول التالي استنادا الى خط أساس استهالك البلد    ( أعاله4( الى )1)ب()

 للهيدروكلوروفلوروكربون:
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خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون  

 )بأطنان من قدرات استنفاد ألوزون(

المرحلة األولى من خطة الخفض  تمويل إعداد 

 )دوالر أمريكي(  يدروفلوروكربون التدريجى لله 

 100,000  1أقل من 

 130,000   6وحتى  1

 170,000   20وحتى  6أعلى من 

 190,000   100وحتى  20أعلى من 

 220,000   1000وحتى  100أعلى من 

 230,000  2000وحتى  1000أعلى من 

 كل حالة على حدة 2000أعلى من 

] 

 ]السابقةخصم مقابل المسوحات 

 

وحجز  [ المبدأ  حيث  من  الموافقة  بالتصديق،  التزاما  يتضمن  الذي  كيجالي  تعديل  على  تصدق  لم  التي  البلدان  لتلك 

 ]التمويل الى أن يتم التصديق

 

إعداد   ( د) تمويل  وتوفر  تحدد  من  أن  األولى  إقليميةخطأي  المرحلة  التدريجى ل  ط  لخفض 

است  للهيدروفلوروكربون أساس  ذات خط  اوالبلدان  من  من    لهيدروفلوروكربونهالك    2000أعلى 

 طن من قدرات استنفاد األوزون على أساس كل حالة على حدة؛ 

المرحلة  [ ( ه ) تقديم  قبل  للهيدروفلوروكربون  منفردة  استثمارية  مشروعات  تنفيذ  تختار  التي  للبلدان 

األولى من خطط خفض الهيدروفلوروكربون، يتعين أن تسفر الموافقة على كل مرشوع عن إزالة 

خفض  خطة  في  المحدد  المؤهل  االستهالك  مقابل  لحسابها  الهيدروفلوروكربون  المواد 

بون، وينبغي أن تشير الى الطريقة التي يمكن بها أن يتعلق المشروع االستثماري  الهيدروفلوروكر

 ]؛للبلد وحتى يمكن تقديم خفض الهيدروفلوروكربونبتحقيق االستراتيجية الجامعة 

المادة   (و) بلدان  بلد من  التمويل ألى  ا  5أن توفر  المواد  ية لهيدروفلوروكربونبه قطاع تصنيع يستخدم 

 )د( و)و(، كما يلى: 56/16تصنيع التى ستتحول تمشيا مع المقرر طبقا لعدد شركات ال 

 دوالر أمريكي؛ 30  000شركة واحدة ستتحول في قطاع التصنيع:  (1)

 دوالر أمريكي؛  60 000شركتان سيتحوالن في قطاع التصنيع:  (2)

 ؛ دوالر أمريكي 80  000شركة ستتحول في قطاع التصنيع:   14إلى  3 (3)

 ؛دوالر أمريكي  150,000شركة أو أكثر ستتحول في قطاع التصنيع:  15 (4)

 وضع حد أعلى للتمويل المقدم العداد المكون االستثمارى ألى بلد طبقا للجدول أدناه:  (5)
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خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون  

 )بأطنان من قدرات استنفاد ألوزون(

 حدود التمويل )بالدوالر األمريكي( 

 100,000 100حتى 

101–300  200,000 

301-500 250,000 

501–1,000  300,000 

 400,000 وأعلى  1001

 

تقديم   (ز) عند  والمنفذة،  الثنائية  الوكاالت  من  تطلب  التدريجى  أن  الخفض  خطة  من  األولى  المرحلة 

 ، أن تتضمن: 5نيابة عن بلدان المادة  للهيدروفلوروكربون

لرصد   (1) والحصص  للنراخيص  وطنيا  نظاما  ونفذ  أنشأ  قد  البلد  بان  تأكيدا 

 ؛ 63/17، تمشيا مع المقرر لهيدروفلوروكربونالواردات/الصادرات من ا 

الحكومة  [ (2) الخطة[التزام  لنمو استهالك    ]بإجراءات محددة تدرج في  بضمان وضع حدود 

 ؛ ]ية المتحققةلهيدروفلوروكربونواستدامة إزالة المواد ا لهيدروفلوروكربونا

 ؛ ]العمل المتكامل للهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفوروكربون لقطاع الخدمة[ (3)

 ؛ ]عرض عام األنشطة التي سبق تمويلها[ (4)

 . ]القدرات المؤسسيية[ (5)

المرحلة األولى من أن تطلب من األمانة أن تعد، بمساعدة الوكاالت الثنائية والمنفذة، دليال إلعداد   (ح)

 . 5التى يمكن أن تستخدمها بلدان المادة  الخفض التدريجى للهيدروفلوروكربون طخط
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 ثامن و األربعون المرفق ال

 

 من جدول األعمال:   (2)ز()13مشروع مقرر بشأن البند 

 تعبئة موارد مالية إضافية للحفاظ    سبلإطار للتشاور مع الصناديق المعنية والمؤسسات المالية الستكشاف 

الهيدروفلوروكربون بغازات تبريد منخفضة القدرة  على كفاءة استخدام الطاقة وتعزيزها لدى االستعاضة عن المواد 

 على االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء 

 )نص العمل( 

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

 

في  [ ( أ) التنفيذية  للجنة  األول  االجتماع  على  للعرض  تقرير  إعداد  األمانة  من  تطلب  يحدد    2022أن 

األطراف   المتعددة  المؤسسات  مع  العمل  عن  فضال  األطراف  المتعدد  الصندوق  داخل  الخيارات 

التي يمكن أن  [  ]بما في ذلك تلك التي ترغب في التوافق مع الصندوق المتعدد األطراف[األخرى  

األطراف  تتيح المتعدد  الصندوق  مع  التوافق  الموارد  [  ]إجراءاتها  لتعبئة  والطرائق  اإلجراءات 

الهيدروفلوروكربونية   المواد  عن  االستعاضة  لدى  الطاقة  استخدام  كفاءة  تعزيز  أو  للحفاظ  المالية 

ة  ببدائل منخفضة القدرة على االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء ومضخات الحرار

بما في ذلك الظر في نماذج تمويل متجددة وتقدير التكاليف والمنافع الخاصة بالتدخالت المحتملة  [

 : ]للحفاظ أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خالل

 التركيب والصيانة؛  (1)

 التحويالت في قطاع التصنيع؛  (2)

دنيا الستخدام  تدابير سياساتية عريضة لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة )مثل معايير األداء ال  (3)

 الطاقة والتوسيم أو حوافز المستهلكين(. 

( أعاله تحديد اإلجراءات  ?أن تطلب من األمانة، كجزء من التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية ) (ب)

األخرى   المالية  المؤسسات  تلك  من  للتمويل  الصلة  ذات  التنمية  [والشروط  مصارف  ذلك  في  بما 

اال وصناديق  األطراف،  المناخ  المتعددة  وصندوق  الثنائية  التنمية  ومصارف  المناخ  في  ستثمار 

بشأن كفاءة استخدام الطاقة للتمكين من التمويل المشترك بجانب أو    ]األخضر ومرفق البيئة العالمية 

وإمكانية توافق هذه المؤسسات مع الصندوق  [بالتوافق مع مشروعات الصندوق المتعدد األطراف  

واإلجراء األطراف،  استخدام  المتعدد  كفاءة  تعزيز  و/أو  للحفاظ  مالية  موارد  لتعبئة  والطرائق  ات 

 ؛ ]الطاقة

المتعدد  [ (ج) الصندوق  خالل  من  األموال  هذه  لتوجيه  التنفيذية  اللجنة  جانب  من  للنظر  توصيات 

بخفض   الخاصة  األموال  على  وعالوة  زيادة  الطاقة  استخدام  كفاءة  تعزيز  و/أو  للحفاظ  األطراف 

الهيدروفلور الهواء  المواد  وتكييف  التبريد  قطاع  في  المشروعات  على  الموافقة  لدى  وكربونية 

 ]ومضخات الحرارة:

 التركيب والصيانة؛  (1)

 التحويالت في قطاع التصنيع؛  (2)

التدابير السياساتية العريضة لكفاءة استخدام الطاقة )معايير األداء الدنيا للطاقة والتوسيم أو  (3)

 حوافز المستهلكين(. 
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 استراليا مقترح 

 

بشأن القضايا التالية فيما    ]2021مايو/ أيار    14[أن تطلب من أعضاء اللجنة التنفيذية تقديم وجهات نظرها بحلول  [

يتعلق بالتفاعل مع الصنادق والمنظمات األخرى لغرض تعبئة الموارد لدعم تعزيز كفاءة استخدام الطاقة لدى خفض  

 المواد الهيدروفلوروكربونية:

 

 ظمات التي يمكن االتصال بها رسميا؟ماهي المن ( أ)

ماهي أنواع األنشطة والمشروعات المتعلقة بتعزيز كفاءة استخجام الطاقة التي يمكن نظرها لتحقيق   (ب)

 التمويل المحتمل من المصادر خارج الصندوق المتعدد األطراف؟

مع   (ج) نظرها  األطراف  المتعدد  للصندوق  يمكن  التي  التعاونية  الترتيبات  انواع   المنظمات  ماهي 

 األخرى؟

 ماهي األسئلة الرئيسية التي تحتاج اللجنة التنفيذية الحصول على ردود عليها من هذه المؤسسات؟ ( د)

الوثيقة   ( ه ) من  الثاني  المرفق  في  الواردة  المعلومت  مذكرة  على  المقترحة  التعديالت 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/93.    التشاور جرى  التي  المنظمات  مع  تبادلها  يمكن  والتي 

 ها. مع

( وأن تواصل  ?أن تطلب من األمانة تجميع التقديمات التي وصلتها من أعضاء اللجنة التنفيذية إعماال للفقرة الفرعية )[

المالية األخرى خالل االجتماع السابع والثمانين مع أخذ   المتعلقة بالتشاور مع الصناديق والمنظمات  مناقشة القضايا 

 ]في االعتبار. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/93الوثيقة 
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 المرفق التاسع و األربعون 

 

 )ح( من جدول األعمال: 13مشروع مقرر بشأن البند 

 23-الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون 

 ( 84/90األرجنتين )المقرر 

 )نص العمل( 

 

 اللجنة التنفيذية مايلي:  قررت[

الفرعي  ( أ) المنتج  على  الرقابة  بتكنولوجيات  المتعلقة  الرئيسية  بالجوانب  علما  تحاط  أن 

)المقرر  23-الهيدروفلوروكربون األرجنتين  الوثيقة 84/90:  في  الواردة   )

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/95 ؛ 

على   (ب) المبدأ،  حيث  من  توافق  البالغة    1,700,000أن  الوكالة  دعم  تكاليف  زائدا  أمريكي  دوالر 

أساس    119,000 على  محسوبة  أمريكي  لتمكين    7دوالر  لليونيدو  مشروع  تكلفة  من  المائة  في 

الفرعي   المنتج  انبعاثات  على  الرقابة  اللتزامات  االمتثال  من  األرجنتين  حكومة 

 : الفهم بمايليعلى أساس تريال بموجب تعديل كيجالي على بروتوكول مون 23-الهيدروفلوروكربون

من   23-ستضمن حكومة األرجنتين بأن تكون انبعاثات المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون (1)

الهيدروكلوروفلوروكربون إنتاج  الثاني    1قد دمرت بحلول    22-خط  كانون    2022يناير/ 

خطها   ومابعده لالمتثال لبروتوكول مونتريال بما في ذلك ضمان أن تكون االنبعاثات من

حدود   الهيدروفلوروكربون  0.1في  انبعاثات  من  أقل  أو   100بحسب    23-كيلوغرام 

 ؛ 22-كيلوغرام منتج من الهيدروكلوروفلوروكربون

قدره   (2) أقصى  بحد  مبلغ  اإلجمالي    274,872يخصص  التمويل  نطاق  في  أمريكيا  دوالرا 

تقدم  سنوية  شرائح  على  ويقسم  اإلضافية  التشعيل  لتكاليف  عليه  لدى   الموافق  لألرجنتين 

 التي تم تدميرها؛  23-التحقق من كمية الهيدروفلوروكربون

كمية   (3) ضرب  خالل  من  سنوية  شريحة  كل  في  اإلضافية  التشغيل  تكاليف  مبلغ  بحسب 

بمبلغ    23-الهيدروفلوروكربون المترية  باألطنان  تدميرها  تم  أمريكيا    0.76التي  دوالرا 

 للكيلوغرام الواحد؛ 

األرجنت  (4) حكومة  التمويلستتمتع  استخدام  في  بالمرونة  المبدأ    ين  حيث  من  عليه  الموافق 

المبين في الفقرة الفرعية )ب( أعاله لتعويض مصنع اإلنتاج فريو صناعات األرجنتين عن  

الهيدروكلوروفلوروكربون من  إنتاجه  إغالق خط   22-اغالق  المصنع  هذا  قرار  حالة  في 

للهيدروكلوروفلوروكربون دائ  22-إنتاجها  قبل  بصورة  الثاني    1مة  كانون    2024يناير/ 

باستثناء أي أموال موافق عليها للتحقق المستقل للسنوات التالية لسنة اغالق اإلنتاج والذي  

يتعين إعادته للصندوق المتعدد األطراف وعلى أساس الفهم بأن أي إنتاج في هذه المنشأة 

بال واو  أو  جيم  المرفقين  في  المدرجة  المواد  من  مادة  أي  مؤهال  من  يكون  لن  بروتوكول 

 للتمويل؛ 
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 ؛ 2031يناير/ كانون الثاني  1ينبغي االنتهاء من المشروع قبل  (5)

تلتزم حكومة األرجنتين بعدم الحصول على أي تمويل إضافي من مصادر أخرى للرقابة  (6)

الهيدروفلوروكربون الفرعي  المنتج  انبعاثات  بعد    23-على  أو  خالل  المنشأة  هذه  في 

من   المرتبط االنتهاء  الحذف  عمليات  أو  القروض  ذلك  في  بما  المشروع 

 ؛ 23-بالهيدروفلوروكربون

 أن تحاط علما بمايلي:  (ج)

أن التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ المبين في الفقرة الفرعية )ب( أعاله يمثل مجموع  (1)

على   للرقابة  األطراف  المتعدد  الصندوق  من  األرجنتين  لحكومة  سيتوافر  الذي  التمويل 

 ؛ 23-نبعاثات المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربونا

ألي   (2) سابقة  يضع  وال  األرجنتين،  في  المشروع  لهذا  عليها  الموافق  التكاليف  تالحظ 

 ؛ 23-مشروعات أخرى للرقابة على انبعاثات المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون

حكومة ( د) بين  اتفاق  مشروع  اليونيدو  مع  بالتعاون  تعد  أن  األمانة  من  تطلب  واللجنة   أن  األرجنتين 

الفرعي   المنتج  انبعاثات  على  للرقابة  االجتماع   23-الهيدروفلوروكربونالتنفيذية  جانب  من  للنظر 

السابع والثمانين في ضوء التوجيهات المقدمة من اللجنة التنفيذية خالل االجتماع السادس والثمانين  

 ووفقا لهذا المقرر؛ 

الرقا ( ه ) األولى من  الشريحة  الفرعي  أن توافق على  المنتج  انبعاثات    23-الهيدروفلوروكربونبة على 

بمبلغ البالغة    1,285,128  لألرجنتين  الوكالة  دعم  تكاليف  زائدا  أمريكيا  دوالرا    89,959دوالرا 

 أمريكيا لليونيدو؛ 

الى مشروع  (و) أن تطلب من حكومة األرجنتين، من خالل اليونيدو، أن تقدم خطة تنفيذ سنوية تستند 

 ].من جانب االجتماع السابع والثمانين االتفاق للنظر
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