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 الثانيالمرفق 

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

 

 [ةلسھولة اإلشار ]ترد التحدیثات باللون الداكن

 الغرض

الستخدام خفيض ایمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حکومة الصين )"البلد"( واللجنة التنفيذیة فيما یتعلق بت -1

طن من  11,772قدره د" ( إلى مستوى مستدام ألف )"الموا -1المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذیيل 

زون بحلول     ن قدرات استنفاد األوطن م 5,063.5، 2020لثاني ینایر/ كانون ا 1قدرات استنفاد األوزون بحلول 

امتثاال  2026ني ینایر/ كانون الثا 1طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول  4,513.5و 2025ینایر/ كانون الثاني 1

ات في قطاع ةربونيللجدول الزمني لبروتوكول مونتریال، بما في ذلك اإلزالة اإلجمالية للمواد الهيدروكلوروفلوروك

أنه یتم تحدید ب، مع العلم 2026رغوة البوليسترین المسحوبة بالضغط ورغوة البولي یوریثان والمذیبات بحلول عام 

ي فھواء الھدف الوطني الستھالك المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة وکذلك أھداف قطاع التبرید وتکییف ال

رة للفت  ھواء الغرف وسخانات المیاه بالمضخات الحراریةالمجالین الصناعي والتجاري وقطاع صناعات تکییف 

عندما یتم تقدیم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد  2026إلی عام  2021من عام 

 .الھیدروکلوروفلوروکربونیة

 -2يل من التذی 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  ل علی أو تلقي تمویل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف فيما یتعلقلحصویمنع من تقدیم طلب ل - 3الفقرة 

ه خطوة التخفيض النهائية ألف باعتبار -2 من التذیيل 2-1استهالك للمواد التي تتجاوز المستوى المحدد في الصف 

مادة یتجاوز المستوى  لف، وفيما یتعلق بأي استهالك لكلأ -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.  -2يل من التذی 1-3التمویل المحدد في الصف 

 لف )"جدول الموافقة علی التمویل"(.أ -3اجتماعات اللجنة التنفيذیة المحددة في التذیيل 

وروفلوروکربونية یوافق البلد علی تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروکل -4

ل البلد إجراء تحقق )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 

 المنفذة المعنية بإجراء التحقق المذکور أعاله. االتفاق. وستكلف الوکالة الثنائية أو

 شروط اإلفراج عن التمویل

ستقدم اللجنة التنفيذیة التمویل وفقا لجدول الموافقة علی التمویل عندما یستوفي البلد الشروط التالية علی األقل  -5

 وعا:رة أسببمدة اثنا عشقبل موعد انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذیة المحدد في جدول الموافقة علی التمویل 
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لسنوات ذات ألف لجميع ا -2 من التذیيل 2-1أن یکون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  (أ)

 التفاق؛اھذا  الصلة. والسنوات ذات الصلة ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على

للجنة قرر اتنوات ذات الصلة، ما لم وأن یتم التحقق من تحقيق ھذه األھداف بشکل مستقل لجميع الس (ب)

 التنفيذیة أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

ستقل متقریر تحقق  -ات التي تتضمن أنشطة تحویل قدرة التصنيع لخطط القطاع -وأن یقدم البلد  (ج)

لتي السنة العينة عشوائية لخمسة في المائة على األقل من خطوط التصنيع التي أنجزت تحویلها في 

ية کربونتحقق، على أن یكون مفهوما أن مجموع استهالك المواد الهيدروکلوروفلوروسيتم فيها ال

ت إزالته في الذي تم ستھالكالافي المائة علی األقل من  10للعينة العشوائية لخطوط التصنيع تمثل 

تلك  ھذا القطاع فيخطوط التصنیع المحولة بمساعدة مالیة من الصندوق المتعدد األطراف في 

 السنة؛

قاریر وخطط ألف )"شکل ت -4أن یکون البلد قد قدم تقریرا عن تنفيذ الشریحة في شکل التذیيل و (د)

ة التي ألنشطاتنفيذ الشرائح"( الذي یغطي کل سنة تقویمية سابقة؛ وأنه حقق مستوى کبيرا من تنفيذ 

عليها  افقموبدأت مع الشرائح الموافق عليها سابقا؛ وأن معدل صرف التمویل المتاح من الشریحة ال

 في المائة؛ 20سابقا کان أکثر من 

ألف )"شکل تقاریر وخطط تنفيذ  -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 -الة الشریحة النهائية ح في -ویشمل تلك السنة أیضا أو 

 المقررة.

 الرصد

سيضمن البلد رصد أنشطته رصدا دقيقا بموجب ھذا االتفاق، وسوف یواصل أیضا اتباع وتشغيل نظاما  -6

 1-3-1 وفلصفالرصد االستهالك في القطاعات المختلفة لكي یضمن االمتثال لحدود استهالك القطاعات المبينة في 

ألف  -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 ألو)"مؤسسات الرصد واألدوار"( تنفيذ األنشطة في خطط تنفيذ الشرائح السابقة وتقدم تقاریرا عنها 

لفرعية الفقرة ا ين فيأیضا للتحقق المستقل على النحو المب ومسؤولياتها المحددة في التذیيل ذاته. وسيخضع ھذا الرصد

 )ج( المذكورة أعاله. 5

 

 المرونة في إعادة تخصیص األموال

توافق اللجنة التنفيذیة علی أن یتمتع البلد بالمرونة في إعادة تخصيص جزء من أو کل األموال المعتمدة وفقا  -7

 ألف: -1الستهالك وإزالة للمواد المحددة في التذیيل للظروف المتطورة من أجل تحقيق أسهل خفض في ا

یجب توثيق إعادة التخصيص المصنفة على أنها تعدیالت رئيسية مسبقا إما في خطة تنفيذ الشریحة  (أ)

)ھ( المذكورة أعاله، أو كتعدیل لخطة تنفيذ الشریحة الحالية  5علی النحو المقدر في الفقرة الفرعية 

للجنة التنفيذیة بمدة اثنا عشرة أسبوعا للموافقة عليها. وستتعلق التغييرات التي ستقدم قبل أي اجتماع 

 الرئيسية بما یلي:

 المسائل التي یحتمل تعلقها بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ (1

 والتغييرات التي ستعدل أي فقرة في ھذا االتفاق؛ (2
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فذة و المنألوکاالت الثنائية والتغييرات في مستویات التمویل السنویة المخصصة لکل من ا (3

 لمختلف الشرائح؛

وتقدیم تمویل لألنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشریحة الحالية الموافق عليها، أو  (4

في المائة من إجمالي تکلفة  20من حذف نشاط من خطة تنفيذ الشریحة، بتکلفة أکبر 

 ، أیهما أقل؛مليون دوالر أمریکي  2,5الشریحة األخيرة الموافق عليها، أو 

والتغييرات في التکنولوجيات البدیلة التي اختيرت بالفعل، علی أن یکون مفهوما أن أي  (5

تقدیم لمثل ھذا الطلب سيحدد التکاليف اإلضافية المرتبطة بها والتأثير المحتمل علی المناخ 

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 

 من مستوى التمویل اإلجمالي بموجب ھذا االتفاق تباعا؛

یمکن إدراج إعادة التخصيصات غير المصنفة على أنها تعدیالت رئيسية في خطة تنفيذ الشریحة  (ب)

ك الوقت، وإبالغ اللجنة التنفيذیة عنها في التقریر الالحق عن الموافق عليها، الجاري تنفيذھا في ذل

 تنفيذ الشریحة؛

ولن تتلق أي منشأة سيجري تحویلها إلی تکنولوجيا غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة  )ج(

في الخطة  وقد تکون غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد األطراف )أي بسبب الملکية 

( مساعدة مالية. وسيتم اإلبالغ عن 2007سبتمبر/ أیلول  21ة أو اإلنشاء بعد آخر موعد في األجنبي

 ھذه المعلومات بصفتها جزء من خطة تنفيذ الشریحة؛

ویتعهد البلد بدراسة إمکانية استخدام نظم مخلوطة سابقا بعوامل إرغاء ذات إمکانية إحداث احترار  )د(

موقع، لشركات الرغاوى المشمولة في الخطة، إذا کان ذلك عالمي منخفض بدال من خلطها في ال

 قابل للتطبيق من الناحية التقنية ومجدیا من الناحية االقتصادیة وتقبله الشركات؛

ویوافق البلد، في الحاالت التي تم فيها اختيار تکنولوجيات الهيدروفلوروکربون کبدیل للمواد  )ھـ(

ة الظروف الوطنية المتعلقة بالصحة والسالمة: على رصد الهيدروکلوروفلوروکربونية، ومع مراعا

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 

إلی  أدنى حد أثر المناخ على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  حيث التکلفة تقلل

الهيدروکلوروفلوروکربونية، حسب اللزوم، ویبلغ اللجنة التنفيذیة بالتقدم المحرز وفقا لذلك في 

 تقاریر عن تنفيذ الشرائح؛ 

لخطة إلی سوف تعاد أي أموال باقية تحتفظ بها الوکاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد بموجب ا )و(

 الصندوق المتعدد األطراف عند االنتهاء من الشریحة األخيرة المقدرة بموجب ھذا االتفاق.

 اعتبارات خاصة لقطاع خدمات التبرید

 

 سوف یولی اھتمام خاص لتنفيذ األنشطة في قطاع خدمات التبرید المدرجة في الخطة، وبصفة خاصة:  -8

ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاصة التي قد تنشأ أثناء یستعمل البلد المرونة المتاحة له بموجب  (أ)

 تنفيذ المشروع؛
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اع ة بشأن قطالصل ویأخذ البلد والوکاالت الثنائية و/ أو المنفذة المعنية في االعتبار القرارات ذات (ب)

 خدمات التبرید خالل تنفيذ الخطة.

 

 

 الوكاالت الثنائیة والمنفذة

ؤولية الكاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن کافة األنشطة التي ینفذھا أو تنفذ یوافق البلد علی تحمل المس  -9

ووافق اليوئندیبي علی أن یکون ھو الوکالة المنفذة بالنيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. 

وا الوكاالت المنفذة الرئيسية للقطاع بقيادة والبنك الدولي على أن یكون الیونیبوالرئيسية، ووافق اليوئندیبي واليونيدو 

 قطاعاتو ،المذیباتقطاع والتبرید وتكییف الھواء في المجالین الصناعي والتجاري  الوكالة المنفذة الرئيسية لقطاع

وقطاع  ،راریةالمضخات الحسخانات المیاه بو تكییف ھواء الغرفتصنیع ورغوة البوليسترین المسحوبة بالضغط 

وحكومة  ،ة النمساحکومورغوة البولي یوریثان علی التوالي؛ ووافقت  الوطني وبرنامج التمکين ریدالتب خدمات

اليابان علی أن یكونوا الوکاالت المنفذة المتعاونة تحت إشراف رئيس القطاع والوکالة حكومة إیطاليا و حكومةوألمانيا 

ویوافق البلد علی التقييمات التي یمکن إجراؤھا في إطار  ق.المنفذة الرئيسية فيما یتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفا

برامج عمل الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم الوکالة المنفذة الرئيسية 

 و/ أو الوکاالت المنفذة المتعاونة. والوکاالت المنفذة الرئيسية للقطاع

الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط والتنفيذ المنسقين وتقدیم التقاریر عن جميع ستکون الوکالة المنفذة  -10

)ب(.  5األنشطة بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك علی سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

ألف  -6ت المنفذة المتعاونة في التذیيل وترد أدوار الوکالة المنفذة الرئيسية والوکاالت المنفذة الرئيسية للقطاع والوکاال

د علی التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذیة، من حيث المبدأ، علی تزوید الوکالة المنفذة  -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 االتفاق، عندئذ یوافق البلد علی أنه لن یستحق الحصول على التمویل وفقا لجدول الموافقة على التمویل. 

، ستتم إعادة التمویل ووفقا لتقدیر اللجنة التنفيذیة للعقاب مرتين من خالل العقوبة الكلية وعقوبة القطاع المحدد. البلد

وفقا لجدول معدل للموافقة علی التمویل تحدده اللجنة التنفيذیة بعد أن یثبت البلد أنه استوفى جميع التزاماته التي کان 

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  -7د تخفض مبلغ التمویل إلى المبلغ المحدد في التذیيل التنفيذیة ق

یتعلق بکل کيلوغرام من المواد المستنفذة لألوزون من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق في أي سنة. وستناقش 

التفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ القرارات، اللجنة التنفيذیة کل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا ا

المذكورة  5لن تكون حالة عدم االمتثال لهذا االتفاق المحددة عائقا أمام تقدیم التمویل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 

 أعاله.

قبل قد تؤثر علی تمویل لن یعدل تمویل ھذا االتفاق علی أساس أي قرارات تتخذھا الجنة التنفيذیة في المست -12

 أي مشروعات أخرى في قطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

سوف یستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذیة والوکالة المنفذة الرئيسية والوکاالت المنفذة  -13

االتفاق. وبخاصة، سيمد الوکالة المنفذة الرئيسية  الرئيسية للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة من أجل تيسير تنفيذ ھذا

والوکاالت المنفذة الرئيسية للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة بإمكانية الوصول إلی المعلومات الالزمة للتحقق من 

 االمتثال لهذا االتفاق.
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 تاریخ اإلنجاز

وسيتم إنجاز كل خطة قطاع في نهایة السنة التالية . 2027سيتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهایة عام  -14

. وإذا لفأ -2 لتذیيلللسنة األخيرة التي حدد فيها حد أقصى مسموح به لمستوى االستهالك اإلجمالي للقطاع الوارد في ا

قرة ا للفوفق لالحقةاكان في ذلك الوقت ال تزال ھناك أنشطة معلقة، وكانت مدرجة في خطة التنفيذ األخيرة وتعدیالتها 

د موافقة اقي األنشطة بعبحتی نهایة السنة التالية لتنفيذ  أو خطة القطاع، سيتأخر إنجاز الخطة 7)ھ( والفقرة  5الفرعية 

إنجاز  ألف حتى وقت -4من التذیيل )و(  1)أ( إلى  1اللجنة التنفيذیة. وستستمر شروط اإلبالغ وفقا للفقرات الفرعية 

 تنفيذیة خالف ذلك.الخطة ما لم تحدد اللجنة ال

 الصالحیة

یتم تنفيذ جميع الشروط المنصوص عليها في ھذا االتفاق حصرا ضمن سياق بروتوکول مونتریال وعلی  -15

ا في إليه النحو المحدد في ھذا االتفاق. وجميع المصطلحات المستخدمة في ھذا االتفاق ذات المعنى المنسوب

 نا.بروتوكول مونتریال ما لم یحدد خالف ذلك ھ

ال یجوز تعدیل ھذا االتفاق أو إنهاؤه إال باالتفاق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة التنفيذیة للصندوق المتعدد  -16

 األطراف.

االتفاق المنقح محل االتفاق المبرم بین حكومة الصین واللجنة التنفیذیة في االجتماع التاسع  ھذا یحل .17

 والسبعین للجنة التنفیذیة.

 ییالتالتذ

 ألف: المواد -1التذییل 

لتخفیضات االستھالك المجمعة )طن من نقطة البدایة  الفئة المرفق المادة

 قدرات استنفاذ األوزون(

 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 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 18,865.44 األولى جیم المجموع
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 لیوالتموألف: األھداف  -2 لییالتذ

 المجموع 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصیل الصف

 أھداف االستھالك

 بروتوكولجدول  1.1

خفض لل الیمونتر
في للمواد المدرجة 

 الفئة م،يالمرفق 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

في المجالين الهواء 
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

 البوليسترین رغوة
المسحوبة بالضغط 

)طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

متاحغير   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
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 المجموع 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصیل الصف

 یلحد األقصا .4.3.1
المسموح  لالستهالك

للمواد المدرجة   هب

 الفئة، يمفي المرفق ج
في قطاع  یاألول

 الغرف ھواء فييتک

)طن من قدرات 
 استنفاذ األوزون(

 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

ستهالك المسموح لال
 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

نفذة الم 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 الليف تكا 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 ھواء 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 التكاليف  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  لةللوكا
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

 )دوالر أمریكي(

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 

 تمویل خطة قطاع الخدمات، بما في ذلك برنامج التمكین

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 للبودعم 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  ةللوكال

( ايلقطاع )ألمانل
 (کيی)دوالر أمر

300,000 0 0 0 0 600,000 220,000 0 0 0 0 1,120,000 

تكاليف الدعم أللمانيا  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 

 مریكي(أ

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 المؤھل

 6,631.46 المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 22 -وروفلوروكربونإجمالي إزالة الهيدروكل 1.1.4

 1,479.72 شروعات المعتمدة سابقاالواجب تحقيقها في الم 22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 3,384.13 ستنفاذ األوزون(ا)طن من قدرات  22 -االستهالك الباقي المؤھل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 7.94 المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 123 -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 0.00 ن(الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاذ األوزو 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 -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 0.00 ألوزون(االواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاذ  124 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 2.21 )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 124 -االستهالك الباقي المؤھل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 *4,187.18 ھذا االتفاق )طن من قدرات استنفاذ األوزون( بب المتفق على تحقيقه بموج141 -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 1,698.00 ب الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاذ األوزون(141 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 0.00 ذ األوزون(اب )طن من قدرات استنف141 -االستهالك الباقي المؤھل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

 727.87 ب المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق )طن من قدرات استنفاذ األوزون(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 -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.6.4

 0.00 ألوزون(االواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاذ  255 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4

 0.09 درات استنفاذ األوزون()طن من ق 255 -االستهالك الباقي المؤھل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.6.4

ارد في البولیوالت سابقة الخلط المستوردة.ب الو141-روفلوروكربونطن من قدرات استنفاد األوزون من الھیدروكلو 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  لیالنظر في تمو تميس

 لشرائحا 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 المستخديا البدی، 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 لنجاحات والخبراتوا ةيدروکلوروفلوروکربونياله

ي أمعلومات عن و معلومات أخرى ذات صلةقدم یت في الظروف السائدة في البلد، وتغييرا 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 صية إلعادة تخصالمرون

 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،یل طلب شرھذا التحقق مع ک میتقد نبغيیخالف ذلك، 

عنها  قریر التحققتاللجنة تستلم لم من االتفاق، التي )أ(  5 ةيالنحو المحدد في الفقرة الفرع یذات الصلة عل

 ؛بعد

قرة تحقق مستقل وفقا للف 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 سيتمتحویلها في السنة 

رة لبدیلة وقدا ةالماد بما في ذلك مستوى استهالكالتكنولوجيا البدیلة التي أدخلت واستهالك المادة قبل التحویل 

 التكلفة اإلضافية للتحویل؛تفاصيل التصنيع ومستوى اإلنتاج الفعلي قبل وبعد التحویل و

ووقت  ذيمعالم التنف یبينالمطلوبة،  حةیالشر تشملهاخالل الفترة التي  ستنفذوصف کتابي لألنشطة التي و )د(

ت الخبراة 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 نیتألف متنفيذي  وملخص )و(

 أعاله.المذكورة ( ـ)ھ 1

 مراعاة جبی ،بالتوازي نةيفي سنة مع ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله مرحلتين 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)

 ھذا االتفاق؛ 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 

 :ما یلي نع ةولؤالمس يھ الوحدة الوطنية لألوزون بصفتهمكتب التعاون االقتصادي الخارجي / وزارة حمایة البیئة،  -1

قطاع لل ةيسيلرئلمنفذة اوالوکاالت ا ةيسيبمساعدة الوکالة المنفذة الرئستفذ لألنشطة التي  الشامل ذيالتنف قيتنس (أ)

 والوکاالت المنفذة المتعاونة األخرى؛

ك ما في ذلب، سياسات وتشریعات وطنية بشأن مراقبة المواد المستنفدة لألوزون ضع وتنفيذتنسیق و وضعو (ب)

 ریثان ورغوةوكربونیة في قطاعات رغوة البولیوعلى استھالك المواد الھیدروكلوروفلورالحظر 

 ؛2026كانون الثاني  ینایر/ 1على أن ینفذ بحلول البولیسترین المسحوبة بالضغط والمذیبات 

التي  رصد االستهالك الوطني استنادا إلى بيانات اإلنتاج وبيانات االستيراد والتصدیر الرسمية للموادو )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،يدروکلوروفلوروکربونياله

 كستهالالا اناتيذلك، وجمع ب نطبقی ثمايفي قطاعات االستهالك المختلفة، ح روفلوروکربوندروکلوياله

 ثمايح، 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 المذیبات( عن طریق الحد من كميات المواد ذات الصلة التفي المجالين الصناعي والتجاري و

 ؛المحلية سوقال

 ؛ المنشآتضمان تحقيق ھدف اإلزالة في تلك من أجل أنشطة التحویل  تنفذلتي ا المنشآتاإلشراف على و )و(

من أجل للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة  ةيسيوالوکاالت المنفذة الرئ ةيسيمع الوکالة المنفذة الرئ قيالتنسو )ز(

 لیيد( والتذ) 5 ةيعرة الفروفقا للفق 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 یلالمحددة ع 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 ةیذيلجنة التنفإلى 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 انعکسیالتأکد من أن التجارب والتقدم المحرز و )ھـ(

 ألف؛ -4 لیي)ھ( من التذ 1)د( و  1 نيتيالفرع نيمع الفقرت التي تتوافق مستقبليةال
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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 ریارقتتقدیم الضمان من أجل المسؤولة لقطاع ل ةيسيالوکالة المنفذة الرئمع  قيالتنس جبی، لها

اء من جميع خطة إلى أن یتم االنتهتقاریر التحقق عن المرحلة الحالية من ال -عند اللزوم  –و  حةیالشر ذيتنف

 ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأھداف استهالك  وتحقيق المتوقعةاألنشطة 

 ؛الفنيةت المستقلين المناسبين االستعراضا 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 ةيسيأنشطة الوکاالت المنفذة الرئ قيتنسیتم مع البلد،  )ي(

 ؛ألنشطةل المناسب

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؛ع وکل وکالة منفذة متعاللقطا ةيسيالوکاالت المنفذة الرئ لیتمونود الميزانية ولوب

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

والوکاالت المنفذة المتعاونة بشأن أي  لقطاعل ةيسيالوکاالت المنفذة الرئتوافق في اآلراء مع  یالتوصل إلو )م(

 الخطة؛  ذينفت 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 ةيمع مسؤول تداخلیلن  التفویضمفهوما أن ھذا  کونیأن  یعل

 .ةيدروکلوروفلوروکربونيهإزالة المواد ال

 

 للقطاع ةیسیباء: دور الوکاالت المنفذة الرئ 6 -لییالتذ

، مماثلةعية الالقطا في خطتها المبينةللقطاع مسؤولة عن مجموعة من األنشطة  ةيسيستکون الوکاالت المنفذة الرئ -1

 :األقل یعل ليیما  تشمل

، تالقطاعاعلى النحو المبين في خطط  اتطاعتقدیم المساعدة لوضع السياسات وتخطيط وإدارة برامج الق (أ)

 ؛اللزومعند 

رف وفقا لهذا ( والتقدم المحرز في الص)ج 5مع الفقرة  یتوافقبما ضمان التحقق من أھداف أداء القطاع و (ب)

 ة البلد فيومساعد المعنيةإلجراءات والمتطلبات الداخلية المحددة على النحو المبين في القطاعات وااالتفاق 

 قييم األنشطة؛تنفيذ وت

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؛ نيينالفالخبراء  إجراء والتأكد من )د(
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 ؛الالزمةاإلشراف  مهام وتنفيذ (ـ)ھ

 ؛دقيقة 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  للشركاتاإلفراج عن األموال في الوقت المناسب و )ط(

 بهذا القطاع؛

 التحقق المالي من األنشطة المنفذة. وضمان )ي(

 

 جیم: دور البنك الدولي في التحقق من االستھالك 6 -التذییل

بعد  ،للصين ةيونروکربدروکلوروفلويکوکالة منفذة لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد اله البنك الدولي دور یباإلضافة إل  -1

النحو  یالبلد عل التحقق من استهالك ةيعمل ذيلتنف ةمستقل ویفوض ھيئة رختاي، 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 الواردةالمتعاونة مسؤولة عن مجموعة من األنشطة  ستکون الوکاالت المنفذة -1

 :األقل

ات ذلقطاع اعلى النحو المبين في خطة  اتتقدیم المساعدة لوضع السياسات وتخطيط وإدارة برامج القطاع (أ)

 ؛اللزومالصلة، عند 

تسلسل لاضمان لللقطاع  ةيسية المنفذة الرئالوکال 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 الوكالةالتوصل إلى توافق في اآلراء مع و )د(

 تيسير تنفيذ الخطة؛ من أجل الغ والتنسيق واإلب

 التحقق المالي من األنشطة المنفذة. وضمان (ـ)ھ

 بسبب عدم االمتثال لیالتمو ضیألف: تخف - 7ل ییالتذ

المواد لكل كيلوغرام من  دوالر أمریكي 42.82 بقيمةتخفيض مبلغ التمویل المقدم  یجوزمن االتفاق،  11وفقا للفقرة  -1

فيها  لم یتحققكل سنة ل الف -2من التذیيل   2-1یتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي الستهالك ألوزون من ال المستنفذة

 لیمستوى تمو تجاوزیلن  لیتمولل یأن الحد األقص أن یكون مفهوما ی، علألف -2من التذیيل   2-1في الصف  محددالهدف ال

 .متتاليتين نسنتية االت التي یمتد فيها عدم االمتثال لمد. ویمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية في الحالمطلوب 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 كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون لالستهالك 

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  1.3.1، على أساس الفهم أن االمتثال لألھداف المحددة في الصفوف ألف -2من التذیيل  1.3.5أو  1.3.4
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ها استنادا إلى الترتيبات القائمة لإلبالغ عن القطاع في إطار التقریر المرحلي عن تنفيذ البرنامج سيتم تقييم 1.3.5أو  1.3.4أو 

 القطري وتقریر وخطط تنفيذ الشرائح، ولن یتم التحقق منها على نحو مستقل.

إزالة المواد مرحلتان من خطة إدارة تنفذ اتفاقان ساریان ) هايف وجدیللسنة التي في حالة ضرورة تطبيق العقوبة  -3

عاة ، مع مراةحسب كل حالة على حدالعقوبة  قيتطب تميمختلفة، س عقاب اتیمستوببالتوازي(  ةيدروکلوروفلوروکربونياله

 نسيكوقطاع، ن نفس التحدید قطاع ما، أو أن كال المرحلتين تعالجا وإذا استحالعدم االمتثال.  تسببالقطاعات المحددة التي 

 أكبر. بقالتي ستطمستوى 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 نیعشر )أ(

 ؛R-290إلى  المكابسخطوط تصنيع  أربعةو ثالثةو )ب(

 .R-290إلى  سخانات المياه بالمضخات الحراریة للمساكن تصنيعثالثة خطوط و )ج(

 ؛R-744المادة  إلى سخانات المیاه بالمضخات الحراریة للمساكن تصنیعخطان و )د(

في  الهواء فييوتک دیلقطاع التبر ةيوفلوروکربوندروکلوريمن خطة إدارة إزالة المواد اله ةيخالل المرحلة الثان -2

 :ليیما  یالبلد عل وافقی، المجالين الصناعي والتجاري

 اء إلىطن متري في القطاع الفرعي الموحد لتكييف الهو 3,150 1,463یمكن تحویل كمية قصوى قدرھا  (أ)

 ؛32 -الهيدروفلوروكربون

حداث إ ةيمکانبدائل ذات إ یإل هلیلتحو كییف الھواءفي القطاع الفرعي الموحد لتمرونة بالالبلد ویتمتع  (ب)

سيبقيان زالتها إ تمتالتي سبالطن  والكميةطالما أن التکلفة  32 -دروفلوروکربونياحترار عالمي أقل من اله

 ا؛محاله على

 یإل لحراریةالسخانات المياه بالمضخات  ةیوالتجار ةيالصناعالخطوط  لیتحولمرونة بالالبلد  یتمتعأن و (ج)

 هواءالقطاع الفرعي الموحد لتكييف التحویالت مفهوما أن  کونیأن  یعل 32 -دروفلوروکربونيهال

مجتمعة  32 -دروفلوروکربونيالهإلى  لسخانات المیاه بالمضخات الحراریة ةیوالتجار ةيالخطوط الصناعو

 ؛طن متري 1,463  3,150 لن تتجاوز

إلى  2120منذ الفترة  22 -دروکلوروفلوروکربونيلهازالة إ إجمالي منعلى األقل في المائة  30 20أن 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  –القطاع الفرعي الموحد لتكييف الهواء  ريفي قطاعات أخرى غ - مرونةبالالبلد  یتمتعأن و )ھـ(

 71لفقرة ا في 3 الجدول فيالمحددة  منخفض احترار عالميإحداث  ةيذات إمکان الست اتيالتکنولوج نيب

 فييوتک دیقطاع التبرل 2.5.8الجدول   ، /Add.1/86UNEP/OzL.Pro/ExCom/21 قةیالوث من

ل بذي، وس32 -الهيدروفلوروكربون باستثناء   UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25 قةیالوث من  الهواء

وجيا في ذلك لكل تكنول ةالمحدد الكميةفي المائة من  30في حدود بالطن  الكميةلضمان بقاء  هقصارى جهد

 غ بهة ستبليتلك الكمالجدول، دون أي تكلفة إضافية على الصندوق المتعدد األطراف، وأن أي انحراف عن 

 .هنظر فيكي تاللجنة التنفيذیة ل


