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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع السابع والثمانون
عبر اإلنترنت ،من  25و 28حزيران/يونيه و 2يوليه /تموز 2021
1
عملية الموافقة فيما بين الدورات ،من  28يونيه/حزيران إلى يوليه /تموز 2021

تقرير االجتماع السابع والثمانين للجنة التنفيذية
المقدمة
نظرا ألوضاع جائحة كوفيد 19-في جميع أنحاء العالم وفي مقاطعة كيبيك وفي كندا ،تعذر عقد االجتماع السابع
.1
والثمانين الذي كان من المقرر عقده من  28يونيه /حزيران الى  2يوليه /تموز  2021في مونتريال بالحضور الشخصي.
ولهذا قررت اللجنة التنفيذية  ،ضمن ما قررت ،فيما يخص البنود المدرجة على جدول أعمال االجتماع  ،87ما يلي
(أ)

أن تنفذ ،على أساس استثنائي ودون سابقة ،عملية موافقة ،فيما بين الدورات على لالجتماع السابع
والثمانية ،على عدة بنود؛

(ب)

أن تعقد اجتماعات رسمية عبر اإلنترنت للجنة التنفيذية مع تقديم الترجمة الفورية واجتماعات
افتراضية باللغة اإلنكليزية لعدة بنود أخرى؛

( ج)

أن ترجئ إلى اجتماع مقبل النظر في البنود المتبقية المدرجة في جدول األعمال.

ووافقت اللجنة التنفيذية أيضا على تصنيف تقرير الفريق االستشاري لعملة الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع
.2
السابع والثمانين ،على أساس استثنائي ،على أنه تقرير يوزع "توزيعا عاما".
وقد نفذت عملية الموافقة فيما بين الدورات ،من  28يونيه/حزيران إلى  27يوليه/تموز  2021من خالل منتدى
.3
محمي بكلمة مرور .وعقدت االجتماعات الرسمية لالجتماع السابع والثمانين عبر اإلنترنت مصحوبة بخدمة الترجمة
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ع ِقدت االجتماعات
الفورية في  25و 28حزيران/يونيه  2021وباللغة اإلنكليزية في  2تموز/يوليه  2021فقط .و ُ
االفتراضية المرتبطة بها على هامش االجتماعات الرسمية المعقودة عبر اإلنترنت.
وحضر االجتماع السابع والثمانين ممثلو األطراف التالية وأعضاء اللجنة التنفيذية وفقا للمقرر  9/32الصادر
.4
عن االجتماع الثاني والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال:
(أ)

األطراف غير العاملة في نطاق الفقرة  1من المادة  :5أستراليا وبلجيكا (الرئيس) وتشيكيا واليابان
وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية؛

(ب)

األطراف غير العاملة في نطاق الفقرة  1من المادة  :5أرمينيا والبحرين (نائب الرئيس) والصين
وجيبوتي وباراغواي وسورينام وزمبابوي.

ووفقا للمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن ،حضر االجتماع بصفة مراقب
.5
ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،باعتبارهم وكالة منفذة وأمين صندوق الصندوق
المتعدد األطراف ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي.
وحضرت أيضا األمينة التنفيذية ألمانة األوزون وأعضاء فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم
.6
االقتصادي المعني بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف.
وحضر أيضا بصفة مراقب ممثلون عن وكالة التحقيقات البيئية ،ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة ،ولجنة
.7
دراسات القطاع الخاص المعنية بالتنمية المستدامة في المكسيك.

البند  1من جدول األعمال :افتتاح االجتماع
رحب الرئيس بأعضاء اللجنة التنفيذية في االجتماع الرسمي السابع والثمانين المعقود عبر اإلنترنت .وذكر
.8
بأن اللجنة التنفيذية تمكنت في االجتماع السادس والثمانين من إنجاز عملها رغم التحديات التي واجهتها في استخدام
التكنولوجيا الجديدة للقيام بذلك؛ واعرب عن أمله فى أن يستمر االجتماع السابع والثمانين بروح التعاون والمرونة
نفسها .كما رحب الرئيس بالسيدة روسانا ديل كارمن سيلفا ريبيتو ،النائبة الجديدة لرئيس الصندوق المتعدد األطراف.

البند  2من جدول األعمال :المسائل التنظيمية
(أ) إقرار جدول األعمال
اعتمدت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة
.9
:UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/1
 .1افتتاح االجتماع.
 .2مسائل تنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال؛

( ب)

تنظيم العمل.

 .3أنشطة األمانة.
 .4مسائل مالية:
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(أ)

حالة المساهمات والمصروفات؛

( ب)

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛

(ج)

الموافقة على ميزانيتي عامي  2021و  2022وميزانيات أمانة الصندوق المقترحة لعام .2023

 .5بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال.
 .6التقييم:
(أ)

دراسة نظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة؛

(ب)

مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام .2021

 .7تنفيذ البرنامج:
(أ)

تقارير عن الحالة وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات اإلبالغ المحددة؛

(ب)

تقرير موحد إلتمام المشروع لعام .2021

 .8تخطيط األعمال:
(أ)

تحديث عن حالة تنفيذ خطة األعمال الموحدة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 2023-2021؛

(ب)

تأخيرات في تقديم الشرائح.

 .9مقترحات المشروعات:
(أ)

نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات؛

( ب)

التعاون الثنائي؛

(ج)

برامج العمل:

(د)

()1

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) لعام 2021؛

()2

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) لعام  2021؛

()3

برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لعام 2021؛

()4

برنامج عمل البنك الدولي لعام 2021؛

مشروعات استثمارية.

 .10عرض عام لنظم الرصد واإلبالغ والتحقق والتراخيص والحصص القابلة لإلنفاذ التي تم تطويرها بدعم من
الصندوق المتعدد األطراف (المقرر .)85/84
 .11استعراض مشروعات التعزيز المؤسسي ،بما في ذلك مستويات التمويل (المقرر ( 51/74د)).
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 .12تحديث لتحليل اآلثار المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر ( 86/84ب)
(.))1
 .13مسائل متعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال:
(أ)

وضع مبادئ توجيهية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  :5مشروع
معايير للتمويل (المقرر ( 65/83د))؛

( ب)

وثيقة تناقش االستراتيجيات المحتملة وتدابير السياسات وااللتزامات ،وكذلك المشروعات واألنشطة
التي يمكن دمجها في المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
لبلدان المادة  5لضمان حدود النمو والتخفيضات المستدامة في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية
(مقرر ( 54/84ب))؛

( ج)

مشروع مبادئ توجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان
المادة ( 5المقرر )93/86؛

(د)

تحليل مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة
التبريد (المقرران ( 65/83ب) و ( 86/84ب) ())2؛

(هـ)

تقرير تجميعي يصف أفضل الممارسات والطرق للجنة التنفيذية لكي تنظر في تفعيل الفقرة  24من
المقرر ( 2/28المقرر ( 87/84ب))؛

(و)

تحليل ومعلومات عن التكاليف اإلضافية ومدتها ،وفعالية التكلفة لجميع المشروعات االستثمارية
المعتمدة في قطاعات التصنيع والقطاعات الفرعية ذات الصلة (المقرر ( 87/84أ))؛

(ز)

كفاءة الطاقة:
( )1ورقة معنية بسبل تفعيل الفقرة  16من المقرر  2/28والفقرة  2من المقرر  5/30لألطراف
(المقرر )88/84؛
( )2إطار للمشاورات مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف حشد موارد مالية
إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها عند استبدال المواد
الهيدروفلوروكربونية بمواد تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي في
قطاع التبريد وتكييف الهواء (المقرر )94/86؛

(ح) الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون( 23 -المقرران
 95/86و )96/86
 .14تقرير عن التقدم المحرز في عملية التوظيف لمنصب كبير موظفي أمانة الصندوق المتعدد األطراف
(المقرر ( 2/86ح))؛
 .15مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال المقدم إلى االجتماع
الثالث والثالثين لألطراف.
 .16تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج.
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 .17مسائل أخرى.
 .18اعتماد التقرير.
 .19اختتام االجتماع.
(ب) تنظيم العمل.
.10

وافقت اللجنة التنفيذية على ما يلي:
(أ)

(ب)

النظر في البنود التالية من جدول األعمال:
()1

البنود  3و( 4أ) و( 4ب) و 5جزئيا و( 7أ) جزئيا و( 7ب) و( 8أ) و( 8ب) و( 9أ) و( 9ب)
و( 9ج) و( 9د) و 15و 17من خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السابع
والثمانين؛

()2

البندين (4ج)( 9 ،أ)(-ج) (المتعلقين بإعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون،
المعروفة من اآلن فصاعدا بخطط تنفيذ الهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي) ،عمال
بالمقرر ( 13 ،)50/87ب)( 13 ،ج)( 13 ،ز)((13 ،))2ح) جزئيا 14 ،و 16الصادرة
خالل االجتماعات الرسمية المعقودة على اإلنترنت واالفتراضية؛

إرجاء البنود ( 5فيما يتعلق بالباب باء 1بشأن الشكل المنقح لتقارير بيانات البرنامج القطري) ،و(6أ)،
و( 6ب) ،و( 7أ) (فيما يتعلق بالتقارير المتعلقة بمشاريع ذات متطلبات إبالغ محددة للنظر فيها فرديا)،
و ،10و 11و 12و( 13أ) و( 13د) و( 13هـ) و( 13و) و( 13ز)( )1و( 13ح) (فيما يتعلق بمسائل
السياسات المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في المنتجات الفرعية من الهيدروفلوروكربون )23-إلى
اجتماع مقبل.

وافقت اللجنة التنفيذية على النظر ،في إطار البند  17من جدول األعمال ،في مسائل أخرى تتعلق بمواعيد
.11
وأماكن انعقاد االجتماعات في عام .2022
وافقت اللجنة التنفيذية على إعادة عقد الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج لعام  ،2021على أن يكون تكوينه
.12
كما يلي :أرمينيا ،أستراليا (ميسرة) ،والصين ،وباراغواي ،وسورينام ،وسويسرا ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية ،والواليات المتحدة األمريكية.

البند  3من جدول األعمال :أنشطة األمانة
نظرت اللجنة التنفيذية خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السابع والثمانين التقرير المتعلق بأنشطة
.13
األمانة الوارد في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/2
وأحاطت اللجنة التنفيذية علما ،مع التقدير ،بالتقرير المتعلق بأنشطة األمانة الواردة في الوثيقة
.14
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/2
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البند  4من جدول األعمال :مسائل مالية
(أ) حالة المساهمات والمصروفات
نظرت اللجنة التنفيذية خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السابع والثمانين التقرير الذي قدمه
.15
أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/3
وفي  9حزيران/يونيه  ،2021بلغ رصيد الصندوق المتعدد األطراف 334,427,526دوالرا ،جميعها نقدا.
.16
وقد انخفضت الخسارة الناجمة عن آلية سعر الصرف الثابت بمقدار  74,544دوالرا منذ االجتماع السادس والثمانين.
وبلغت الخسائر التجميعية نتيجة آللية معدل الصرف الثابت منذ بدايتها مبلغ  30.15مليون دوالر أمريكي.
.17

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة االشتراكات والمصروفات ،الوارد في المرفق األول من
هذا التقرير؛

(ب)

أن تطلب من كبير الموظفين وأمين الخزانة مواصلة متابعة األطراف التي عليها مساهمات مستحقة
عن فترة ثالث سنوات أو أكثر ،وإبالغ النتائج لالجتماع الثامن والثمانين؛

( ج)

أن تح يط علما بالتسويات في المساهمات الثانوية المقدمة من كندا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا التي
أسفرت عن عملية تسوية بين الفواتير والمدفوعات وحصر األمانة للمشروعات الموافق عليها الواردة
في المرفق األول بهذه الوثيقة؛

(د)

أن يطلب من أمين الخزانة أن تنتهي بالتعاون مع األمانة من استعراض مبالغ المساهمات الثانوية
المقدمة من فنلندا المسجلة في الصندوق المتعدد األطراف واإلبالغ عن ذلك لالجتماع الثامن
والثمانين؛

(ه)

أن تطلب من البنك الدولي أن يعيد للصندوق المتعدد األطراف مبلغ  3,280,455دوالرا أمريكيا يمثل
الرصيد المتبقي من المشروعات المستكملة أو الملغاة ،والفائدة المستحقة وغير ذلك من التسويات التي
تزيد عن المبلغ الذي أمكن ألمين الخزانة خصمها من المشروعات الموافق عليها للبنك الدولي منذ
االجتماع الثالث والثمانين.
(المقرر )1/87

(ب) تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد
نظرت اللجنة التنفيذية خالل عملية الموافقة فيما بن الدورات لالجتماع السابع والثمانين الوثيقة
.18
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/4
ويتمثل أحد المبادئ األساسية للصندوق المتعدد األطراف في عدم الموافقة على مقترحات المشروعات إالّ بعد
.19
توافر التمويل الكافي .وكما أشير في البند (4أ) من جدول األعمال ،فإن رصيد التمويل المتوافر حتى  9يونيه /حزيران
 2021للصندوق المتعدد األطراف مبلغ  334,427,526دوالرا أمريكيا وأعيد بعد ذلك مبلغ إضافي قدره 2,308,358
دوالرا أمريكيا للصندوق من الوكاالت الثنائية والمنفذة مما أسفر عن وصول الرصيد اإلجمالي الى 336,735,884
دوالرا أمريكيا وهو مايكفي لتغطية طلبات التمويل المقدمة لالجتماع السابع والثمانين.
.20

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
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(أ)

(ب)

أن تحيط علما بما يلي:
وتوافر

الموارد

الوارد

في

الوثيقة

()1

باألرصدة
المتعلق
التقرير
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/4؛

()2

أن المستوى الصافي لألموال التي أعيدت خالل االجتماع السابع والثمانين بواسطة الوكاالت
المنفذة بلغ  2,308,358دوالرا أمريكيا تتألف من 58,511 :دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف
دعم الوكالة البالغة  4,199دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي ومبلغ  1,867,022دوالرا أمريكيا
زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  148,337دوالرا أمريكيا من اليونيب ومبلغ 214,743
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  15,546دوالرا أمريكيا من اليونيدو؛

()3

أن يحتفظ برنامج األمم المتحدة للبيئة بأرصدة قدرها  109372دوالر أمريكي (أ) بما في
ذلك تكاليف دعم الوكاالت ،من سبعة مشاريع أنجزت قبل أكثر من سنتين ،وشملت أرصدة
قدرها  434دوالرا أمريكيا ،بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة ،من مشروع مسح بدائل المواد
المستنفدة لألوزون و 10,110دوالرات ،بما في ذلك تكاليف دعم الوكاالت ،من مشروع
ممول باستخدام المساهمات اإلضافية التي قدمتها مجموعة من البلدان المانحة لتمويل أنشطة
البدء السريع لتنفيذ التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون؛

()4

أن تحتفظ اليونيدو بأرصدة قدرها  2,132دوالرا أمريكيا ،بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة،
من مشروع ممول باستخدام المساهمات اإلضافية؛

()5

أن المستوى الصافي لألموال التي أعيدت خالل االجتماع السابع والثمانين بواسطة حكومة
فرنسا تبلغ  6,247دوالرا أمريكيا شاملة تكاليف دعم الوكالة البالغة  500دوالر أمريكي.

أن تطلب:
()1

من الوكاالت الثنائية والمنفذة للمضي في التسوية أو إللغاء االلتزام واألموال غير الملتزم
بها التي ال توجد حاجة لها الستكمال المشروعات والمشروعات المنتهي العمل بها "بقرار
من اللجنة التنفيذية" وإعادة األرصدة ذات الصلة لالجتماع الثامن والثمانين؛

()2

من اليونيب أن يعيد لالجتماع الثامن والثمانين الرصيد الخاص بمشروع مسح بدائل المواد
المستنفدة لألوزون التي استكملت خالل العامين السابقين إعماال للمقرر (75/80ج)(،)1
والرصيد الخاص بمشروع مستكمل ممول من مساهمات طوعية إضافية؛

()3

من اليونيب أن تمضي في إجراء التسوية أو إلغاء االلتزامات للمشروعات الستة المتبقية
التي استكملت خالل العامين السابقين وإعادة األرصدة لالجتماع الثامن والثمانين؛

()4

من اليونيدو أن تعيد لالجتماع الثامن والثمانين الرصيد المتبقي من مشروع مستكمل ممول
باستخدام المساهمات الطوعية اإلضافية؛

()5

من أمين الخزانة أن يتابع مع حكومة فرنسا بأن تقيد نقدا مبلغ  6,747دوالر أمريكي المشار
إليها في الفقرة الفرعية (أ)( )5أعاله.
(المقرر )2/87
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(ج) الموافقة على ميزانيتي عامي  2021و  2022وميزانيات أمانة الصندوق المقترحة لعام 2023
ذكر الرئيس ،لدى عرضه للبند في اال جتماع الرسمي السابع والثمانين المعقود عبر اإلنترنت ،أنه أرجئ من
.21
االجتماع السادس والثمانين .وأشار الرئيس الى أنه كان قد أرجئ من االجتماع السادس والثمانين وأن الدورة لم تكن
مفتوحة إالّ لألعضاء واألعضاء المتعاونين في اللجنة التنفيذية.
قدم ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/5التي كانت قد أعدت لمتابعة المقرر (6/86ج)
.22
الذي طلبت اللجنة التنفيذية فيه من األمانة أن ترصد تكاليف موظفيها لتقييم المعدل المناسب للزيادة في السنوات المقبلة
مع األخذ في االعتبار تكاليف األمانة على النحو الوارد في الجدول  1لحسابات  2019الختامية في الوثيقة التي قدمت
تحليال لميزانيات الموظفين الموافق عليها ،والمصروفات الفعلية واألرصدة الحرة التي أعيدت للصندوق المتعدد
األطراف في  2018و .2019ويعزى ذلك إلى التغييرات التي طرأت على استحقاقات الموظفين واستحقاقاتهم وفقا
للنظامين األساسي واإلداري لموظفي األمم المتحدة؛ والتغييرات في استحقاقات الموظفين واستحقاقاتهم وفقا للنظامين
األساسي واإلداري للموظفين؛ والتغييرات في استحقاقات الموظفين واستحقاقاتهم؛ والتغييرات في االستحقاقات
واالستحقاقات التي يحصل عليها الموظفون؛ والتغييرات في االستحقاقات واالستحقاقات التي يحصل عليها الموظفون.
الوظائف الشاغرة والمشغلة جزئيا؛ مكاسب سعر الصرف؛ والمبالغة في تقدير بعض بنود ميزانية الموظفين .وذكر
ممثل األمانة بأن التحليل السابق الذي قدم إلى االجتماعين الستين والخامس والستين قد أثبت أن زيادة بنسبة  3في المائة
عن ميزانية السنة السابقة كانت كافية لتغطية تكاليف الموظفين المتكبدة في سنة معينة.
وعلى هذا األساس ،قدم المرفق األول للوثيقة الميزانيتين المعتمدتين لعامي  2020و  ،2021وميزانية عام
.23
 2022المنقحة ،والميزانية المقترحة ألمانة الصندوق لعام  .2023وعلى هذا األساس ،قدم المرفق األول بهذه الوثيقة
ميزانيتي  2020و ،2021وميزانية  2022وميزانية  2023المنفذة ألمانة الصندوق وظلت ميزانية  2021على النحو
الذي ووفق عليه وعدلت ميزانية  2022مع تعديل بنسبة  20في المائة في تكاليف الموظفين ،وكانت ميزانية 2023
تعتمد على زيادة بنسبة  3في المائة عن ميزانية  2022المعدلة .وأشار ممثل األمانة الى أن ميزانيات الموظفين في
المستقبل على اإلنفاق الفعلي في السنوات السابقة حسب مقتضى الحال .ولم تجر أية تغييرات على تكاليف التشغيل في
ضوء الشكوك المحيطة باالجتماعات الحالية والقيود المتعلقة بالسفر خالل جائحة كوفيد.19-
.24

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

(ب)

أن تحيط علما بما يلي:
()1

ميزانيات عامي  2020و 2021الموافق عليها ،وميزانية  2022المعدلة وميزانية 2023
الوثيقة
في
والواردة
األطراف
المتعدد
للصندوق
المقترحة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/5؛

()2

أعيد إدراج مبلغ  24,209دوالرات أمريكية لم تسجل في ميزانيات  2023الختامية في
ميزانية 2020؛

أن توافق على النحو الوارد في المرفق الثاني من هذا التقرير على ما يلي:
()1

ميزانية  2022المعدلة البالغة  6,915,766دوالرا أمريكيا استنادا الى تحليل تكاليف
الموظفين استجابة للمقرر (6/84ه) الناجم عن إعادة مبلغ  1,033,864دوالر أمريكي
للصندوق المتعدد األطراف لالجتماع السابع والثمانين؛

()2

ميزانية  2023المقترحة البالغة  7,039,830دوالرا أمريكيا استنادا الى ميزانية 2022
المعدلة التي تضمنت اجتماعين للجنة التنفيذية في مونتريال وزيادة بنسبة  3في المائة في
تكاليف الموظفين.
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(المقرر )3/87

البند  5من جدول األعمال :بيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال
وخالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السابع والثمانين ،نظرت اللجنة التنفيذية الوثيقة
.25
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/6وفي  7حزيران/يونيه  ،2021وبعد إصدار الوثيقة ،قدمت الحكومة اليمنية
بيانات عن البرنامج القطري للسنوات  .2020-2014ونتيجة لذلك ،لم تعد هناك حاجة إلى التوصية الواردة في الوثيقة،
بإرسال رسالة إلى الحكومة لطلب تقديم بيانات البرنامج القطري المعلقة.
واستجابة القتراح أحد األعضاء بأن يدرج في الوثيقة المتعلقة بالمسألة التي ستقدم في االجتماع الثامن
.26
والثمانين ،الفرع باء 1من تقرير وبيانات بيانات البرنامج القطري ،بشأن إنتاج واستهالك وتوليد المواد الخاضعة للرقابة
في المجموعتين األولى والثانية من المرفق واو ،المتعلقة باألطراف الـ  122التي صدقت على تعديل كيغالي في االجتماع
السابع والثمانين ،أشارت األمانة إلى المقرر ( 7/86ج) ،الذي أرجأ النظر في الفرع باء 1من تقرير بيانات البرنامج
القطري إلى اجتماع شخصي ،وأوضحت أن الوثيقة المتعلقة بهذه المسألة سوف تستكمل في كل اجتماع للجنة التنفيذية،
بما في ذلك البيانات المتعلقة بإنتاج واستهالك جميع المواد الخاضعة للرقابة المتعلقة ببلدان المادة  5فقط .وسحب العضو
اقتراحه.
وبعد ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية إن تحيط علما بالمعلومات المتعلقة ببيانات البرنامج القطري وتوقعات االمتثال
.27
الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/6
(أ)

أن  91بلدا قدمت بيانات البرنامج القطري لعام 2020؛

(ب)

أن اليمن قدم في  7يونيه /حزيران  2021بيانات البرنامج القطري عن السنوات من  2014الى
.2020
(المقرر )4/87

البند  6من جدول األعمال :التقييم
(أ) دراسة نظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة؛
وافقت اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في الدراسة المكتبية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمات
.28
الواردة في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/7إلى االجتماع الثامن والثمانين.
(ب) مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام .2021
وافقت اللجنة التنفيذية على تأجيل النظر في مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  2021الوارد في الوثيقة
.29
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/8إلى االجتماع الثامن والثمانين.

البند  7من جدول األعمال :تنفيذ البرامج
(أ) تقارير عن الحالة وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات اإلبالغ المحددة
نظرت اللجنة التنفيذية خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السابع والثمانين جميع التقارير الواردة
.30
في القسمين األول والثاني من الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9على النحو التالي:
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الفرع األول :المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتي طلب عنها تقارير حالة
ترد المعلومات المتعلقة بالمشروعات التي تعاني من التأخير في التنفيذ والتي طلب عنها تقارير حالة خاصة
.31
في الفقرات  4الى  8من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
.32

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

(ب)

أن تحيط علما بما يلي:
()1

التقارير المتعلقة بتأخير التنفيذ وتقارير الحالة المقدمة من الوكاالت الثنائية والتنفيذية الواردة
في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

()2

سوف تبلغ الوكاالت الثنائية والمنفذة اللجنة التنفيذية خالل االجتماع الثامن والثمانين عن
المشروعات البالغة  44التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ على النحو المشار إليه في
المرفقين الثالث والرابع بهذا التقرير وعن المشروعات البالغة  22التي أوصى بتقديم تقارير
حالة إضافية لها على النحو المشار إليه في المرفق الخامس بهذا التقرير وذلك كجزء من
التقارير المرحلية المالية وعام  2020للوكاالت الثنائية والمنفذة؛

أن توافق على التوصية المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تعاني من قضايا نوعية في العمود األخير
من جدول المرفق الخامس بهذا التقرير.
(المقرر )5/87

الفرع الثاني :التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ محددة والتي اليوجد لها سياسات أو تكاليف
أو مسائل أخرى معلقة والتي ترغب اللجنة التنفيذية في اتخاذ مقرر بشأنها على أساس توصيات
األمانة دون المزيد من المناقشات ("الموافقة الشمولية")
واستجابة للتوضيح الذي طلبه أحد األعضاء بشأن تعريف بدائل الهيدروفلوروكربون المرتفعة والمنخفضة
.33
القدرة على االحترار العالمي ،وطلبا بتحديث للحدود القصوى لمردودية التكاليف المرتبطة بها ،أشارت األمانة الى
التوضيح الذي قدم خالل االجتماع السادس والثمانين المتعلق بالمشروع الخاص بالترويج لغازات التبريد المنخفضة
القدرة على االحترار العالمي لقطاعات تكييف الهواء في البلدان التي ترتفع فيها حرارة البيئة ( )PRAHA-IIIوأشارت
الى أن المعلومات المتعلقة بتوصيف قيم القدرة على االحترار العالمي قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي في
تقريره لعام  2016والذي رغم عدم اعتماده من األطراف في بروتوكول مونتريال كان بمثابة توجيه عام للوكاالت
الثنائية والمنفذة التي تقدم مشروعات نيابة عن بلدان المادة  .5كما لفتت األمانة األنظار الى المقرر  44/60و50/74
اللذين يشيران على وجه الخ صوص الى التمويل اإلضافي لدى إدخال البدائل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي
من خالل المشروعات االستثمارية في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واشارت الى أنه
باستثناء تحويل بعض منشآت تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء الى التكنولوجيات المعتمدة على القدرة المرتفعة
لالحترار العالمي في إطار المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،كان تحويل معظم
منشآت التصنيع المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون خالل المراحل األولى والثانية والثالثة من خطط إدارة إزالة
المواد الهيدر وكلوروفلوروكربونية تعتمد على البدائل التي يمكن توصيفها بأنها تكنولوجيات منخفضة القدرة على
االحترار العالمي.
وأوضحت األمانة بأن الحدود القصوى لمردودية التكاليف التي وضعتها اللجنة التنفيذية تستخدم كمرجع .ولفتت
.34
األنظار الى الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/49التي تقدم معلومات متصلة عن التكاليف اإلضافية
(ومردودية التكاليف) الخاصة بالتحويل بحسب التكنولوجيا والقطاع لجميع المشروعات الموافق عليها في قطاعات
التصنيع ذات الصلة .وأشارت األمانة كذلك الى أنه يجري حاليا مناقشة الحدود القصوى لمردودية التكاليف بالنسبة
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لخفض الهيدروفلوروكربون بواسطة اللجنة التنفيذية في إطار المبادئ التوجيهية للتكاليف الخاصة بخفض
الهيدروفلوروكربون ،وتتوقع تحديدها مع األخذ في االعتبار التحليل الوارد في الوثيقة
( UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/49بيانات تاريخية) ،والتحليل المفصل عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية
وتكاليف التشغيل اإلضافية لمشروعات خفض الهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها إعماال للمقرر (3/78ز) بمجرد
استكمالها (بيانات دراسة حالة) وأي مراجع أخرى قد ترغب اللجنة التنفيذية في استخدامها خالل المناقشات.
وعقب التوضيحات التي قدمتها األمانة ،أشار العضو الى أن الفئات السبع التي قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم
.35
االقتصادي في يونيه /حزيران  2016لم تطبق من جانب األطراف في بروتوكول مونتريال .ولم يطلع على أي استخدام
عام لهذه الفئات بواسطة الوكاالت الثنائية والمنفذة باستثناء المعلومات التي تقاسمها اليونيب في سياق مشروع
.PRAHA III
التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

أفغانستان :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى -طلب التمديد) اليونيب
واليونيدو)
وردت المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  11إلى  25من
.36
الوثيقة .UNEP / OzL.Pro / ExCom / 87/9
.37

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألفغانستان ،وطلب التمديد المقدم من اليونيب الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(ب)

أن تمد ،على أساس استثنائي نتيجة للتأخيرات التي فرضتها جائحة كوفيد ،19-موعد االنتهاء من
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألفغانستان حتى  31ديسمبر/
كانون األول  2022مع مالحظة الى أنه لن يُطلب أي تمديد آخر؛

( ج)

أن تطلب من حكومة أفغانستان واليونيب واليونيدو تقديم تقرير انتهاء المشروع خالل االجتماع األول
من عام .2023
(المقرر )6/87

األرجنتين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية( المرحلة الثانية تحديث السالمة المالية لمنشأة
سيلباك) (اليونيدو)
ترد المعلومات عن السالمة المالية للمنشأة المتضمنة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.38
في الفقرات من  26الى  31من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
.39

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تطلب من حكومة األرجنتين ،من خالل اليونيدو ،أن تقدم لالجتماع الثامن والثمانين تحديثا للسالمة
المالية لمنشأة سيلباك لرغاوي البوليسترين الممددة بالضغط ،وتقرر بشأن ما إذا كانت المنشأة سوف
تحصل على المساعدة من الصندوق المتعدد األطراف في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين إعماال للمقرر (64/84د)()2؛
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(ب)

أن تحيط علما بأنه في حالة عدم حصول المنشأة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) على المساعدة
من الصندوق المتعدد األطراف ،سوف تحسب األموال المتعلقة بتحويلها مع األخذ في االعتبار
المرونة في تخصيص األموال المقدمة لحكومة األرجنتين لقطاع رغاوي البوليسترين ،وأن يخصم
من الموافقة على الشريحة التالية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين.
(المقرر )7/87

بروناي دار السالم :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى -طلب التمديد)
اليونيب واليونيدو)
ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  41-32من الوثيقة
.40
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
.41

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
الموا د الهيدروكلوروفلوروكربونية بروني دار السالم ،وطلب التمديد المقدم من اليونيب الوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(ب)

أن تمد ،على أساس استثنائي نتيجة للتأخيرات التي فرضتها جائحة كوفيد ،19-موعد االنتهاء من
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبروني دار السالم حتى 31
ديسمبر /كانون األول  2022مع مالحظة الى أنه لن يُطلب أي تمديد آخر؛

( ج)

أن تطلب من حكومة بروناي دار السالم واليونيب واليونيدو تقديم تقرير االنتهاء من المشروع خالل
االجتماع األول من عام .2023
(المقرر )8/87

شيلي :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -التقرير المرحلي السنوي)
(اليوئنديبي واليونيب واليونيدو)
ترد المعلومات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  42الى  55من
.42
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
.43

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة الثانية من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي ،وتقرير التحقق من استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون عن عامي  2019و 2020المقدم من اليوئنديبي الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(ب)

أن تحيط علما بأن منشأة سوبرفريجو قد اختارت عدم المشاركة في المرحلة الثانية من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واألموال الموافق عليها البالغة  103,210دوالر أمريكي
المتعلقة بالمنشأة زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  7,225دوالر أمريكي سوف تعاد الى الصندوق
المتعدد األطراف بواسطة اليوئنديبي في موعد ال يتجاوز االجتماع التاسع والثمانين؛
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( ج)

أن تطلب من حكومة شيلي من خالل اليوئنديبي بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية أن تقدم تقارير
مرحلية على أساس سنوي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة األخيرة الى أن ينتهي المشروع،
وتقارير التحقق الى أن تتم الموافقة على المرحلة الثالثة وتقرير االنتهاء من المشروع الى االجتماع
األول من .2023
(المقرر )9/87

كوت ديفوار :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى -تقرير عن اعتماد المرسوم
الوزاري لتنظيم الواردات والصادرات والعبور وإعادة التصدير واإلتجار بالمواد المستنفدة لألوزون وغير
ذلك من التدابير المتعلقة بتعزيز نظم الرصد واإلبالغ المتعلقة بالصادرات والواردات من
الهيدروكلوروفلوروكربون) (اليونيب)
ترد المعلومات المتعلقة بالمرسوم ال وزاري بشأن التقرير المتعلق باعتماد المرسوم الوزاري لتنظيم الواردات
.44
والصادرات والعبور واالتجار بالمواد المستنفدة لألوزون في الفقرات من  56الى  63من الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
وبعد أن أشار أحد األعضاء إلى أن اعتماد المرسوم المشترك بين الوزارات ال يزال جاريا بسبب األحداث
.45
المأساوية التي وقعت داخل حكومة كوت ديفوار ،اقترح إضافة عبارة "التقدم في المستقبل" إلى عنوان التقرير المشار
إليه في الفقرة الفرعية (أ) من التوصية.
.46

وعقب ذلك قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالتقرير المتعلق بالتقدم في المستقبل باعتماد المرسوم الوزاري الخاص بتنظيم
الواردات والصادرات والعبور وإعادة التصدير واالتجار بالمواد المستنفدة لألوزون وغير ذلك من
التدابير المتعلقة بتعزيز نظم الرصد واإلبالغ ذات الصلة بالواردات والصادرات من
اله يدروكلوروفلوروكربون في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار المقدم من اليونيب والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(ب)

أن تطلب من حكومة كوت ديفوار أن تقدم تحديثا من خالل اليونيب خالل االجتماع الثامن والثمانين
عن اعتماد المرسوم الوزاري المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله.
(المقرر )10/87

إكوادور :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى -إرجاء الحظر على الواردات
من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الوارد في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة (اليونيدو واليونيب)
وترد المعلومات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  64الى  70من
.47
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
وأحاطت اللجنة التنفيذية بالتزام حكومة إكوادور بعدم إصدار أي حصص استيراد من
.48
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الوارد في البوليوالت السابقة الخلط اعتبارا من  1يناير /كانون الثاني  2022بدال
من  1يناير /كانون الثاني  2021نتيجة للتأخيرات التي فرضها جائحة كوفيد.19-
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إسواتيني :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى -التقرير المرحلي النهائي)
(اليونيب واليوئديبي)
وترد المعلومات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  71الى  80من
.49
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
وأحاطت اللجنة الت نفيذية علما بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة الرابعة
.50
واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلسواتيني المقدمة من اليونيب
والواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9

أثيوبيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى -التقرير المرحلي) (اليونيب
واليونيدو)
ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألثيوبيا في الفقرات  81الى 90
.51
من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
وأخذت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة الثالثة واألخيرة من
.52
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألثيوبيا المقدمة من اليونيب والواردة في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9

جاميكا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية -التحديث المتعلق بحالة تنفيذ
التدابير الخاصة بتعزيز نظام التراخيص والحصص ،والرصد واإلبالغ عن استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون التي وردت توصية بها في تقرير التحقق) (اليوئنديبي)
ترد المعلومات المتعلقة بتنفيذ التدابير المتعلقة بتعزيز التراخيص والحصص ،والرصد واإلبالغ عن استهالك
.53
الهيدروكلوروفلوروكربون في الفقرات  91الى  96من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
.54

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالتحديث المتعلق بحالة تنفيذ التدابير الخاصة بتعزيز نظام التراخيص والحصص،
والرصد واإلبالغ عن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون التي وردت توصية بها في تقرير التحقق
في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجاميكا المقدمة من
اليوئنديبي والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(ب)

أن تطلب من حكومة جاميكا واليوئنديبيي أن يقدما لالجتماع الثامن والثمانين تحديثا للخطوات
اإلضافية التي اتخذت فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في تقرير التحقق المقدمة لالجتماع الخامس
والثمانين.
(المقرر )11/87

األردن :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية -التغيير في التكنولوجيا في خمس
منشآت) (البنك الدولي واليونيدو)
ترد المعلومات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  97الى  107من
.55
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
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واستجابة لطلب مقدم بشأن االيضاحات ،الحظت األمانة أن الطلب الخاص بتغيير التكنولوجيا تعزى الى
.56
االلتزام األكيد من جانب الحكومة بتعزيز الحظر على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب اعتبارا من 1
يناير /كانون الثاني  .2022وجرى التوضيح بأن المنشآت الخمسة قررت اختيار تكنولوجيا النفخ بالمياه بدال من
البوليوالت المعتمدة على الهيدروفلورأولفان ألن هذا األخير متوافر تجاريا وممكنا تكنولوجيا وسليما اقتصاديا في حين
أن اآلخر رغم توافره (ألداء العزل المرتفع للرغاوي) ليس سليما من الناحية االقتصادية أو مناسبا لتصنيع نظم الستائر
الدوارة بواسطة هذه المنشآت .كما جرى التوضيح بأن دور النظم في اإلقليم (أي في مصر واإلمارات العربية المتحدة)
استحدثت مستحضرات تعتمد على الهيدروفلورأولفان يمكن توريدها لمنشآت رغاوي البوليوريثان في األردن ،وسوف
يقدم التقرير التقني لهذه المنشآت العتماد المستحضرات الجديدة المعتمدة على الهيدروفلورأولفان وتحقيق مستويات أداء
مناسبة .أوضح البنك الدولي كذلك بأنه في حالة أن تصبح تكنولوجيا نفخ الرغاوي المعتمدة على الهيدروفلورأولفان
متوافرة تجاريا لهذه التطبيقات ،سوف تفكر المنشآت في اعتماد التكنولوجيا المعتمدة على الهيدروفلورأولفان هذه
التطبيقات.
.57

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالطلب المقدم من البنك الدولي نيابة عن حكومة األردن لتغيير التكنولوجيا في تحويل
المنشآت من الهيدروفلوروأورفان الى تكنولوجيا النفخ بالمياه خالل المرحلة الثانية من خطة إدارة
الوثيقة
في
الواردة
لألردن
الهيدروكلوروفلوروكربونية
المواد
إزالة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(ب)

أن توافق على تغيير التكنولوجيا المشار إليها في الفقرة (أ) أعاله؛

( ج)

أن تطلب من حكومة األردن والبنك الدولي أن يعيدا للصندوق المتعدد األطراف الرصيد المتبقي من
خطة قطاع رغاوي البوليوريثان بمجرد أن تبلغ جميع المنشآت المدرجة أنه قد تم تحويلها.
(المقرر )12/87

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى-
طلب تمديد) (اليونيب وحكومة فرنسا)
ترد المعلومات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  108الى  119من
.58
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
.59

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
ا لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،وطلب التمديد المقدم من
اليونيب الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(ب)

أن تمد ،على أساس استثنائي نتيجة للتأخيرات التي فرضتها جائحة كوفيد ،19-موعد االنتهاء من
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية الو الديمقراطية
الشعبية حتى  31ديسمبر /كانون األول  2022مع مالحظة الى أنه لن يُطلب أي تمديد آخر؛

( ج)

أن تطلب من حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية واليونيب وحكومة فرنسا تقديم تقرير انتهاء
المشروع لالجتماع األول من عام .2023
(المقرر )13/87
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ماليزيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية -تغيير التكنولوجيا في تسع
منشآت وإعادة تخصيص األموال) (اليوئنديبي)
ترد المعلومات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  120الى  131من
.60
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
وردا على طلب الحصول على إيضاحات ،أكدت اليوئنديبي تأهل منشأة ثيرموفوم للتسويق ،وأكدت األمانة أن
.61
تكاليف تحويل المنشأة سليمة على النحو المبين في الوثيقة.
.62

وعقب ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالطلبات المقدمة من اليوئنديبي نيابة عن حكومة ماليزيا لتغيير التكنولوجيا في تسع
منشآت للرغاوي مشاركة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وتحويل م نشأة أخرى للرغاوي لم تكن قد أدرجت في المرحلة الثانية والواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(ب)

أن تحيط كذلك بما يلي:

( ج)

()1

طلبات تغيير التكنولوجيا في أربع منشآت من الهيدروفلوروولفينات الى السيكلوبنتان السابق
الخلط في أربع منشآت ،وإلى الميثيليل في خمس منشآت في سياق المرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()2

انسحاب  15منشأة رغاوي صغيرة الحجم من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()3

إعادة تخصيص مبلغ  169,281دوالرا أمريكيا من الوفورات الناشئة عن انسحاب المنشآت
البالغ عددها  15المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)( )2أعاله الى السيكلوبنتان السابق
الخلط في منشأة Thermofoam Marketing Sdn Bhd؛

()4

يقدم اليوئنديبي تحديثا عن حالة التحويالت في تصنيع رغاوي البولوريثان لالجتماع الثامن
والثمانين كجزء من طلب الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

أن توافق على ما يلي:
()1

التغيير في التكنولوجيا من الهيدروفلوروولفينات الى السيكلوبنتان السابق الخلط في أربع
منشآت وإلى الميثيالل في خمس منشآت على أساس الفهم بأن المنشآت سوف تغطي أي
تكاليف إضافية وأن موعد االنتهاء من تحويل هذه المنشآت لن يتأخر نتيجة للتغيير في
التكنولوجيا؛
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()2

إعادة تخصص مبلغ  169,281دوالرا أمريكيا من الوفورات التي تحققت من انسحاب
المنشآت البالغة  15المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)( )2أعاله الى تحويل منشأة ثيرموفوم
للتسويق الى السيكلوبنتان السابق الخلط على أساس الفهم بأن أي تكاليف إضافية سوف
تغطيها المنشأة ،وأن المنشآت البالغة  15المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)( )2لن تكون
مؤهلة للتحويل في المستقبل من الصندوق المتعدد األطراف لخفض المواد
الهيدروفلوروكربون.
(المقرر )14/87

المكسيك :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى -التقرير المرحلي) (اليوئنديبي
واليونيب)
ترد المعلومات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات من  132إلى 137
.63
من الوثيقة .UNEP / OzL.Pro / ExCom / 87/9
.64

وقررت اللجنة التنفيذية أن تحيط علما بما يلي:
(أ)

لم يتمكن اليوئنديبي من استكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك ماليا بحلول  31ديسمبر /كانون األول  2020وأعاد األرصدة
خالل االجتماع السابع والثمانين وفقا للمقرر (22/84أ) و(ب) نتيجة للتأخيرات في التحقق األخير
والسداد إلحدى المنشآت نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد19-؛

(ب)

أن اليوئنديبي سوف يستكمل ماليا المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك قبل االجتماع الثامن والثمانين وسوف يعيد للصندوق المتعدد
األطراف األموال الموافق عليها البالغة  683,300دوالر أمريكي لمنشأة بالستيكوس ايسبومادوس
التي لم تشارك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والرصيد
المقدر بمبلغ  300,000دوالر أمريكي وأي أرصدة متبقية أخرى من المرحلة األولى لخطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )15/87

المغرب :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى -التقرير المرحلي النهائي)
(اليونيدو)
ترد المعلومات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  138الى  149من
.65
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
.66

وقررت اللجنة التنفيذية أن تحيط علما بما يلي:
(أ)

التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب المقدم من اليونيدو والوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛
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(ب)

سوف تقدم اليونيدو تقرير التحقق الذي طلب بموجب المقرر (57/83د) لالجتماع الثامن والثمانين.
ولن يمكن في حالة عدم تقديم هذا التقرير نظر المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بواسطة اللجنة التنفيذية.
(المقرر )16/87

نيبال :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى -طلب التمديد) اليونيب واليونيدو)
ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  150الى  158من
.67
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
.68

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نيبال وطلب التمديد المقدم من اليونيب الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(ب)

أن تمد ،على أساس استثنائي نتيجة للتأخيرات التي فرضتها جائحة كوفيد ،19-موعد االنتهاء من
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيبال حتى  31ديسمبر/
كانون األول  2022مع مالحظة الى أنه لن يُطلب أي تمديد آخر؛

( ج)

أن تطلب من حكومة نيبال واليونيب واليوئنديبي تقديم تقرير انتهاء المشروع لالجتماع األول من عام
.2023
(المقرر )17/87

بلدان جزر المحيط الهادئ :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى -طلب
التمديد) اليونيب)
ترد المعلومات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  159الى  171من
.69
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
.70

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة األولى من المرحلة األولى
م ن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزء المحيط الهادئ المقدم من اليونيب
والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(ب)

أن توافق على أساس استثنائي على تمديد موعد استكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ الى  31ديسمبر /كانون األول  2022بالنظر
الى التأخيرات في تنفيذ أنشطة اإلزالة نتيجة لجائحة كوفيد 19-ومالحظة أنه لن يطلب أي تمديد آخر
لتمديد المشروع.

( ج)

أن تطلب من حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ واليونيب أن تقدم تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج
العمل المتعلق بالشريحة األخيرة وتقرير تنفيذ المشروع لالجتماع األخير من عام .2023
(المقرر )18/87
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الفلبين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية -طلب إلغاء خطة قطاع تكييف
الهواء والتبريد ،وتعديل خطة التنفيذ وتحديث االتفاق) (اليونيدو)
ترد المعلومات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين في الفقرات  172الى
.71
 195من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
ووفقا لما طلبه أحد األعضاء بتوفير معلومات إضافية عن الحوافز في إطار السوق لتفسير التحول الى
.72
التكنولوجيا المعتمدة على  R-410Aلتصنيع أجهزة تكييف الهواء بدال من التكنولوجيا غير المعتمدة على
الهيدروفلوروكربون ،أشارت األمانة ضمن جملة أمور الى أن جميع وحدات تكييف الهواء التي يجري تصنيعها في
منشآت البلدان غير العاملة بالمادة  5التي تعمل في الفلبين التي يجري استيرادها بتكنولوجيا تعتمد  ،R-410Aولذا ال
تقدم أي حوافز للتحول الى الهيدروفلوروكربون 32-أو على التكنولوجيا غير المعتمدة على الهيدروفلوروكربون ،وأن
نشاط للمساعدات التقنية تبين كيفية استخدام التكنولوجيا غير المعتمدة على الهيدروفلوروكربون في قطاع تكييف الهواء
التي سوف تنفذ في إطار المرحلة الثانية وأنه قد تم إبالغ اليونيدو بأن منشآت تصنيع أجهزة تكييف الهواء المملوكة
محليا والتي انسحبت من المشروع قد ال تكون مؤهلة للتمويل بموجب خطة التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي استنادا الى تاريخ
القطع الذي وضعوه للتصنيع المستخدم لخالئط الهيدروفلوروكربون.
.73

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالطلب المقدم من حكومة الفلبين الستبعاد قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء من
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9مع مالحظة أن جميع المنشآت المدرجة في خطة القطاع قد
أزالت استهالكها من الهيدوكلوروفلوروكربون 15.57( 22-طن بقدرات استنفاد األوزون)؛

(ب)

أن تحيط علما بما يلي:
()1

أن مبلغ  2,073,988دوالرا أمريكيا تتألف من  1,793,307دوالرات أمريكية لخطة قطاع
تصنيع أجهزة تكييف الهواء ،وتكاليف إدارة المشروع المرتبطة بها البالغة  145,000دوالر
أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  135,681دوالرا أمريكيا لليونيدو ،التي ووفق
عليها من حيث المبدأ للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
سوف ترفع من اإلنفاق بين حكومة الفلبين واللجنة التنفيذية؛

()2

أن أمانة الصندوق أجرت تحديثا لالتفاق بين حكومة الفلبين واللجنة التنفيذية الواردة في
المرفق السادس بهذا التقرير والسيما :المرفق -2ألف لبيان رفع خطة قطاع تصنيع أجهزة
تكييف الهواء ،والفقرة  17لبيان أن االتفاق المحدث المعدل يحل مكان االتفاق الذي تم
التوصل إليه خالل االجتماع الثالث والثمانين؛

( ج)

أن تطلب من اليونيدو أن تعيد للصندوق المتعدد األطراف الى االجتماع التاسع والثمانين مبلغ
 212,152دوالرا أمريكيا يتألف من  53,273دوالرا أمريكيا لخطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف
الهواء وتكاليف وحدة إدارة المشروع المتصلة به البالغة  145,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم
الوكالة البالغة  13,879دوالر أمريكي لليونيدو ،وهو المبلغ الذي ووفق عليه كجزء من الشريحة
األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(د)

أن توافق على خطة تنفيذ الشريحة للفترة  2022–2021لجميع األنشطة المتبقية من المرحلة الثانية؛
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(ه)

أن تطلب من حكومة الفلبين واليونيدو أن يقدما تقارير مرحلية على أساس سنوي بشأن تنفيذ برنامج
العمل المتعلق بالشريحة األخيرة الى أن ينتهي المشروع ،وتقارير التحقق حتى الموافقة على المرحلة
الثالثة وتقرير انتهاء المشروع لالجتماع الثاني من .2023
(المقرر )19/87

أوراغوي :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية -طلب تمديد تقرير مرحلي
عن تنفيذ قطاع الرغاوي) (اليوئنديبي)
ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  196الى  209من
.74
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
.75

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة (األخيرة) من المرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألورواغواي والتقرير عن تنفيذ مشروع تحويل قطاع
الرغاوي؛

(ب)

أن توافق على أساس استثنائي على تمديد موعد استكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي الى  31ديسمبر /كانون األول  2022بالنظر الى التأخيرات
في تنفيذ أنشطة اإلزالة نتيجة لجائحة كوفيد 19-ومالحظة أنه لن يطلب أي تمديد آخر لتمديد المشروع.

( ج)

أن تحيط علما بأن الحظر على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتضمنة في
البوليوالت السابقة الخلط سوف يبدأ فعاليته من  1يناير /كانون الثاني 2023؛

(د)

أن تطلب من اليوئنديبي مواصلة إبالغ االجتماع التاسع والثمانين عن التقدم في تنفيذ عملية تحويل
منشآت الرغاوي وتوافر الهيدروفلوروأولفان ونظم البوليوريثان المعتمدة على الهيدروفلوروأولفان/
والمكونات المتصلة بها؛

(ه)

أن تطلب من حكومة أوروغواي واليوئنديبي أن يقدما تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق
بالشريحة النهائية وتقرير انتهاء المشروع لالجتماع األول للجنة التنفيذية في .2023
(المقرر )20/87

تغيير الوكاالت المنفذة

إكوادور :تغيير الوكالة المنفذة للتعزيز المؤسسي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلتان األولى والثانية) (اليونيدو واليونيب)
وترد المعلومات عن طلب تغيير الوكالة المنفذة في الفقرات  210الى  214من الوثيقة
.76
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
.77

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بما يلي:
()1

الطلب المقدم من حكومة إ كوادور بأن تنقل الى اليونيدو المرحلة السابعة من مشروع التعزيز
المؤسسي وجميع أنشطة اإلزالة المدرجة في الشريحة الخامسة من المرحلة األولى والمرحلة
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الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كان من المقرر في
األصل أن ينفذها اليونيب؛

(ب)

( ج)

(د)

(ه)

()2

أن أمانة الصندوق قد أجرت تحديثا لالتفاق بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية بشأن
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد
في المرفق السابع بهذا التقرير والسيما :التذييل -2ألف على أساس نقل عنصر اليونيب الى
اليونيدو بالنسبة للشريحة الخامسة التي كان من المقرر في األصل أن ينفذها اليونيب ،والفقرة
 16لبيان أن االتفاق المحدث المعدل يحل مكان ذلك الذي تم التوصل إليه خالل االجتماع
الحادي والثمانين؛

()3

أن أمانة الصندوق أجرت تحديثا لالتفاق بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية بشأن المرحلة
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق
الثامن من هذا التقرير والسيما إزالة أي إشارة إلى الوكالة المتعاونة والتذييل -6باء وإعادة
تخصيص جميع التمويل من اليونيب لليونيدو في التذييل -2ألف وأن تضيف فقرة جديدة هي
الفقرة  17لبيان أن اليونيب قد توقف عن القيام بدور الوكالة الرئيسية اعتبارا من االجتماع
السابع والثمانين ،وأن االتفاق المحدث يحل مكان ذلك الذي تم التوصل إليه خالل االجتماع
السادس والثمانين؛

وفيما يتعلق بالمرحلة السابعة من مشروع التعزيز المؤسسي (:)ECU/SEV/83/INS/71
()1

أن تطلب من اليونيب أن يعيد للصندوق المتعدد األطراف خالل االجتماع السابع والثمانين
التمويل الموافق عليه البالغ  226,305دوالرات أمريكية؛

()2

أن توافق على أن تحول لليونيدو التمويل البالغ  226,305دوالرات أمريكية زائدا تكاليف
دعم الوكالة البالغة  15,841دوالرا أمريكيا؛

وفيما يتعلق بالشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية (:)ECU/SEV/85/TAS/73
()1

أن تطلب من اليونيب أن يعيد للصندوق المتعدد األطراف خالل االجتماع السابع والثمانين
التمويل الموافق عليه البالغ  10,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 1,300
دوالر أمريكي؛

()2

أن توافق على أن يحول الى اليونيدو التمويل البالغ  10,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف
دعم الوكالة البالغة  700دوالر أمريكي؛

وفيما يتعلق بالشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية (:)ECU/SEV/86/TAS/74
()1

أن تطلب من اليونيب أن يعيد للصندوق المتعدد األطراف خالل االجتماع السابع والثمانين
التمويل الموافق عليه البالغ  24,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 3,120
دوالر أمريكي؛

()2

أن توافق على أن يحول الى اليونيدو التمويل البالغ  24,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف
دعم الوكالة البالغة  1,680دوالرا أمريكيا؛

أن توافق كذلك على التحويل من اليونيب الى اليونيدو التمويل الموافق عليه البالغ  71,000دوالر
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أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ,4,970دوالرا أمريكيا التي ووفق عليها من حيث المبدأ
والمرتبطة بالشرائح الثانية والثالثة والرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )21/87
تقرير عن األنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي تتطلب تمديدا لموعد االنتهاء
ترد المعلومات الخاصة باألنشطة ذات الصلة بالهيدروفلوروكبون التي تتطلب تمديدا في الفقرات  215الى
.78
 220من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
.79

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

(ب)

أن تحيط علما بما يلي:
()1

التقرير المتعلق باألنشطة ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون التي تتطلب تمديدا لموعد
االنتهاء المقدم من حكومات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو
والبنك الدولي والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

()2

مع التقدير االنتهاء من المشروعات واألنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون في ضوء القيود
التي فرضتها على تنفيذ المشروعات جائحة كوفيد19-؛

أن توافق على تمديد األنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الواردة في جدول المرفق التاسع بهذا
التقرير الى الموعد المبين في العمود األخير من المرفق على أساس استثنائي بسبب القيود التي
فرضتها جائحة كوفيد 19-وأن تشجع الوكاالت الثنائية والمنفذة على مواصلة مساعدة بلدان المادة 5
على االنتهاء من هذه األنشطة في أسرع وقت ممكن.
(المقرر )22/87

طلبات لتمديد أنشطة التمكين إعماال للمقرر (32/81أ)
ترد المعلومات المتعلقة بالطلبات لتمديد أنشطة التمكين في الفقرات  221الى  223من الوثيقة
.80
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9
والحظ أحد األعضاء أن موعد التمديد لألنشطة التمكينية لبليز ينبغي أن تكون ديسمبر /كانون األول 2022
.81
بدال من يونيه /حزيران  .2022الحظت األمانة أن موعد اإلتمام حتى  30يونيه /حزيران  2022لألنشطة التمكينية في
هايتي وجمهورية مولدوفا ينبغي أن يكون أيضا ديسمبر /كانون األول .2022
.82

وعقب ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بطلبات تمديد أنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون المقدمة من الوكاالت المنفذة
المعنية لستة من بلدان المادة  5الواردة في الجدول  16من الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9؛

(ب)

أن تمدد موعد انتهاء المشروع لألنشطة التمكينية لخفض الهيدروفلوروكربون حتى  30يونيه/
حزيران  2022بالنسبة للجزائر وبروندي و 31ديسمبر /كانون األول  2022بالنسبة لبيليز وغينيا
وهايتي وجمهورية مولدوفا على أساس الفهم بأنه لن يطلب أي تمديد آخر ،وأن تقدم الوكاالت المنفذة
22

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58

المعنية في غضون ستة أشهر من موعد انتهاء المشروع تقريرا نهائيا عن أنشطة التمكين التي
استكملت إعماال للمقرر (32/81ب).
(المقرر )23/87
وخالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السابع والثمانين ،نظرت اللجنة التنفيذية التقارير المتعلقة
.83
الوثيقة
في
الواردة
للصين
محددة
إبالغ
متطلبات
لديها
التي
بالمشروعات
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9/Add.1
وافقت اللجنة التنفيذية على أن ترجي الى االجتماع الثامن والثمانين القسم الثاني من تقرير التقدم في تنفيذ
.84
األنشطة المدرجة في المقرر (41/83ه) والجزء الثالث الخاص بالدراسة المتعلقة باالنتظام واإلنفاذ والسياسة أو ظروف
السوق التي قد تكون قد أدت الى االنتاج غير القانوني واستخدام الكلوروفلوروكربون 11-والكلوروفلوروكربون12-
(المقرر (41/83د)).
ولدى الرد على مقترح مقدم من أحد األعضاء إلدراج توصية تتناول الجزء الثاني والجزء الثالث من الوثيقة
.85
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9/Add.1للتمكين من النظر الشمولي للمسألة المتعلقة بالرصد واإلبالغ والتحقق
الوثيقة
الى
األنظار
األمانة
لفتت
والثمانين،
الثامن
االجتماع
الى
أرجئت
التي
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/IAP/1/Rev.2حيث وافقت اللجنة التنفيذية على أن ترجئ لالجتماع الثامن
والثمانين النظر في التقريرين المقدمين من حكومة الصين .واقترحت األمانة أن ينظر العضو في تقديم مقترحات بشأن
هذا البند خالل المدا والت في اللجنة التنفيذية أثناء االجتماع الثامن والثمانين أو خالل المشاورات المتعلقة باإلجراءات
الخاصة بتنظيم االجتماع الثامن والثمانين .وعقب التوضيح المقدم من األمانة ،سحب العضو اقتراحه.
وعقب إصدار الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/IAP/2أكدت حكومة الصين من جديد أنها قد
.86
اتبعت بدقة متطلبات المقرر  41/83وأنها استكملت بالفعل وقدمت التقريرين اللذين طلبهما المقرر .وأشارت حكومة
الصين الى أن التوصية المقترحة فيما يخص الجزء الثاني والجزء الثالث من الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9/Add.1تتجاوز نطاق المناقشات خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات
لالجتماع السابع والثمانين.
الجزء األول :تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات ورغاوي البوليسترين،
وعامل العملية الثانية وخدمة التبريد والمذيبات (المقرر ))41/86
ترد المعلومات المتعلقة بتقارير المراجعة المالية في الفقرات  3الى  11من الوثيقة
.87
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9/Add.1
وأعرب أحد األعضاء عن رأي مفاده أن كبير مسؤول الرصد والتقييم ،المعين في يوليه/تموز  ،2021سيحتاج
.88
إلى مواصلة العمل مع الوكاالت المنفذة ذات الصلة لضمان إدراج البيانات المالية ذات الصلة في تقارير إنجاز المشاريع
تلك للخطط القطاعية التي لم تدرج فيها هذه البيانات ،واقترح أن ينعكس ذلك في قرار تتخذه اللجنة .وأشارت األمانة
الى أن االقتراح المقدم من العضو يمثل متابعة للمقرر (41/86ج) ،واقترحت تعديالت على النص المقترح للتوصية
لكي تصبح متوافقة مع المقرر السابق على النحو المبين في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/IAP/2
وعقب إصدار الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/IAP/2الذي يؤكد بأن المقرر (41/86ج) قد بين
.89
بوضوح متطلبات اإلدراج في خطة القطاع المتعلقة بانتهاء المشروعات ،اقترح أحد األعضاء إجراء المزيد من
التعديالت لبيان أن النص المقترح للتوصية ليس مقترحا جديدا.
.90

وعقب ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية بأن تحيط علما بما يلي:
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(أ)

أن تقرير المراجعة المالية لخطتي قطاع الهالونات وعامل العملية الثاني في الصين الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9/Add.1؛

(ب)

أن البنك الدولي سوف يعيد لالجتماع السابع والثمانين الرصيد المتبقي البالغ  8,723,002دوالر
أمريكي من خطة قطاع الهالونات والفائدة المتحققة البالغة  22,163دوالرا أمريكيا المرتبط بقطاعي
الهالونات وعامل العملية الثاني؛

( ج)

أن كبير موظفي الرصد والتقييم سيواصل ،وفقا للمقرر (41/86ج) العمل مع الوكاالت المنفذة المعنية
لضمان أن تعكس تقارير انتهاء المشروعات المقدمة عن قطاعي خدمة التبريد والمذيبات اللذين تم
استكمالهما في ديسمبر /كانون األول  2019تعكس المصروفات للمستفيدين النهائيين بما يتوافق مع
المعلومات المقدمة في تقارير المراجعة المالية المقدمة لالجتماع السادس والثمانين.
(المقرر )24/87

(ب) تقرير موحد إلتمام المشروعات لعام 2021
نظرت اللجنة التنفيذية خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السابع والثمانين الوثيقة
.91
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/10
واقترح أحد األعضاء أن تطلب اللجنة التنفيذية من األمانة أن تقدم في االجتماع الثامن والثمانين استنادا الى
.92
التقرير المجمع الوارد في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/10عرضا عاما الخفض الذي تحقق للمواد
الخاضعة للرقابة المحقق وتكاليف المشروعات ،بما في ذلك موجز لمردودية التكاليف الفعلية للمشروعات المنفذة.
وأوضحت األمانة أنها ال تستطيع تقديم المعلومات المطلوبة حيث أن استمارة تقارير انتهاء المشروعات لالتفاقات
المتعددة السنوات ال تتضمن هذه المعلومات ،وأن التقارير المفردة النتهاء المشروعات تقدم معلومات عن مردودية
تكاليف المشروعات المستكملة وهي متاحة حسب الطلب على مستوى أكثر تفصيال .وعقب التوضيح الذي قدمته األمانة،
أشار العضو الى أنه سوف يتصل باألمانة في المستقبل في حالة الحاجة الى المزيد من المعلومات المفصلة عن المسألة.
.93

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
إلتمام

المشروعات

الواردة

في

الوثيقة

(أ)

أن تحيط علما بالتقرير الموحد
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/10؛

(ب)

أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم لالجتماع الثامن والثمانين تقارير انتهاء المشروعات
المعلقة لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية أو تقديم مبررات للحد عن ذلك؛

( ج)

أن تحث الوكاالت الرئيسية والمتعاونة على تنسيق عملها بصورة وثيقة لالنتهاء من الجزء الخاص
بها في تقارير استكمال المشروعات لتمكين الوكالة المنفذة الرئيسية من تقديم تقارير استكمال
المشروعات الكاملة في الموعد المحدد؛

(د)

أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على الدخول في دروس واضحة وحسنة الكتابة ورفيعة لدى تقديم
تقاريرها عن استكمال المشروعات؛

(ه)

أن تدعو جميع أولئك المعنيين في إعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية
لمراعاة الدروس المستفادة من تقارير استكمال المروعات في المستقبل.
(المقرر )25/87
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البند  8من جدول األعمال :تخطيط األعمال
(أ) تحديث عن حالة تنفيذ خطة األعمال الموحدة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 2023-2021
وخالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السابع والثمانين نظرت اللجنة التنفيذية الوثيقة
.94
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/11
واستجابة لطلب أحد األعضاء ،قدمت األمانة توضيحا للفرق بين المبلغ المحدث المرحل لفترة السنوات الثالث
.95
 2020–2018المشار إليه في الوثيقة والميزانية المؤمنة للصندوق المتعدد األطراف التي اعتمده االجتماع الثاني
والثالثين لألطراف.
.96

وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بما يلي:
(أ)

تحديث حالة تنفيذ خطة األعمال التجميعية للفترة  2023-2021للصندوق المتعدد األطراف على
النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/11؛

(ب)

أن القيمة اإلجمالية لألنشطة المقدمة لالجتماع السابع والثمانين تبلغ  22,042,297دوالرا أمريكيا
(تتضمن  8,802,041دوالرا أمريكيا لألنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون) بتكلفة 1,003,880
دوالرا أمريكيا منها بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة أعمال عام 2021؛

( ج)

مع التقدير ،التقرير المقدم من اليونيدو بشأن نتائج مناقشاتها مع حكومة العراق بخصوص القضايا
التي أثيرت في تقييم األداء الوعي إعماال للمقرر (8/86ب).

(ب) تأخيرات في تقديم الشرائح
نظرت اللجنة التنفيذية خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السابع والثمانين الوثيقتين
.97
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12 and Corr.1
وردا على تعليق من أحد األعضاء ،أشارت األمانة الى أن  52شريحة من خطط إدارة إزالة المواد
.98
الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد  37بلدا من بلدان المادة  5سيحققه التقديم خالل االجتماع السابع والثمانين .ولم يقدم
من هذه الشرائح البالغة  52عدد  36شريحة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد  23من بلدان
المادة  5أي أن معدل عدم التقديم بمبلغ  69في المائة.
.99

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بما يلي:
()1

التقرير المتعلق بالتأخيرات في تقديم
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12 Corr.1؛

()2

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح في إطار خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمتها حكومات ألمانيا وإيطاليا واليوئنديبي واليونيب
واليونيدو والبنك الدولي؛

()3

أن  16نشطا من مجموع األنشطة البالغ  14( 52بلدا من بين  )37يتعلق بشرائح خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها لالجتماع السابع والثمانين قدمت
في موعدها المحدد؛
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()4

(ب)

أن الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أشارت الى أن التأخر في تقديم الشرائح الخاصة بخطط
إ دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ترجع الى أن التقديم خالل االجتماع األول
من عام  2021ال يحقق أي تأثير أو قد ال يحتمل أن يتحقق أي تأثير على االمتثال لبروتوكول
مونتريال وأنه ال تتوافر أي مؤشرات على أن بلد معني كان في حالة عدم امتثال لتدابير
الرقابة في بروتوكول مونتريال؛

أن تطلب من األمانة أن تبعث برسائل الى الحكومات المعنية بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات في
تقديم الشرائح الواردة في المرفق العاشر بهذا التقرير الشرائح الواردة في المرفق العاشر بهذا التقرير.
(المقرر )26/87

البند  9من جدول األعمال :مقترحات المشروعات
(أ) نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات
 .100وخالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السابع والثمانين ،نظرت اللجنة التنفيذية الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/13
التنفيذ الموازي لنظامي الهيدروفلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون الذي يتعين النظر فيه في المرحلة
الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 .101والحظ أحد األعضاء أن مقترحات المشاريع المتعلقة بالمشاريع المتعلقة بالملوثات العضوية الدقيقة ال تعكس
إمكانية أن يتطلب التنفيذ الموازي للتخلص التدريجي من الهيدروفلوروكربون والتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
أكثر من مجرد التنسيق ،وأنه قد يلزم إدماج جوانب وأطر معينة؛ ولذلك يمكن أن يكون من المفيد معالجة المسألة قبل
المرحلة الثالثة من برامج إدارة المشاريع.
 .102وفي معرض تناولها تعليق العضو ،أشارت األمانة إلى أنها تأخذ في االعتبار ،لدى استعراض تقديم خطط
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،جميع مقررات اللجنة التنفيذية والمقررات ذات الصلة الصادرة عن
األطراف ،بما في ذلك المقررات المتعلقة باإلزالة المعجلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وتناقش باتساق مع
الوكاالت الثنائية والمنفذة اإلجراءات المقترحة في قطاعي التصنيع وخدمة التبريد على حد سواء لتعزيز وتيسير إدخال
بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تقلل اآلثار البيئية إلى أقصى حد ،وال سيما اآلثار البيئية على المناخ
والحظت األمانة أيضا أن غالبية مؤسسات التصنيع الممولة في إطار خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية قد حولت إلى تكنولوجيات قائمة على إمكانية االحترار العالمي المنخفضة؛ وأن األنشطة
الممارسة في قطاع خدمات التبريد ،مثل تعزيز مؤسسات التدريب وإعداد فنيي التبريد في مجال اإلدارة السليمة للغازات
البديلة ،بما في ذلك غازات التبريد القابلة لالشتعال أو السامة ،تتسق مع التخفيض التدريجي للهيدروكلوروفلوروكربون
في المستقبل .ومن شأن ذلك أن يساعد على تجنب أوجه عدم االتساق المحتملة و/أو ازدواجية األنشطة بقدر اإلمكان.
وأشارت األمانة كذلك إلى أنه بمجرد أن تختتم اللجنة التنفيذية مناقشتها للعديد من الوثائق قيد النظر المتعلقة بالسياسات
ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون وتقدم إرشادات بشأن التنفيذ المتكامل والموازي لخطط التخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون إلى جانب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجارية ،فإن األمانة والوكاالت
الثنائية والمنفذة ستدرج هذه االعتبارات في عملية صياغة خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون واستعراضها
وتنفيذها .بيد أنه لوحظ أن العديد من المراحل النهائية من الخطط هي بالفعل قيد التنفيذ.
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طلبات التمويل التحضيري لخطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي المدرجة في
برامج عمل اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي ،وبرنامج التعاون الثنائي التابع لحكومة ألمانيا
 .103في االجتماع الرسمي السابع والثمانين المنعقد عبر اإلنترنت ،نظرت اللجنة التنفيذية في جميع طلبات التمويل
إلعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا للتعديل المقدمة حتى اآلن .وقد سبق تقديم بعضها في
االجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين ،وأرجئت في غياب اتفاق بشأن مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد
خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون للبلدان العاملة بالمادة .5
 .104وكما هو مبين في الجدول  1من الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/13منذ االجتماع الخامس
والثنائي ،أدرجت أربع وكاالت منفذة في برامج عملها أو تعديالت برامج عملها ،وأدرجت وكالة ثنائية واحدة في الوثيقة
المتعلقة بالتعاون الثنائي طلبات لتمويل إعداد برامج العمل وفقا لتعديل كيغالي ل  35بلدا بموجب المادة  .5وكانت
المبالغ المطلوبة إرشادية ،حيث تقرر التمويل الفعلي بعد اعتماد مبادئ توجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون.
 .105وعمال بمقرر اللجنة التنفيذية الصادر في إطار البند (13ج) من جدول األعمال ،اعتُمد أيضا مشروع المبادئ
التوجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون للبلدان العاملة بالمادة  ،5التي وافقت بموجبها على
المبادئ التوجيهية (المقرر  )50/87وجميع طلبات التمويل التحضيري لخطط التنفيذ المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي
أدرجتها حكومة ألمانيا في الوثيقة المتعلقة بالتعاون الثنائي ،وأدرجها اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي في
برامج عمل الوكاالت لعام ( 2021انظر المقررات  ،33/87 ،32/87 ،31/87 ،30/87و.)34/87
تقارير التحقق من امتثال البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض التفاقاتها المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
 .106تماشيا ً مع المقرر ( 46/61ج) ،اختارت األمانة عينة من  17بلدا عاملة بالمادة  5بغرض التحقق من االمتثال
التفاقاتها المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
 .107وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة أن تدرج في تعديالتها على برامج
عملها ،المقرر تقديمها إلى االجتماع الثامن والثمانين ،تمويال بمبلغ  30 ,000دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة لتقارير التحقق للمرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أللبانيا
وبوتسوانا وكوبا وجيبوتي وغامبيا وغينيا -بيساو وهندوراس وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وموريشيوس ومنغوليا
والجبل األسود ونيبال ونيكاراغوا وسان تومي وبرينسيبي وصربيا وتركمانستان وزمبابوي.
(المقرر )27/87
مشروعات وأنشطة يوصى بالموافقة الشاملة عليها
 .108وردا على تعليقات عضوين ،قدمت األمانة معلومات إضافية عن طلب الشريحة الثالثة لبرنامج إدارة المشاريع
في بليز الوارد في الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/ExCom/87/19وفيما يتعلق بالقضية المعلقة على وجه
الخصوص ،خضعت لمناقشات على نطاق واسع مع الوكالة المنفذة أثناء عملية استعراض المشروع ،وأن حكومة بليز
ستتناول القضية في المرحلة الثانية وتقدم تقريرا عن جهودها في الشرائح الالحقة من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
.109

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشاملة بمستويات التمويل المشار إليها في
المرفق الحادي عشر بهذا التقرير ،إلى جانب الشروط المرتبطة بالمشروعات المدرجة في وثائق
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تقييم المشروعات والشروط المرتبطة بالمشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية؛ مشيرة الى
تحديث االتفاقين التاليين:

(ب)

()1

االتفاق المبرم بين حكومة بلي ز واللجنة التنفيذية لتجسيد تمديد المرحلة األولى وإتمام إزالة
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في موعد غايته  1يناير/كانون الثاني  ،2022كما ورد
في المرفق الثاني عشر بهذا التقرير؛

()2

االتفاق المبرم بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية لتجسيد تمديد المرحلة األولى وجدول
التمويل ال ُمنقَّح والتغييرات في مؤسسات الرصد وأدواره ،كما ورد في المرفق الثالث عشر
بهذا التقرير؛

أن تتضمن الموافقة الشاملة ،فيما يخص المشروعات ذات الصلة بتجديد التعزيز المؤسسي ،الموافقة
على المالحظات التي ستبلغ بها الحكومات المستفيدة على النحو الوارد في المرفق السابع عشر بهذا
التقرير.
(المقرر )28/87

(ب) التعاون الثنائي
 .110ونظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/14التي تضمنت طلبات من وكالتين
ثنائيتين بشأن سبعة مشاريع متعلقة بخطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي لخمسة بلدان،
وإعداد برامج عمل لبلدان ثالثة .وقد أدرجت جميع الطلبات ،باستثناء ثالثة طلبات إعداد مشروع خطط التخفيض
التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي ،في إطار قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشاملة عليها بموجب
البند (9أ) من جدول األعمال ،نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها خالل استعراض المشروعات.
 .111وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من أمين الخزانة تعويض تكاليف المشروعات الثنائية التي تمت الموافقة
عليها في االجتماع السابع والثمانين على النحو التالي:
(أ)

 1,102,511دوالراً أمريكيا ً (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد المساهمة الثنائية المقدمة
من حكومة ألمانيا لعام 2021؛

(ب)

 29,832دوالراً أمريكيا ً (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد المساهمة الثنائية المقدمة من
حكومة اليابان لعام .2021
(المقرر )29/87

إعداد المشروعات لخطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي (بوركينا فاسو وليبريا
وموريشيوس)
 .112خالل االجتماع الرسمي السابع والثمانين المنعقد عبر اإلنترنت ،نظرت اللجنة التنفيذية في المعلومات المتعلقة
بثالثة طلبات قدمتها حكومة ألمانيا لتمويل إعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي
الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/14
 .113وعمال بالموافقة على المبادئ التوجيهية إلعداد خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي في المقرر  ،50/87قررت
اللجنة التنفيذية أن توافق على الطلبات المقدمة من حكومة ألمانيا لتمويل إعداد خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي فيما
يخص الهيدروفلوروكربون لما يلي:
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(أ)

بوركينا فاسو ،بمبلغ  190,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 24,700
دوالر أمريكي؛

(ب)

ليبريا ،بمبلغ  130,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  16,900دوالر
أمريكي؛

( ج)

موريشيوس ،بمبلغ  170,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 22,100
دوالر أمريكي.
(المقرر )30/87

(ج) برامج العمل:
برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) لعام 2021
 .114خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السابع والثمانين ،نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/15التي حددت  29نشاطا ،تشمل طلبين لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي؛
وثمانية طلبات إلعداد المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في أربعة بلدان ،بما في ذلك
أربعة أنشطة استثمارية في بلدين؛ و 19طلبا إلعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي،
بما في ذلك  11مقترحا قدمت إلى االجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين ،وأرجئت إلى االجتماع السابع
والثمانين .وقد أدرجت جميع الطلبات ،باستثناء  19طلبا إلعداد مشروع خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
وفقا لتعديل كيغالي ،في إطار قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشاملة عليها بموجب البند (9أ) من جدول األعمال،
نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها خالل استعراض المشروعات.
إعداد المشروعات لخطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي (بوتان وكولومبيا
وكوستاريكا وكوبا والجمهورية الدومينيكية وإيسواتيني وغانا وقيرغيزستان وجمهورية الو الديمقراطية
الشعبية ولبنان وملديف والمكسيك ونيجيريا وبنما وباراغواي وبيرو وسري النكا وترينيداد وتوباغو
وأوروغواي)
 .115وخالل االجتماع الرسمي السابع والثمانين المنعقد عبر اإلنترنت ،نظرت اللجنة التنفيذية في المعلومات المتعلقة
بتسعة عشر طلبا ،قدمها اليوئنديبي ،لتمويل إعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي
للبلدان العاملة بالمادة  5الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/15
 .116وعمال بالموافقة على المبادئ التوجيهية إلعداد خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي في المقرر  ،50/87قررت
اللجنة التنفيذية أن توافق على الطلبات المقدمة من اليوئنديبي لتمويل إعداد خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي فيما يخص
الهيدروفلوروكربون لما يلي:
(أ)

بوتان ،بمبلغ  25 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,750دوالراً
أمريكياً؛

(ب)

إيسواتيني ،بمبلغ  30,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  2,100دوالر
أمريكي؛

( ج)

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وملديف ،كل منهما بمبلغ  35 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى
تكاليف دعم الوكالة البالغة  2 450دوالراً أمريكياً؛
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(د)

المكسيك ،بمبلغ  85 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  5 ,950دوالراً
أمريكياً؛

(ه)

قيرغيزستان ،بمبلغ  91 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 6 ,370
دوالراً أمريكياً؛

( و)

غانا ،بمبلغ  130 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  9 ,100دوالر
أمريكي؛

( ز)

سري النكا ،بمبلغ  135 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 9 ,450
دوالراً أمريكياً؛

( ح)

نيجيريا ،بمبلغ  137 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  9 ,590دوالراً
أمريكياً؛

( ط)

كوستاريكا وكوبا وباراغواي ،بمبلغ قيمته  170 ,000دوالر أمريكي لكل منها ،باإلضافة إلى تكاليف
دعم الوكالة البالغة  11 ,900دوالر أمريكيا؛

( ي)

جمهورية الدومينيكان ولبنان وبنما وبيرو وترينيداد وتوباغو وأوروغواي ،بمبلغ قيمته 190 ,000
دوالر أمريكي لكل منها ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  13 ,300دوالر أمريكيا؛

( ك)

كولومبيا ،بمبلغ  220 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  15 ,400دوالر
أمريكيا.
(المقرر )31/87

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) لعام 2021
 .117خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السابع والثمانين ،نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/16التي حددت  49نشاطا ،تشمل  34طلبا لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي؛
وطلبين إلعداد المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك أربعة أنشطة استثمارية في
بلدين؛ و 13طلبا إلعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي ،بما في ذلك  11مقترحا
قدمت إلى االجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين ،وأرجئت إلى االجتماع السابع والثمانين .وقد أدرجت
جميع الطلبات ،باستثناء  13طلبا إلعداد مشروع خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي،
في إطار قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشاملة عليها بموجب البند (9أ) من جدول األعمال ،نظرة عامة على
القضايا التي تم تبينها خالل استعراض المشروعات.
إعداد المشروعات لخطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي (ألبانيا وأرمينيا وبوتان
وإسواتيني وغانا وقيرغيزستان وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وملديف والمكسيك ونيجيريا والسنغال
وسري النكا وتركمانستان)
 .118وخالل االجتماع الرسمي السابع والثمانين المنعقد عبر اإلنترنت ،نظرت اللجنة التنفيذية في المعلومات المتعلقة
بثالثة عشر طلبا ،قدمها اليونيب ،لتمويل إعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي
للبلدان العاملة بالمادة  5الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/16
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 .119وعمال بالموافقة على المبادئ التوجيهية إلعداد خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي في المقرر  ،50/87قررت
اللجنة التنفيذية أن توافق على الطلبات المقدمة من اليونيب لتمويل إعداد خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي فيما يخص
الهيدروفلوروكربون لما يلي:
(أ)

المكسيك ،بمبلغ  30 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  3 ,900دوالر
أمريكيا؛

(ب)

سري النكا ،بمبلغ  35 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  4 ,550دوالراً
أمريكياً؛

( ج)

قيرغيزستان ،بمبلغ  39 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 5 ,070
دوالراً أمريكياً؛

(د)

ألبانيا ،بمبلغ  45 ,000دوالر أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  5 ,850دوالراً
أمريكياً؛

(ه)

نيجيريا ،بمبلغ  58 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  7 ,540دوالراً
أمريكياً؛

( و)

غانا ،بمبلغ  60 ,000دو الر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  7 ,800دوالر
أمريكي؛

( ز)

بوتان ،بمبلغ  75 ,000دوالر أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  9 ,750دوالراً
أمريكياً؛

( ح)

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وملديف ،تبلغ قيمة كل منهما  95 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة
إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  12 ,350دوالراً أمريكياً؛

( ط)

إيسواتيني ،بمبلغ  100,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة من  13,000دوالر
أمريكي؛

( ي)

السنغال ،بمبلغ  135 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  17 ,550دوالراً
أمريكياً؛

( ك)

أرمينيا وتركمانستان ،كل منهما بمبلغ  170,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
البالغة  22,100دوالر أمريكي.
(المقرر )32/87

برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لعام 2021
 .120خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السابع والثمانين ،نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/17التي حددت  14نشاطا ،تشمل وطلبين إلعداد المرحلة الثالثة من خطط إدارة
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بما في طلب لنشاط استثماري؛ و 12طلبا إلعداد خطط التخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي ،بما في ذلك  8مقترحات قدمت إلى االجتماعين الخامس والثمانين والسادس
والثمانين ،وأرجئت إلى االجتماع السابع والثمانين .وقد أدرجت جميع الطلبات ،باستثناء  12طلبا إلعداد مشروع خطط
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التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي ،في إطار قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشاملة عليها
بموجب البند (9أ) من جدول األعمال ،نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها خالل استعراض المشروعات.
إعداد المشروعات لخطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي (ألبانيا وبوليفيا (دولة
 المتعددة القوميات) وإكوادور واألردن والمكسيك والجبل األسود ونيكاراغوا والنيجر ونيجيريا ومقدونياالشمالية والسنغال وجنوب أفريقيا)
 .121وخالل االجتماع الرسمي السابع والثمانين المنعقد عبر اإلنترنت ،نظرت اللجنة التنفيذية في المعلومات المتعلقة
باثني عشر طلبا ،قدمتها اليونيدو لتمويل إعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي للبلدان
العاملة بالمادة  5الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/17
 .122وعمال بالموافقة على المبادئ التوجيهية إلعداد خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي في المقرر  ،50/87قررت
اللجنة التنفيذية أن توافق على الطلبات المقدمة من اليونيدو لتمويل إعداد خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي فيما يخص
الهيدروفلوروكربون لما يلي:
(أ)

نيجيريا ،بمبلغ  25 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,750دوالراً
أمريكياً؛

(ب)

السنغال ،بمبلغ  55 ,000دوالر أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  3 ,850دوالراً
أمريكياً؛

( ج)

ألبانيا ،بمبلغ  85 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  5 ,950دوالراً
أمريكياً؛

(د)

الجبل األسود ،بمبلغ  100 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 7 ,000
دوالر أمريكيا؛

(ه)

المكسيك ،بمبلغ  115 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  8 ,050دوالراً
أمريكياً؛

( و)

مقدونيا الشمالية ،بمبلغ  130 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة ,100
 9دوالر أمريكيا؛

( ز)

بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات) ونيكاراغوا والنيجر ،كل منها بمبلغ  170,000دوالر أمريكي،
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  11,900دوالر أمريكي؛

( ح)

إكوادور واألردن ،كل منهما بمبلغ  190 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
البالغة  13 ,300دوالر أمريكي؛

( ط)

جنوب أفريقيا ،بمبلغ  220 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 15 ,400
دوالر أمريكي.
(المقرر )33/87
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برنامج عمل البنك الدولي لعام 2021
إعداد المشروعات لخطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي (ماليزيا)
 .123خالل االجتماع الرسمي السابع والثمانين المنعقد عبر اإلنترنت ،نظرت اللجنة التنفيذية في المعلومات المتعلقة
بطلب ،قدمه البنك الدولي ،لتمويل إعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي لبلد عامل
بموجب المادة  5الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/18
 .124وعمال بالموافقة على المبادئ التوجيهية إلعداد برامج العمل في المقرر  ،50/87قررت اللجنة التنفيذية أن
توافق على الطلبات المقدمة من البنك الدولي لتمويل إعداد خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي فيما يخص
الهيدروفلوروكربون لماليزيا بمبلغ  220 ,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 15 ,400
دوالر أمريكي.
(المقرر )34/87
(د) مشروعات استثمارية
 .125وافق أعضاء اللجنة التنفيذية على النظر خالل فترة عملية الموافقة بين الدورات لالجتماع السابع والثمانين في
المشروعات االستثمارية المقدمة للنظر فيها كل على حدة والتي ُحلت جميع القضايا المعلقة بها.
 .126وطلب أحد األعضاء توضيحا بشأن حظر استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على
الهيدروكلوروفلوروكربون المقترحة في العديد من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وال سيما
تاريخ فرض هذا الحظر لتجنب المسائل المتعلقة بمتابعة الخدمة بعد عام  ،2030مشيرا إلى أنه تم اقتراح تواريخ مختلفة
في مختلف المشاريع والمناقشات مع الحكومات .واقترح أن تقدم األمانة لمحة عامة عن جميع خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يجري النظر فيها في االجتماع السابع والثمانين مع مواعيد حظر استيراد معدات
الهيدروكلوروفلوروكربون وشرح لقبولها من األمانة مع مراعاة السياسات األوسع نطاقا ،مثل حصص االستيراد
والترخيص ،وبشأن الجدول الزمني لإلزالة التدريجية حتى عام  2030ومتابعة الخدمة.
 .127ومن منظور السياسات ،وجهت األمانة االنتباه إلى الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53بشأن تقليل
اآلثار الضارة على المناخ التي تحدث نتيجة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمات التبريد ،وال
سيما الجوانب المتصلة بالرقابة على المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون 22-ومناقشات الوثيقة في
االجتماع السبعين والحادي والسبعين والثاني والسبعين .وذكر أن بلدان المادة  5استشعرت أمورا منها أن البدء في الحد
من استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون قد يكون له أثر ضار يتمثل في زيادة استخدام المعدات
الشديدة التسبب في االحترار العالمي ،وسيكون هناك حاجة إلى دعم تقني إذا ما أنجزت البلدان اإلجراءات المقترحة في
التوصية الواردة في الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53ونتيجة للمناقشات ،اعتمدت اللجنة التنفيذية المقرر
 ،41/72الذي شجعت بلدان المادة  ،5عند تنفيذ خطط ها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،على النظر
فيما يلي حسب الحاجة وإمكانية التطبيق على إعداد قواعد ومدونات ممارسات ،واعتماد معايير لإلدخال اآلمن لغازات
التبريد القابلة لالشتعال والسمية ،نظرا لمخاطر الحوادث المحتملة المرتبطة باستعمالها؛ وإعداد تدابير للحد من استيراد
المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتيسير إدخال بدائل تتسم بكفاءة استخدام الطاقة والمراعية
للمناخ .ووجهت األمانة االنتباه أيضا إلى المقرر  51/86بشأن متابعة الخدمة في سياق خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية .وقررت اللجنة التنفيذية في هذا المقرر أمورا منها أن السماح بالنظر في الشرائح النهائية
من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل بلد يطلب تمويال لإلزالة التامة للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية يقتضي أن تقدم الحكومة المعنية وصفا ً مفصالً لإلطار التنظيمي والسياساتي لضمان أن
يكون استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة  8مكرراً ثالثا ً (ه)( )1من المادة  5من بروتوكول
مونتريال للفترة .2040-2030
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 .128ومن منظور المشروع ،أشارت األمانة إلى أنها تنظر خالل عملية استعراض مقترحات خطط إدارة إزالة
المو اد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مسألة فرض ضوابط على واردات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون على
أساس كل حالة على حدة ،ألن إصدار هذه الضوابط يتوقف على الظروف السائدة في كل بلد من البلدان العاملة بالمادة
 ،5بما في ذلك توافر تكنولوجيات بديلة ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة .وتؤخذ عدة عوامل في االعتبار عند تحديد
وقت الضوابط المفروضة على استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون ،بما في ذلك االستهالك عند
خط األساس؛ ومستوى االستهالك الحالي والمتوقع بعد عام 2030؛ والعدد الحالي للمعدات القائمة على
الهيدرو كلوروفلوروكربون؛ ومعدالت التسرب وممارسات الخدمة والقدرة على االنتقال إلى استخدام غازات التبريد
ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة؛ وتوافر معدات قائمة على غازات تبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة؛
واستعداد البنية التحتية التدريبية للتعامل مع تلك المعدات.
 .129وفي البلدان العاملة بالمادة  5التي لديها مشروعات تصنع معدات قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون،
توضع تدابير وضوابط تنظيمية عند التحويل الكامل للقدرة التصنيعية إلى تكنولوجيات غير قائمة على
الهيدروكلوروفلوروكربون ،مما يضمن استدامة التحويالت على المدى الطويل.
 .130وبالنسبة للبلدان غير العاملة بالمادة  5التي ال تملك تصنيعا محليا للمعدات القائمة على
الهيدروكلوروفلوروكربون ،ينظر في التدابير التنظيمية الرامية إلى مراقبة استيراد المعدات القائمة على
الهيدروكلوروفلوروكربون في سياق األنشطة الممارسة في قطاع خدمات التبريد .ونتيجة لذلك ،وضع عدد كبير من
البلدان العاملة بالمادة  ،5أثناء تنفيذ المرحلة األولى (وتنفيذ المرحلة الثانية في بعض األحيان) من خططها الخاصة
بإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تدابير لمراقبة استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون،
بما في ذلك الحظر الصادر في تاريخ محدد.
 .131ومع دخول البلدان العاملة بالمادة  5في المراحل األخيرة من خططها الخاص بإدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،تواصل األمانة تحليل ومناقشة هذه المسألة مع الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة على
أساس كل حالة على حدة ،مع مراعاة الظروف الوطنية المحددة لكل بلد .فمن ناحية ،يمكن أن تؤدي السيطرة المبكرة
على تدفق المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون إلى زيادة في المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون إذا لم تكن
بدائل االحترار العالمي المنخفضة متاحة بأسعار معقولة ولم يسمح اإلطار التنظيمي بالتعامل اآلمن مع التكنولوجيات
البديلة؛ ومن ناحية أخرى ،يمكن أن تؤدي المراقبة الالحقة إلى احتياجات إضافية لخدمة هذه المعدات بعد عام .2030
 .132وقدمت األمانة جدول االستعراض إلى جانب المعلومات المطلوبة لجميع خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمت إلى االجتماع السابع والثمانين للنظر فيها .ويرد الجدول في المرفق األول من
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/IAP/2
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
بليز :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ،الشريحة األولى) (اليونيب
واليوئنديبي)
 .133نظرت اللجنة التنفيذية في المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة في
الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/19في الفقرات من  25إلى .47
.134

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن توافق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لبليز للفترة من عام  2021الى عام  2030بمبلغ  582,321دوالراً أمريكيا ً يتألف من 388,000
دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  50,441دوالراً أمريكيا ً لليونيب و132,000
دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  11,880دوالراً أمريكيا ً لليوئنديبي على
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أساس عدم تقديم تمويل
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(ب)

آخر

من

الصندوق

المتعدد

األطراف

إلزالة

المواد

أن تحيط علما بالتزام حكومة بليز بما يلي:
()1

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة تامة وفرض حظر على الواردات عن المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  1يناير/كانون الثاني  2030إال ما كان منها مسموحا به
منها لمتابعة الخدمة بين عامي  2030و 2040حسب مقتضى الحال بما يتماشى مع أحكام
بروتوكول مونتريال؛

()2

فرض حظر على استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 1
يناير/كانون الثاني 2023؛

( ج)

أن تخصم  1.74طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛

(د)

أن توافق على االتفاق المبرم بين حكومة بليز واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الواردة في المرفق الخامس عشر بهذا التقرير؛

(ه)

أ ن تقدم حكومة بليز ،من أجل السماح بالنظر في الشريحة األخيرة من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ما يلي:

( و)

()1

وصفا ً مفصالً لإلطار التنظيمي والسياساتي لضمان أن يكون استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة  8ثالثا ً مكرراً (ه)( )1من المادة  5من
بروتوكول مونتريال للفترة 2040-2030؛

()2

معلومات عن االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في بليز للفترة -2030
2040؛

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لبليز وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ  188,247دوالراً أمريكيا ً
يتألف من  95,350دوالراً أمريكيا ً باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  12,396دوالراً أمريكيا ً
لليونيب ،و 73,854دوالراً أمريكيا ً باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  6,647دوالر أمريكي
لليوئديبي.
(المقرر )35/87

بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،
الشريحة األولى (اليونيدو واليونيب)
.135

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/21

 .136واستجابة لطلب أحد األعضاء معرفة سبب الحظر المفروض على  ،R-290أشير إلى أن التشريع المعمول به
يحظر استيراد أي هيدروكربون يُنتج ويُكرر أيضا في البلد .وأشارت اليونيدو إلى أنها تعمل مع الحكومة منذ عدة
سنوات لضمان توافر  R-290من درجة غازي التبريد في السوق المحلية.
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 .137وأعرب العضو أيضا عن قلقه إزاء غازات التبريد المقلدة في البلد وسأل عن موعد فرض عقوبات على
المخالفات .فأشارت اليونيدو إلى أن العقوبات على المخالفات غير مخطط لها بالنظر إلى التحديات المرتبطة بإنفاذها.
وبدال من ذلك ،ستعالج هذه القضية عن طريق التوعية العامة؛ والعمل على توعية المستوردين؛ وتدريب الفنيين
والمستخدمين النه ائيين؛ وبيان العواقب المحتملة الستخدام غازات التبريد المقلدة في معدات التبريد ،بما في ذلك زيادة
استهالك الطاقة.
 .138وكما طلب عضو آخر ،أكدت اليونيدو أن البلد ملتزم ،كما هو مبين في االتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية،
بخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سنويا ،وهو ما يتجاوز ما هو مطلوب في إطار جدول بروتوكول
مونتريال .وهذا يعكس التزام الحكومة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة مستمرة وتحقيق أهداف
بروتوكول مونتريال .وعالوة على ذلك ،التزمت الحكومة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030
دون أي متابعة للخدمة في الفترة  ،2040-2030وحظر استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول
 1يناير/كانون الثاني  ،2023وإصدار لوائح أخرى على النحو المبين في التوصية.
.139

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن توافق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لدولة بوليفيا المتعددة القوميات للفترة من  2021الى  2030لتحقيق اإلزالة الكاملة الستهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون بمبلغ  633.165دوالراً أمريكيا ً يتألف من  506,729دوالراً أمريكيا ً
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  35,471دوالراً أمريكيا ً لليونيدو و 80,500دوالراً أمريكيا ً
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  10,465دوالراً أمريكيا ً لليونيب على أساس عدم تقديم
تمويل آخر من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ب)

أن تحيط علما بالتزام حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات بما يلي:
()1

حظر استيراد معدات تبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول
 1يناير/كانون الثاني 2023؛

()2

حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب والهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الموجود في البوليوالت السابقة الخلط بحلول  1يناير/كانون الثاني 2024؛

()3

تنفيذ برنامج اعتماد الفنيين في مجال تبريد وتكييف هواء بحلول  1يناير/كانون الثاني
2025؛

()4

بحلول  1يناير/كانون الثاني :2026
(أ) تنفيذ نظام إصدار التراخيص اإللكتروني؛
(ب)تنفيذ حظر على تنفيس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أثناء تركيب معدات
تبريد وتكييف الهواء وخدمتها ووقف تشغيلها ،وحظر استخدام األسطوانات
الوحيدة االستعمال؛
(ج) وضع وتنفيذ الئحة تشترط استرداد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أثناء
خدمة معدات تبريد وتكييف هواء ،وأخرى تشترط فحص التسرب في معدات
أكبر حجما (باستخدام أكثر من  3كيلوغرامات من غازات التبريد)؛
(د) وضع مدونة ممارسات للفنيين في مجال تبريد وتكييف هواء؛
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()5

خفض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  45في المائة من خط أساس البلد بحلول
 1يناير/كانون الثاني  ،2022و 67.5في المائة بحلول  1يناير/كانون الثاني  ،2025و85
في المائة بحلول  1يناير/كانون الثاني  ،2028وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
إزالة تامة بحلول  1يناير/كانون الثاني  ،2030وفرض حظر على استيراد المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  1يناير/كانون الثاني  ،2030إال ما كان منها مسموحا
به منها لمتابعة الخدمة بين عامي  2030و ،2040حسب مقتضى الحال بما يتماشى مع
أحكام بروتوكول مونتريال؛

( ج)

أن تخصم  4.57أطنان من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛

(د)

أن توافق على االتفاق المبرم بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية لخفض
استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الواردة في المرفق السادس عشر بهذا التقرير؛

(ه)

أن تقدم حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات ،من أجل السماح بالنظر في الشريحة األخيرة من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ما يلي:

( و)

()1

وصفا ً مفصالً لإلطار التنظيمي والسياساتي لضمان أن يكون استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة  8ثالثا ً مكرراً (ه)( )1من المادة  5من
بروتوكول مونتريال للفترة 2040-2030؛

()2

معلومات عن االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في دولة بوليفيا
المتعددة القوميات للفترة 2040-2030؛

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ
 178,000دوالر أمريكي تشمل  141,009دوالرات أمريكية باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
البالغة  9,871دوالراً أمريكيا ً لليونيدو ،و 24,000دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
البالغة  3,120دوالراً أمريكيا ً لليونيب.
(المقرر )36/87

البوسنة والهرسك خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية  -الشريحة األولى) (اليونيدو)
 .140نظرت اللجنة التنفيذية في المعلومات المتعلقة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة في
الفقرات من  20إلى  41في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/22
.141

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن توافق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
للبوسنة والهرسك للفترة من عام  2021إلى عام  2026لإلزالة الكاملة الستهالك هذه المواد بمبلغ
 473,934دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  33,176دوالراً أمريكيا ً لليونيدو،
على أساس عدم الحاجة إلى توفير أي تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ب)

أن تحيط علما بالتزام حكومة البوسنة والهرسك بما يلي:
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()1

وضع الصيغة النهائية للوائح تقتضي استرداد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أثناء خدمة
معدات تبريد وتكييف الهواء بحلول  31ديسمبر/كانون األول 2022؛

()2

تحديد عقوبات لمخالفات حظر تنفيس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أثناء تركيب
معدات تبريد وتكييف هواء وخدمتها ووقف تشغيلها بحلول  31ديسمبر/كانون األول 2022؛

()3

وضع ما يلي حلول  1يناير/كانون الثاني :2026
(أ) الممارسات اإللزامية إلمساك الدفاتر السجالت ،بما في ذلك دفاتر غازات
التبريد والمعدات للنظم التي تحتوي على أكثر من  3كيلوغرامات من غازات
التبريد؛
(ب) االسترداد اإللزامي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الحاويات
والمعدات في نهاية عمرها؛
(ج) حظر أسطوانات التبريد الوحيدة االستعمال؛
(د) الئحة تسمح ببيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفنيين المعتمدين فقط؛

()4

خفض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  75في المائة في عام  ،2021و 80في
المائة في عام  ،2023و 90في المائة في عام 2025؛

()5

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالكامل بحلول  1يناير/كانون الثاني  2026قبل
الموعد المحدد لإلزالة المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال ،وحظر استيراد المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  1يناير/كانون الثاني 2026؛

( ج)

أن تخصم  1.59طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛

(د)

أن توافق على االتفاق بين حكومة البوسنة والهرسك واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الواردة في المرفق السابع عشر بهذا التقرير؛

(ه)

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للبوسنة والهرسك ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ  126,140دوالراً
أمريكيا ً باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  8,830دوالراً أمريكيا ً لليونيدو.
(المقرر )37/87

السلفادور :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ،الشريحة األولى) (اليوئنديبي
واليونيب)
.142

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/26

.143

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن توافق ،من حيث المبدأ ،على المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد
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الهيدروكلوروفلوروكربونية للسلفادور للفترة من  2021إلى  2030وذلك إلزالة كامل استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون ،بمبلغ  698,320دوالراً أمريكيا ً يتألف من  603,000دوالر أمريكي،
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  42,210دوالرات أمريكية لليوئنديبي ،و 47,000دوالر
أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  6,110دوالرات أمريكية لليونيب ،وذلك على أساس
عدم توفير مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(ب)

أن تحيط علما بالتزام حكومة السلفادور بما يلي:
()1

خفض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  54في المائة من خط أساس البلد بحلول
عام  ،2021و 71في المائة بحول عام  ،2022و 75في المائة بحلول عام  ،2025و 80في
المائة بحلول عام  ،2026و 97.5في المائة بحلول عام  ،2028وإزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة تامة بحلول  1يناير/كانون الثاني 2030؛ ووقف استيراد
الهيدروكلوروفلوروكربون بعد هذا التاريخ إال ما كان مسموحا به في أغراض متابعة الخدمة
بين عامي  2030و 2040حسب مقتضى الحال ،بما يتماشى مع أحكام بروتوكول مونتريال؛

()2

حظر استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول  1يناير/كانون الثاني
2025؛

( ج)

أن تخصم  7.59أطنان من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛

(د)

أن توافق على االتفاق بين حكومة السلفادور واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الواردة في المرفق الثامن عشر بهذا التقرير؛

(ه)

أن تقدم حكومة السلفادور ،من أجل السماح بالنظر في الشريحة األخيرة من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ما يلي:

( و)

()1

وصفا ً مفصالً لإلطار التنظيمي والسياساتي لضمان أن يكون استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة  8ثالثا ً مكرراً (ه)( )1من المادة  5من
بروتوكول مونتريال للفترة 2040-2030؛

()2

معلومات عن االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في السلفادور في الفترة
2040-2030؛

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للسلفادور وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ  210,210دوالرات
أمريكية تشمل  169,000دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  11,830دوالراً
أمريكيا ً لليونيدو ،و 26,000دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  3,380دوالراً
أمريكيا ً لليونيب.
(المقرر )38/87
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غانا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ،الشريحة األولى) (اليوئنديبي
واليونيب)
.144

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/28وتصويبها .Corr.1

.145

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن توافق على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
إلى  30يونيه/حزيران  2022على أساس عدم طلب أي تمديد إضافي؛

(ب)

أن تطلب إلى حكومة غانا تقديم تقرير مرحلي محدث للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكرب ونية ،فضال عن تقرير تحقق عن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون إلى
االجتماع الثامن والثمانين ،وتقرير تقرير عن إتمام المشروع إلى االجتماع الثاني لعام 2022؛

( ج)

أن توافق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لغانا للفترة من  2021الى  2030لتحقيق اإلزالة الكاملة الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بمبلغ
 1,759,507دوالرات أمريكية يتألف من  1,159,970دوالراً أمريكيا ً باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة البالغة  81,198دوالراً أمريكيا ً لليونيب و 458,707دوالرات أمريكية باإلضافة إلى تكاليف
دعم الوكالة البالغة  59,632دوالراً أمريكيا ً لليوئنديبي على أساس عدم تقديم تمويل آخر من الصندوق
المتعدد األطراف إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(د)

أن تحيط علما بالتزام حكومة غانا بما يلي:
()1

خفض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  70في المائة من خط أساس البلد بحلول
عام  2022و 74في المائة بحول عام  2023و 79في المائة بحول عام  2025و 85في
المائة بحول عام  2026و 91في المائة بحلول  2029وإزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة تامة بحلول  1يناير/كانون الثاني 2030؛ ووقف استيراد
الهيدروكلوروفلوروكربون بعد هذا التاريخ إال ما كان منها مسموحا به منها لمتابعة الخدمة
بين عامي  2030و 2040حسب مقتضى الحال ،بما يتماشى مع أحكام بروتوكول مونتريال؛

()2

حظر استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول  1يناير/كانون الثاني
2025؛

()3

حظر استيراد جميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  1يناير/كانون الثاني 2033؛

(ه)

أن تخصم  31.03طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛

( و)

أن توافق على االتفاق المبرم بين حكومة غانا واللجنة التنفيذية لخفيض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقأ للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الواردة في المرفق التاسع عشر بالتقرير الحالي؛

( ز)

أن تقدم حكومة غانا ،من أجل السماح بالنظر في الشريحة األخيرة من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ما يلي:
()1

وصفا ً مفصالً لإلطار التنظيمي والسياساتي لضمان أن يكون استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة  8ثالثا ً مكرراً (ه)( )1من المادة  5من
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بروتوكول مونتريال للفترة 2040-2030؛
()2
( ح)

معلومات عن االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في غانا في الفترة
2040-2030؛

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لغانا وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ  619,210دوالرات أمريكية
تشمل  459,820دوالراً أمريكيا ً باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  32,187دوالراً أمريكيا ً
لليوئديبي ،و 112,569دوالراً أمريكيا ً باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  14,634دوالراً
أمريكيا ً لليونيب.
(المقرر )39/87

العراق :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ،الشريحة األولى) (اليونيب
واليونيدو)
.146

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/30

.147

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن توافق ،من حيث المبدأ ،على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في العراق للفترة من  2021إلى  2025لتخفيض استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  69في المائة من خط األساس ،بمبلغ إجمالي قدره 3,026,100
دوالر أمريكي ،يتألف من  1,840,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة
 212,400دوالر أمريكي لليونيب ،و 910,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
البالغة  63,700دوالر أمريكي لليونيدو؛

(ب)

أن تحيط علما بالتزام حكومة العراق بما يلي:

( ج)

()1

خفض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  69في المئة من خط أساس البلد بحلول
عام 2025؛

()2

وضع تدابير تنظيمية للرقابة على االنبعاثات المحددة من غازات التبريد خالل التركيب
والخدمة والتفكيك بحلول  31يناير/كانون الثاني 2022؛

من أجل السماح بالنظر في الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية:
()1

أن يقدم تقديم اليونيب واليونيدو تأكيد االنتهاء من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،تقارير إتمام المشروعات وإعادة أي أرصدة غير مستخدمة
للصندوق؛

41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58

()2

أن تؤكد اليونيدو إتمام الخطة الوطنية لإلزالة (الشريحة األولى)
( )IRQ/PHA/58/INV/09واستبدال غاز التبريد الكلوروفلوروكربون 12-بعامل
االيسوبوتان وعامل النفخ الكلوروفلوروكربون 11-مع وجود السيكلوبينتان في تصنيع
الثالجات المحلية وثالجات الصدر في شركة الصناعات الخفيفة بالعراق
( ، )IRQ/REF/57/INV/07وأن تقديم تقارير إتمام المشروع وتعيد أي أرصدة غير
مستخدمة إلى الصندوق؛

(د)

أن تخصم  32.79طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛

(ه)

أن توافق على االتفاق المبرم ب ين حكومة العراق واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الوارد في المرفق العشرين بهذا التقرير؛

( و)

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للعراق ،وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة ،بمبلغ  400,421دوالراً أمريكيا ً
يتألف من  335,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  38,671دوالراً
أمريكيا ً لليونيب ،و 25,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,750دوالراً
أمريكيا ً لليونيدو.
(المقرر )40/87

ليسوتو :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ،الشريحة األولى) (حكومة
ألمانيا)
.148

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/31

.149

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن توافق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لليسوتو للفترة من عام  2021إلى عام  2030لإلزالة الكاملة الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون
بمبلغ  470,000دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  61,000دوالر أمريكي
لحكومة ألمانيا ،على أساس عدم توفير أي تمويل إضافي إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ب)

أن تحيط علما بالتزام حكومة ليسوتو بما يلي:
()1

خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  71في المائة من خط أساس البلد
بحلول عام  2021و 85في المائة بحول عام  2025وإزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة تامة بحلول  1يناير/كانون الثاني 2030؛ ووقف استيراد
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد هذا التاريخ إال ما كان مسموحا به لمتابعة الخدمة
بين عامي  2030و 2040حسب مقتضى الحال بما يتماشى مع أحكام بروتوكول مونتريال؛

()2

اعتماد معايير أمن لغازات التبريد القابلة لالشتعال بحلول  31ديسمبر/كانون األول 2022؛

()3

تأسيس نظام اعتماد إلزامي للفنيين بحلول  31ديسمبر/كانون األول .2023
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( ج)

أن تخصم  1.00طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛

(د)

أن توافق على االتفاق المبرم بين حكومة ليسوتو واللجنة التنفيذية لخفيض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقأ للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الواردة في المرفق الحادي والعشرين بهذا التقرير؛

(ه)

أن تقدم حكومة ليسوتو ،من أجل السماح بالنظر في الشريحة األخيرة من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ما يلي:

( و)

()1

وصفا ً مفصالً لإلطار التنظيمي والسياساتي لضمان أن يكون استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة  8ثالثا ً مكرراً (ه)( )1من المادة  5من
بروتوكول مونتريال للفترة 2040-2030؛

()2

معلومات عن االستهالك السنوي المتوقع للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ليسوتو
للفترة 2040-2030؛

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لليسوتو ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لها ،بمبلغ  168,900دوالر
أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  21,957دوالراً أمريكيا ً لحكومة ألمانيا.
(المقرر )41/87

باراغواي :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ،الشريحة األولى) (اليونيب
واليوئنديبي)
.150

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/33

.151

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن توافق على أساس استثنائي على تحديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية الى  31ديسمبر/كانون األول  2022بالنظر الى التأخير في تنفيذ أنشطة
اإلزالة نتيجة جائحة كوفيد 19-على أساس عدم طلب أي تمديد آخر؛

(ب)

أن توافق  ،من حيث المبدأ ،على المرحلة الثانية من برنامج إدارة المركبات الهيدروكلورية فلورية
لباراغواي للفترة  2030-2021للتخلص التدريجي الكامل من استهالك مركبات الكربون
الهيدروكلورية فلورية ،بمبلغ  1 280 897دوالرا أمريكيا ،تتألف من  483 290دوالرا أمريكيا،
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكاالت البالغة  62 828دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة و
 686 710دوالرات ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  48 070دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،على أساس أنه لن يتم توفير المزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف
للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية؛

( ج)

أن تحيط علما بالتزام حكومة باراغواي بما يلي:
()1

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة تامة بحلول  1يناير/كانون الثاني 2030
وفرض حظر على الواردات عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  1يناير/كانون
الثاني  2030إال ما كان منها مسموحا به منها لمتابعة الخدمة بين عامي  2030و2040
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حسب مقتضى الحال بما يتماشى مع أحكام بروتوكول مونتريال؛
()2

فرض حظر على استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب النقي أو المتضمن
في البوليوالت السابقة الخلط اعتبارا من  1يناير/كانون الثاني 2024؛

()3

وضع تدابير تنظيمية للرقابة على االنبعاثات المحددة من غازات التبريد خالل التركيب
والخدمة والتفكيك بحلول  1يناير/كانون الثاني 2024؛

(د)

أن تخصم  13.03طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛

(ه)

أن توافق على االتفاق المبرم بين حكومة باراغواي واللجنة التنفيذية لخفيض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقأ للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الواردة في المرفق الثاني والعشرين بهذا التقرير؛

( و)

أن يقدم اليونيب واليوئنديبي ،من أجل السماح بنظر الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،تقرير إتمام المشروع عن المرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن يعيدا أي أرصدة غير مستخدمة للصندوق؛

( ز)

أن تقدم حكومة باراغواي ،من أجل السماح بالنظر في الشريحة األخيرة من المرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ما يلي:

( ح)

()1

وصفا ً مفصالً لإلطار التنظيمي والسياساتي لضمان أن يكون استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة  8ثالثا ً مكرراً (ه)( )1من المادة  5من
بروتوكول مونتريال للفترة 2040-2030؛

()2

معلومات عن االستهالك السنوي المتوقع من الهيدروكلوروفلوروكربون في باراغواي
للفترة 2040-2030؛

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لباراغواي وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ  231,885دوالراً
أمريكيا ً يتألف من  109,055دوالراً أمريكيا ً اإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  14,177دوالراً
أمريكيا ً لليونيب ومبلغ  101,545دوالراً أمريكيا ً اإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 7,108
دوالرات أمريكية لليوئنديبي على أساس أن األموال المتعلقة باليونيب سوف يحولها أمين الخزانة
لليونيب لدى تأكيد اليونيب لألمانة بأن االتفاق الخاص بتنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى قد
ُوقع وأن الدفعة المقدَّمة األولى من األموال الخاصة بهذه الشريحة قد حولت الى الحكومة؛
(المقرر )42/87

قطر :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ،الشريحة األولى) (اليونيدو
واليونيب)
.152

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/34

 .153وأعرب عدة أعضاء عن تأييدهم للموافقة على المشروع ،مشيرين إلى جملة أمور منها أن األمانة عالجت
بصورة مرضية الشواغل المتعلقة باستيراد الهيدروفلوروكربون  b141-الواردة في البوليوالت المخلوطة مسبقا
واستدامة مركز االستصالح في توصياته المقترحة؛ وأن التوصيات المقدمة من مركز االستصالح قد تم التوصل إليها
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في إطار التوصيات التي قدمتها األمانة العامة بشأن مسألة االستصالح .التكلفة المنخفضة اإلجمالية واالقتطاعات
اإلضافية من استهالك الهيدروفلوروكربون المتبقية المؤهلة للتمويل التي يجري االضطالع بها أثناء تنفيذ المرحلة
الثاني ة من برنامج إدارة الموارد البشرية؛ وأن البلد وفريق األوزون التابع له ،لدى إكمال المشروع ،ستتسنح لهم الفرصة
لبناء قدراتهم ،مما سيساعد األنشطة المقبلة نحو االمتثال لتعديل كيغالي.
 .154وردا على طلب الحصول على معلومات إضافية ،أشارت اليونيدو إلى أن وحدة األوزون الوطنية في قطر قد
قدمت مرسوما يتضمن حظرا على استيراد جميع المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون ،بما في ذلك نظم
تكييف الهواء التجارية والصناعية .ومن المتوقع الموافقة عليه في غضون األشهر المقبلة ،وسينفذ الحظر في غضون
عام تقريبا .وفيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة باالستخدام الجديد الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت
المخلوطة مسبقا ألغراض البناء ،أوضحت اليونيدو بأن هناك بحثا عن بدائل لعزل المباني؛ ومع ذلك ،ال تتوفر البدائل
الحالية إال بتكلفة أعلى .وتستكشف حكومة قطر التجارب في البلدان المجاورة من أجل اتباع نهج مشترك .وفيما يتعلق
وضح أنه ال توجد دفاتر مكتوبة
بالبيانات المفقودة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون في السنوات السابقة لعام  ،2019أ ُ ِ
أو رقمية متاحة.
 .155وبعد أن لوحظ أن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشة للتأكد من األسباب التي أدت إلى عدم انخفاض الطلب
على الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في قطاع الخدمات ،وأن اقتراح المرحلة الثانية لم يتغير عن االقتراح الذي نظر
فيه في االجتماع السادس والثمانين ،اقترح أحد األعضاء تأجيل النظر في المشروع.
 .156وفي وقت الحق ،قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطر إلى االجتماع الثامن والثمانين.
(المقرر )43/87
سانت لوسيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ،الشريحة األولى) (اليونيب
واليونيدو)
 .157نظرت اللجنة التنفيذية في المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة في
الفقرات من  24إلى  50من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/36
.158

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن توافق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لسانت لوسيا للفترة  2021الى  2030لتحقيق اإلزالة الكاملة الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون
بمبلغ  601,320دوالراً أمريكيا ً يتألف من  318,000دوالر أمريكي اإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
البالغ  41,340دوالراً أمريكيا ً لليونيب و 222,000دوالر أمريكي اإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
البالغة  19,980دوالراً أمريكيا ً لليونيدو على أساس عدم طلب أي تمويل آخر من الصندوق المتعدد
األطراف إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ب)

أن تحيط علما بالتزام حكومة سانت لوسيا بخفض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون نسبة  47في
المائة من خط أساس البلد بحلول  2022و 67.5في المائة بحلول  2025وإزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة تامة بحلول  1يناير/كانون الثاني  2030وعدم استيراد المواد
الهيدروكلوروفل وروكربونية بعد ذلك التاريخ إال ما كان مسموحا به منها لمتابعة الخدمة بين عامي
 2030و 2040حسب مقتضى الحال بما يتماشى مع أحكام بروتوكول مونتريال؛

( ج)

أن تخصم  0.71طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛
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(د)

أن توافق على االتفاق المبرم بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية لخفيض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقأ للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الواردة في المرفق الثالث والعشرين بهذا التقرير؛

(ه)

أن تقدم حكومة سانت لوسيا ،من أجل السماح بالنظر في الشريحة األخيرة من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ما يلي:

( و)

()1

وصفا ً مفصالً لإلطار التنظيمي والسياساتي لضمان أن يكون استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة  8ثالثا ً مكرراً (ه)( )1من المادة  5من
بروتوكول مونتريال للفترة 2040-2030؛

()2

معلومات عن االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في سانت لوسيا في
الفترة 2040-2030؛

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ  182,000دوالر يتألف
من  81,000دوالر أمريكي اإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  10,530دوالراً أمريكيا ً لليونيب
و 83,000دوالر أمريكي اإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  7,470دوالراً أمريكيا ً لليونيدو.
(المقرر )44/87

سيراليون :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ،الشريحة األولى) (اليونيب
واليونيدو)
.159

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/37

.160

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن توافق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لسيراليون للفترة  2021الى  2030لتحقيق اإلزالة الكاملة الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بمبلغ
 602,720دوالراً أمريكيا ً يتألف من  353,000دوالر أمريكي اإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغ
 45,890دوالراً أمريكيا ً لليونيب و 187,000دوالر أمريكي اإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة
 16,830دوالراً أمريكيا ً لليونيدو على أساس عدم طلب أي تمويل آخر من الصندوق المتعدد األطراف
إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ب)

أن تحيط علما بالتزام حكومة سيراليون بما يلي:
()1

خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  67في المائة من خط أساس البلد
بحلول عام  2021و 85في المائة بحول عام  2025وإزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة تامة بحلول  1يناير/كانون الثاني 2030؛ ووقف استيراد
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد هذا التاريخ إال ما كان مسموحا به لمتابعة الخدمة
بين عامي  2030و 2040حسب مقتضى الحال بما يتماشى مع أحكام بروتوكول مونتريال؛

()2

إنشاء نظام إلكتروني للحصص والتراخيص الخاصة بالهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 1
يناير/كانون الثاني 2023؛
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()3

حظر استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول  1يناير/كانون الثاني
2025؛

( ج)

أن تخصم  1.09طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛

(د)

أن توافق على االتفاق المبرم بين حكومة سيراليون واللجنة التنفيذية لخفيض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقأ للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الواردة في المرفق الرابع والعشرين بهذا التقرير؛

(ه)

أن تقدم حكومة سيراليون ،من أجل السماح بالنظر في الشريحة األخيرة من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ما يلي:

( و)

()1

وصفا ً مفصالً لإلطار التنظيمي والسياساتي لضمان أن يكون استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة  8ثالثا ً مكرراً (ه)( )1من المادة  5من
بروتوكول مونتريال للفترة 2040-2030؛

()2

معلومات عن معلومات عن االستهالك السنوي المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في
سيراليون في الفترة 2040-2030؛

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في سيراليون وخطة التنفيذ المقابلة بمبلغ  280,080دوالراً أمريكيا ً
يتألف من  135,000دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  17,550لليونيب
و 117,000دوالر أمريكي باإلضافة إلى  10,530دوالراً أمريكيا ً تكاليف دعم الوكالة بمبلغ لليونيدو،
على أساس تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق المقدم إلى االجتماع السابع والثمانين أثناء تنفيذ
الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإدراج
التدابير المتخذة في هذا الصدد في تقرير التنفيذ الذي سيرفق بطلب تمويل الشريحة الثانية من المرحلة
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سيراليون.
(المقرر )45/87

جمهورية تنزانيا االتحادية :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ،الشريحة
األولى) (اليونيب واليونيدو)
.161

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/39

.162

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن توافق ،على أساس استثنائي ،على تمديد موعد االنتهاء من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية تنزانيا المتحدة الى  31ديسمبر/كانون األول ،2022
على أساس عدم طلب تمديد آخر؛

(ب)

أن توافق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لجمهورية تنزانيا المتحدة للفترة من  2021الى  2030الستكمال إزالة استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون إزالة تامة بمبلغ  603,400دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة البالغة  48,100دوالر أمريكي لليونيب ومبلغ  170,000دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف
دعم الوكالة البالغة  15,300دوالر أمريكي لليونيدو على أساس عدم تقديم أي تمويل آخر من
47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58

الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
( ج)

أن تحيط علما بالتزام حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بما يلي:
()1

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة تامة بحلول  1يناير/كانون الثاني 2030
وفرض حظر على الواردات عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  1يناير/كانون
الثاني  2030إال ما كان منها مسموحا به منها لمتابعة الخدمة بين عامي  2030و2040
حسب مقتضى الحال بما يتماشى مع أحكام بروتوكول مونتريال؛

()2

إنشاء نظام إلكتروني للحصص والتراخيص الخاصة بالهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 1
يناير/كانون الثاني 2023؛

()3

على

فرض حظر على استيراد أجهزة التبريد وتكييف
الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول  1يناير/كانون الثاني 2026؛

الهواء

القائمة

(د)

أن تخصم  1.11طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛

(ه)

أن توافق على االتفاق المبرم بين حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة واللجنة التنفيذية بشأن خفض
استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في المرفق الخامس والعشرين بهذا التقرير؛

( و)

أن يقدما اليونيب واليونيدو ،من أجل السماح بالنظر في الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،تقرير إتمام المشروع الخاص بالمرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن يعيدا أي أرصدة متبقية من األموال
للصندوق ،وأن يؤكد اليونيب أن البلد يحقق التوصيات الواردة في تقرير التحقق المقدم لالجتماع
الخامس والثمانين؛

( ز)

أن تقدم حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة ،من أجل السماح بالنظر في الشريحة األخيرة من المرحلة
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ما يلي:

( ح)

()1

وصفا ً مفصالً لإلطار التنظيمي والسياساتي لضمان أن يكون استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة  8ثالثا ً مكرراً (ه)( )1من المادة  5من
بروتوكول مونتريال للفترة 2040-2030؛

()2

معلومات عن االستهالك السنوي المتوقع من الهيدروكلوروفلوروكربون في جمهورية
تنزانيا المتحدة للفترة 2040-2030؛

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية تنزانيا المتحدة وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ 303,925
دوالراً أمريكيا ً يتألف من  172,500دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 22,425
دوالراً أمريكيا ً لليونيب ومبلغ  100,000دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة
 9,000دوالر أمريكي لليونيدو على أساس تحويل أمين الخزانة األموال المتعلقة باليونيب إلى اليونيب
بعد تأكيد اليونيب لألمانة بأن اتفاق تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى قد وقع.
(المقرر )46/87
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المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
جمهورية مولدوفا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة ،الشريحة األولى)
(اليوئنديبي واليونيب)
.163

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/35

 .164والحظ أحد األعضاء أنه من خالل خطة حوافز المستخدم النهائي ،ستتاح للبلد فرص إتمام جهوده الرامية إلى
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع إبداء االعتبارات الواجبة لقضايا كفاءة استخدام الطاقة أثناء تنفيذ المرحلة
الثانية .وطلب عضو آخر تأجيل المشروع إلى اجتماع مقبل ريثما يتم توفير جميع المعلومات الواردة في المقرر 84/84
بشأن خطة حوافز المستعمل النهائ ي ،التي تشكل عنصرا كبيرا من عناصر المشروع ،حيث تمثل نحو  60في المائة
من إجمالي التمويل ،لتمكين األمانة العامة من التقييم الكامل لهذا العنصر من عناصر مقترح المشروع.
 .165وفي وقت الحق ،قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة
الهيدروكلوروفلوروكربون لجمهورية مولدوفا إلى االجتماع الثامن والثمانين.
(المقرر )47/87
المشروعات االستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون (المقرر ( 3/78ز)
مصر :تحويل وحدة تصنيع كباسات غاز التبريد من كباسات قائمة على غاز الهيدروفلوروكربون134-أ إلى
كباسات قائمة على غاز  R-600aفي شركة مصر لصناعة الكباسات (اليونيدو واليونيب)
.166

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/25

 .167وأيد عدة أعضاء الموافقة على مشروع إحداث تحول في صنع كباسات التبريد في مصر ،مشيرين إلى أمور
منها أن الوحدة هي األولى من نوعها في منطقة أفريقيا ،وأن توافر كباسات جديدة يحفز على اتخاذ إجراءات مبكرة في
عملية إزالة الهيدروفلوروكربون في البلد والمنطقة ،بما في ذلك إحداث التحول في مصانع المعدات ،وأن الكباسات
القائمة على  R-600aأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ،وأشاروا إلى التزام حكومة مصر بوضع سياسات لضمان استدامة
التحويل في ذلك القطاع ،والبدء المبكر في إحداث تحول في صناعة الكباسات ،مما يسمح بالتزامن مع التحول في ذلك
القطاع .وأقر أحد األعضاء بأهمية تصديق حكومة مصر على تعديل كيغالي قبل صرف التمويل .واقترح عضو آخر
أن تكون الموافقة على المشروع على أساس استثنائي ،مشيرا إلى أن ذلك ال يشكل سابقة للموافقة على مشروعات أخرى
قائمة بذاتها تتعلق بالهيدروفلوروكربون في اجتماع افتراضي أو من خالل الموافقة فيما بين الدورات .واقترح عضو
ثالث ،يؤيد تحرك الحكومة لتشجيع بدء استحداث واستيعاب أجهزة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ،إدخال تعديالت على
التوصية لتعكس أن التدابير التنظيمية التي يتعين تنفيذها لتعزيز استحداث الكباسات التي تستخدم غاز  R-600aوغيرها
من غازات التبريد ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة في قطاع تصنيع األجهزة المنزلية والتجارية القائمة بذاتها
تشمل ،حسب االقتضاء ،تدابير تعزز تصنيع واستيراد واستيعاب األجهزة األكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
 .168بيد أن عضوين لم يؤيدا الموافقة على المشروع ،وأشارا ضمن ما أشارا إلى أن المشروع ال يقع ضمن أحد
القطاعات ذات األولوية التي حددها المقرر  53/84بشأن فرادى المشروعات االستثمارية المتعلقة
بالهيدروفلوروكربون؛ وأن قطاع تصنيع الكباسات الصغير نسبيا ،الذي ال يسهم في اإلزالة المباشرة الستهالك
الهيدروفلوروكربون ،ال ينتج معلومات عن التكاليف اإلضافية كقطاعات تصنيع رئيسية؛ وأن مشروعين يتعلقان
بكباسات الهيدروكلوروفلوروكربون قد تمت الموافقة عليهما بالفعل؛ وأن تأثير واستدامة التحويل غير مؤكد نظرا لعدم
وجود سياسات واستراتيجيات ذات صلة ،وغياب التدابير الرامية إلى ضمان تحول مصانع المعدات المحلية إلى
الكباسات الجديدة .ورحب كال العضوين بإدراج مثل هذا المشروع في خطة قطاعية شاملة أو في المرحلة األولى من
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خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي التي ينبغي أن تعالج الشواغل المتعلقة بالتزامات جميع مصنعي المعدات ذوي الصلة
نحو التحول وأن تضع الحكومية اللوائح الرامية إلى ضمان استدامة اإلزالة.
 .169وفي وقت الحق ،اقترحت األمانة إدخال تعديالت على التوصية مشيرة إلى عدم التوصل إلى توافق في اآلراء
بشأن الموافقة على المشروع ،وإمكانية النظر في مقترحات مشروعات قائمة بذاتها تتعلق بالهيدروفلوروكربون حتى
االجتماع السابع والثمانين تمشيا مع المقرر  .53/84وعقب إصدار الوثيقة ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/IAP/2
أشار أحد األعضاء إلى أ نه مع اختتام االجتماع السابع والثمانين ،تبدو العبارة األخيرة في التوصية زائدة عن الحاجة
واقترح حذفها .وتسأل عضو آخر ،منوها بتأخر تقديم المشروع ،والقيود المفروضة على مناقشته في شكل افتراضي،
والحالة المتمثلة في رغبة بعض األعضاء ،الذين يرون للمشروع قيمة عالية ،في الموافقة عليه بينما يصر آخرون على
تحفظاتهم ،عما إذا كان من الممكن تمديد المناقشة بشأن المشروع وإعادة تقديمه إلى االجتماع الثامن والثمانين ،مما
يتيح للوكالة المنفذة المعنية والبلد مزيدا من الوقت والفرص للرد على القضايا المثارة.
 .170وفي وقت الحق ،قررت اللج نة التنفيذية أن تشير إلى عدم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن الموافقة على
مشروع تحويل وحدة تصنيع كباسات غازات التبريد القائمة على غاز الهيدروفلوروكربون134-أ إلى كباسات قائمة
على غاز  R-600aفي شركة مصر لصناعة الكباسات في مصر.
(المقرر )48/87

البند  10من جدول األعمال :عرض عام لنظم الرصد واإلبالغ والتحقق والتراخيص والحصص القابلة لإلنفاذ
التي تم تطويرها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر )85/84
 .171وافقت اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في االجتماع الثامن والثمانين في النظرة العامة على النظم الجارية
للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ التراخيص والحصص التي وضعت بدعم من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر
 )85/84في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/41

البند  11من جدول األعمال :استعراض مشروعات التعزيز المؤسسي ،بما في ذلك مستويات التمويل
(المقرر ( 51/74د))
 .172وافقت اللجنة التنفيذية على تأجيل النظر في مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم  ،بما في ذلك مستويات
التمويل ،الوارد في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/42إلى االجتماع الثامن والثمانين.

البند  12من جدول األعمال :تحديث لتحليل اآلثار المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
(المقرر ( 86/84ب) (.))1
 .173وافقت اللجنة التنفيذية على أن ترجئ إلى االجتماع الثامن والثمانين النظر في تحديث تحليل اآلثار المترتبة
على التنفيذ الموازي أو المتك امل ألنشطة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
(المقرر (86/84ب)( ))1الوارد في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/43
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البند  13من جدول األعمال :مسائل متعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال
(أ) وضع مبادئ توجيهية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  :5مشروع معايير
للتمويل (المقرر ( 65/83د))
 .174وافقت اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في االجتماع الثامن والثمانين بشأن وضع المبادئ التوجيهية المتعلقة
بتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة  :5مشروع معايير للتمويل (المقرر
(65/83د)) الوارد في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/44
(ب) االستراتيجيات المحتملة وتدابير السياسات وااللتزامات ،وكذلك المشروعات واألنشطة التي يمكن دمجها في
المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة  5لضمان حدود
النمو والتخفيضات المستدامة في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية (مقرر ( 54/84ب))
 .175أشار ممثل األمانة العامة في االجتماع السابع والثمانين الرسمي عبر اإلنترنت إلى أن اللجنة التنفيذية طلبت
في اجتماعها الرابع والثمانين من األمانة أن تُعد ،باإلضافة إلى مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط إزالة المواد
الهيدروفلوروك ربونية ،المسماة حاليا خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي ،االستراتيجيات
المحتملة وتدابير السياسات وااللتزامات ،فضالً عن المشاريع واألنشطة التي يمكن دمجها في المرحلة األولى من خطط
فرض قيود على النمو ،والتخفيضات في استهالك المواد
إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية ،لضمان
ِ
الهيدروفلوروكربونية التي استمرت مع مرور الوقت مع مراعاة التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية ،حيثما كان ذلك مناسبا ً.
 .176وبناء عليه ،عُرضت على اللجنة التنفيذية الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45التي تتألف من
جزأين )1( :االستراتيجيات المحتملة وتدابير السياسات وااللتزامات للحد من نمو استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية
التي يمكن دمجها في المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي؛ ( )2لمحة
عامة عن األنشطة في إطار إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية خالل الفترة
 .2030-2021وإذ يشير ممثل األمانة إلى أن أحد األهداف الرئيسية للجنة في االجتماع السابع والثمانين الرسمي عبر
اإلنترنت هو التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية،
المعروفة حاليا باسم خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي ،حيث قال بأن الوثيقة يمكن أن
تساعد اللجنة في هذا الصدد ،ولكن يمكن أيضا ً النظر في العناصر المنصوص عليها التي تم عرضها بموجبها على نحو
منفصل.
 .177وفي المناقشة التي أعقبت ذلك ،كان هناك تقدير عام للوثيقة التي أعدتها األمانة والتي تم النظر فيها إلثارة عدد
من القضايا الهامة والتنويه بالفرص المتاح ِة للبلدان المدرجة في المادة  5لدمج أو مزامنة أنشطة إزالة المواد
الهيدروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .ومن بين العناصر التي تم تسليط الضوء عليها باعتبارها
هامة أو تستحق مزيداً من الدراسة :إمكانيات اتباع نهج متكامل تجاه المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد
الهيدروفلوروكربونية؛ واستخدام الدروس المستفادة أثناء التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
والمواد الهيدروفلوروكربونية؛ ومواءمة أنظمة الترخيص واالستيراد؛ وفرص اتخاذ اإلجراءات المبكرة للحد من نمو
استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وأهلية القطاعات أو القطاعات الفرعية لتقديم خطط مبكرة؛ وتوفير التمويل على
أساس كل حالة على حدة؛ والمعاملة التمييزية مع بلدان المجموعة  1والمجموعة  2المدرجة في المادة 5؛ وما إذا كان
التصديق على تعديل كيغالي شرطا ً أساسيا ً أو ما إذا كان ينبغي االكتفاء بخطاب النوايا.
 .178وأعرب عدد من األعضاء من األطراف المدرجة في المادة  5عن قلقهم من أن التدابير المقترحة قد تتعارض
أو تكون أكثر صرامة أو تحد من المرونة المقدمة للبلدان المدرجة في المادة  5بموجب المقرر  .2/28ورداً على ذلك،
أوضح ممثل األمانة أن األمانة تدرك تمام اإلدراك المرونة التي ينطوي عليها المقرر  ،2/28وبالتالي فإن اإلجراءات
المحتملة التي تم تحديدها كانت اختيارية ،مما يترك للبلدان حرية اختيار النهج األكثر فائدة لها وفقا ً لظروفها الوطنية.
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 .179وقال أحد األعضاء إنه على الرغم من أن استراتيجية االمتثال المتكاملة تبدو على الورق اقتراحا ً ممتازاً ،إال
أن تنفيذها قد يكون صعبا ً للغاية .وقد أظهرت التجربة أنه يتم تحديث وتنقيح خطط التنفيذ باستمرار بمرور الوقت،
وبالتالي سيكون من الصعب مزامنة شرائح متنوعة من الخطط المختلفة للمواد المختلفة .وستقع المهمة على عاتق
لدمج خطط
وحدات األوزون الوطنية ،ما من شأنه زيادة الضغط عليها .في حين أكد عضو آخر في المقابل ،أنه يمكن
ِ
االمتثال تخفيف العبء على وحدات األوزون الوطنية والوكاالت واألمانة فيما يتعلق بإعداد الشريحة ومراجعتها .وأدلى
عضو ثالث بوجهة نظر مفادها أن صعوبة مهمة دمج أنشطة وخطط المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد
الهيدروفلوروكربونية تتفاوت من بلد إلى آخر ولن تتسبب بمشكلة في كل مكان.
 .180وأثار أحد األعضاء مسألة تأثير جائحة كوفيد 19-على حساب خط األساس لبلدان المجموعة  1المدرجة في
المادة  5بسبب االنكماش االقتصادي ،وقال أنه من السابق ألوانه النظر في الحد من نمو استهالك المواد
الهيدروفلوروكربونية دون فهم أفضل لديناميات التعافي.
 .181و بالنظر إلى العديد من القضايا المعقدة التي تم تناولها في الوثيقة ،قال عدد من األعضاء أنهم يحتاجون إلى
مزيد من الوق ت للنظر فيها بشكل كامل ،وفي بعض الحاالت ،مزيد من المعلومات حول األفكار المطروحة وتحليلها.
ورأى العديد من األعضاء أنه ال يمكن النظر في الموضوع بشكل صحيح إال من خالل اجتماع بصورة شخصية
واقترحوا إرجاء المسألة .وافق أعضاء آخرون على إرجاء مواصلة النظر في الوثيقة في االجتماع السابع والثمانين
للسماح للجنة التنفيذية بترتيب أولويات مناقشاتها بشأن مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي .ورغم ذلك ،يتعين على اللجنة عند إجراء هذه المناقشات أن تأخذ في عين
االعتبار بعض األفكار التي أثيرت في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45
 .182وأوضح كبير الموظفين أنه إذا تم إرجا ُء المسألة إلى االجتماع الثامن والثمانين وتبين أن هذا االجتماع سيكون
افتراضياً ،فيمكن للجنة التنفيذية دائما ً أن تقرر إرجاء البند مرة أخرى .ومع ذلك ،فقد قال أحد األعضاء أنه ال يرغب
في تأجيل النظر في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45إلى ما بعد االجتماع الثامن والثمانين ،والسيما إذا
كانت اللجنة ستتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
وفقا لتعديل كيغالي في االجتماع السابع والثمانين ،ألن ذلك سيعني أنه من المحتمل الموافقة على الطلبات المتعلقة
بالتمويل وسيكون من المهم تزويد البلدان ذات الصلة بالدعم.
 .183وفي معرض الرد على سؤا ِل أحد األعضاء ،أكد ممثل األمانة أن الموافقة على الخطط القطاعية المقترحة في
الوثيقة ستتم في سياق إعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي.
 .184قررت اللجنة التنفيذية أن تؤجل إلى اجتماعها الثامن والثمانين النظر في االستراتيجيات المحتملة وتدابير
السياسات وااللتزامات ،فضالً عن المشاريع واألنشطة التي يمكن دمجها في المرحلة األولى من خطط إزالة المواد
الهيدروفلوروكربونية للبلدان المدرجة في المادة  5لضمان فرض قيود على النمو والتخفيضات المستدامة في استهالك
المواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر (54/84ب)) ،الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45
(المقرر )49/87
(ج) مشروع مبادئ توجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة 5
(المقرر )93/86
 .185واصلت اللجنة التنفيذية ،في االجتماع السابع والثمانين الرسمي عبر اإلنترنت ،النظر في مشروع المبادئ
التوجيهية إلعداد خطط إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية ،المعروفة حاليا باسم خطط التخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي ،للبلدان المدرجة في المادة  5وفقا ً للمقرر  .93/86ووافقت اللجنة على إعادة
تشكيل فريق االتصال الذي أُنشئ في االجتماع السادس والثمانين ،واضطلع الفريق بمزيد من مهام العمل بشأن مشروع
المبادئ التوجيهية على أس اس وثيقة العمل التي أصدرها الفريق في االجتماع السادس والثمانين ،على النحو الوارد في
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الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/46وقد اجتمع الفريق افتراضيا ً ثالث مرات ،في  25و 30يونيه/حزيران
و 2يوليه/تموز .2021
 .186وفي معرض تقديم تقرير إلى اللجنة ،قال منظم االجتماع أن الفريق قد توصل إلى اتفاق بشأن مشروع المبادئ
التوجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي .كما شكر أعضاء المجموعة على
مساهماتهم وأعرب عن تقديره لروح التعاون المعهودة بين األعضاء ،الذين توصلوا إلى اتفاق رغم الظروف الصعبة.
وأعرب عن أمله في أن تم ِ ّكن هذه المبادئ التوجيهية البلدان المدرجة في المادة  ،5والتي سيتم بالتالي النظر في طلبات
التمويل الخاصة بها في االجتماع السابع والثمانين ،من بدء العمل على إعداد خطط التخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون وفقا لتعديل كيغالي.
.187

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما ب مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان
المدرجة في المادة  ،5الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/46؛

(ب)

أن تُدرج ،ضمن تمويل إعداد استراتيجية شاملة للمرحلة األولى من خطة إزالة المواد
الهيدروفلوروكربونية ،المشار إليها فيما بعد بخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،تقديم
المساعدة من أجل:
()1

توسيع نطاق التشريعات والسياسات واللوائح الحالية أو تطوير تشريعات جديدة على النحو
المطلوب بالنسبة لنظم تراخيص االستيراد/التصدير وحصص المواد الخاضعة للرقابة
بموجب الملحق "و" (المواد الهيدروفلوروكربونية) لبروتوكول مونتريال؛

()2

إجراء دراسة استقصائية الستهالك المواد الهيدروفلوروكربونية وتوزيعها القطاعي،
وإجراء دراسات استقصائية عن الشركات في قطاعي التصنيع وخدمة الصيانة ،مع تحليل
البيانات لتقدير خطوط أساس ا المتثال للمواد الهيدروفلوروكربونية ،مع مراعاة أي دراسات
استقصائية تم إجراؤها عن المواد الهيدروفلوروكربونية؛

()3

وضع استراتيجية شاملة إلزالة المواد الهيدروفلوروكربونية وخطة عمل تشمل قطاع خدمة
صيانة التبريد للمرحلة األولى من خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي لمعالجة التجميد وخفض
استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة  10في المئة؛

()4

النظر في دمج أنشطة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية مع أنشطة خطة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بالنسبة للبلدان التي ترغب في القيام بذلك؛

()5

وصف للمبادرات والسياسات واللوائح والمعايير الوطنية ذات الصلة المرتبطة بالحفاظ على
كفاءة الطاقة و/أو تعزيزها بالنسبة للبلدان التي ترغب في القيام بذلك؛
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( ج)

أن توفر التمويل للعناصر الوارد وصفها في الفقرات الفرعية (ب)( )1إلى ( )5أعاله ،على النحو
المحدد في الجدول التالي ،بنا ًء على خط أساس استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد:
خط األساس للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية (طن من قدرات
استنفاد األوزون)
أقل من 1
من  1وحتى 6
أكثر من  6وحتى 20
أكثر من  20وحتى 100
أكثر من  100وحتى 1,000
أكثر من  1,000وحتى 2,000
أكثر من 2,000

التمويل من أجل اإلعداد للمرحلة األولى من خطط
التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي (دوالر أمريكي)
100,000
130,000
170,000
190,000
220,000
230,000
كل حالة على حدة

(د)

أن تحدد وتوفر التمويل ،على أساس كل حالة على حدة ،إلعداد المرحلة األولى من أي ٍ من خطط
التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي اإلقليمية والبلدان التي يتجاوز استهالكها األساسي من المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية  2,000طن من قدرات استنفاد األوزون؛

(ه)

أنه ،بالنسبة للبلدان التي اختارت تنفيذ مشاريع استثمارية أو خطط قطاعية فردية خاصة بالمواد
الهيدروفلوروكربونية قبل تقديم المرحلة األولى من خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي ،ينبغي أن تفضي
الموافقة على كل مشروع إلى إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية التي يتم حسابها مقابل االستهالك
المؤهل المحدد في خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي كما يجب أن تشير إلى كيفية ارتباط المشروع
االستثماري بتلبية االستراتيجية الشاملة للبلد ،ومتى سيتم تقديم خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي؛

( و)

أن توفر التمويل ألي بلد مدرج في المادة  5ولديه قطاع تصنيع يستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية
وفقا ً لعدد مؤسسات التصنيع التي يتعين تحويلها تماشيا ً مع المقرر (16/56د) و(و) ،على النحو التالي:
()1

شركة واحدة سيتم تحويلها في قطاع التصنيع 30,000 :دوالر أمريكي؛

()2

شركتان سيتم تحويلهما في قطاع التصنيع 60,000 :دوالر أمريكي؛

()3

من ثالث إلى  14شركة سيتم تحويلها في قطاع التصنيع 80,000 :دوالر أمريكي؛

()4

خمسة عشر شركة أو أكثر سيتم تحويلها في قطاع التصنيع 150,000 :دوالر أمريكي؛

()5

حصر الحد األقصى للتمويل المقدم إلعداد المكون االستثماري ألي دولة حسب الجدول أدناه:
خط األساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(طن من قدرات استنفاد األوزون)
حتى 100
300-101
500-301
1,000-501
 1,001وما فوق
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( ز)

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة ،عند تقديم المرحلة األولى من خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي
بالنيابة عن بلدان المادة  ،5لتضمين:
()1

قائم وقابل لتنفيذ للترخيص والحصص لرصد
تأكيد على أن البلد يتمتع بنظام وطني ٍ
واردات/صادرات المواد الهيدروفلوروكربونية ،بما يتفق مع المقرر 17/63؛

()2

التزام الحكومة وإجراءاتها لضمان استمرار اإلزالة الممولة للمواد الهيدروفلوروكربونية
بمرور الوقت؛

()3

لمحة عامة عن أي إجراءات مبكرة لمراقبة استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية؛

( ح)

تقر بأنه ينبغي استخدام المؤسسات والقدرات في البلدان المدرجة في المادة  5التي تم تطويرها
أن َ
بمساعدة الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد المستنفدة لألوزون إلى الحد الممكن عمليا ً إلزالة
المواد الهيدروفلوروكربونية ،حسب اقتضاء الحاجة؛ و

( ط)

أن تطلب من األمانة أن تُعد ،بمساعدة الوكاالت الثنائية والمنفذة ،دليالً إلعداد المرحلة األولى من
خطط التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي يمكن استخدامه من قبل البلدان المدرجة في المادة .5
(المقرر )50/87

(د)

تحليل مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد (المقرران
( 65/83ب) و( 86/84ب)())2

 .188وافقت اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في االجتماع الثامن والثمانين بشأن تحليل مستوى وطرائق تمويل
التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في قطاع خدمات التبريد (المقرران ( 65/83ب) و( 86/84ب)( ))2الواردين
في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/47
(هـ)

تقرير تجميعي يصف أفضل الممارسات والطرق للجنة التنفيذية لكي تنظر في تفعيل الفقرة  24من المقرر
( 2/28المقرر ( 87/84ب))

 .189وافقت اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في التقرير التجميعي الذي يصف أفضل الممارسات والطرق التي
يمكن أن تنظر بها اللجنة التنفيذية في تفعيل الفقرة  24من المقرر ( 2/28المقرر (87/84ب)) الواردة في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/48
( و)

تحليل ومعلومات عن التكاليف اإلضافية ومدتها ،وفعالية التكلفة لجميع المشروعات االستثمارية المعتمدة
في قطاعات التصنيع والقطاعات الفرعية ذات الصلة (المقرر ( 87/84أ))

 .190وافقت اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في تحليل المعلومات المتعلقة بالتكاليف اإلضافية ومدتها ،وفعالية
تكاليف جميع المشاريع االستثمارية المعتمدة في قطاعات الصناعة التحويلية والقطاعات الفرعية ذات الصلة (المقرر
(87/84أ)) الوارد في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/49
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( ز)

كفاءة الطاقة:
))1

ورقة معنية بسبل تفعيل الفقرة  16من المقرر  2/28والفقرة  2من المقرر  5/30لألطراف (المقرر
)88/84

 .191وافقت اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في الورقة في االجتماع الثامن والثمانين بشأن سبل تفعيل الفقرة 16
من المقرر  2/28والفقرة  2من المقرر  5/30لألطراف (المقرر  )88/84الواردة في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/50
()2

إطار للمشاورات مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف حشد موارد مالية إضافية
للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها عند استبدال المواد الهيدروفلوروكربونية بمواد
تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء (المقرر
)94/86

 .192في االجتماع السابع والثمانين الرسمي عبر اإلنترنت ،عُرضت على اللجنة التنفيذية الوثيقة
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/51وعند تقديم هذا البند ،أشار الرئيس إلى أن اللجنة قد وافقت على أن فريق
االتصال المعني بكفاءة استخدام ا لطاقة ،والذي أعيد تشكيله للنظر في المسألة في االجتماع السادس والثمانين ،سوف
يواصل مداوالته في االجتماع السابع والثمانين.
 .193وأفاد منظم اجتماع فريق االتصال أن الفريق عقد اجتماعين افتراضيين يومي  17و 23يونيو  2021لمواصلة
مناقشاته بنا ًء على وثيقة العمل التي أصدرها الفريق في االجتماع السادس والثمانين على النحو الوارد في الوثيقة
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/51كانت المداوالت بناءة ،حيث وافق الفريق على مشروع مقرر سيتم رفعه إلى
اللجنة التنفيذية لتنظر فيه .كما شكر منظم االجتماع جميع أعضاء فريق االتصال على روح التوافق التي تحلوا بها وعلى
مساهمتهم في العمل المتعلق بكفاءة استخدام الطاقة ،والتي يمكن أن تعزز التخفيضات في انبعاثات الغازات الدفيئة التي
تحققت أثناء استبدال المواد الهيدروفلوروكربونية ببدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد
وتكييف الهواء.
.194

وبناء عليه ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلشارة إلى إطار المشاورات مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف مصادر حشد
موارد مالية إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها عند استبدال المواد
الهيدروفلور وكربونية بغازات تبريد منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد
وتكييف الهواء (المقرر  )94/86الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/51؛

(ب)

أن تطلب إلى األمانة أن تُعد ،لالجتماع األول للجنة التنفيذية في عام  ،2022تقريراً يحدد الخيارات،
داخل ال صندوق المتعدد األطراف ومن خالل العمل مع المؤسسات المالية األخرى التي تمول كفاءة
استخدام الطاقة والتي يمكن أن تكون إجراءاتها متوافقة مع تلك الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف
لحشد الموارد المالية للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عند استبدال المواد
ال هيدروفلوروكربونية ببدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في القطاعات الفرعية
لتصنيع الرغاوى وقطاعات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية؛ و

( ج)

أن تطلب إلى األمانة ،في إطار التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعاله ،تحديد اإلجراءات
والشروط ذا ت الصلة فيما يتعلق بتقديم المنح وخيارات التمويل األخرى من قبل المؤسسات المالية
األخرى للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
(المقرر )51/87
56

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58

(ح)

لجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون( 23 -المقرران 86
 95/و )96/86

 .195في االجتماع السابع والثمانين الرسمي عبر اإلنترنت ،عُرضت على اللجنة التنفيذية الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/53بشأن الجوانب الرئيسية المتعلقة بتقنيات مراقبة المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون 23-في األرجنتين والوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/54بشأن الجوانب الرئيسية
ئ إلى
المتعلقة بتقنيات مراقبة المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في المكسيك .ووافقت اللجنة على أن ترج َ
االجتماع الثامن والثمانين المناقشات اإلضافية حول مسائل السياسة المتعلقة بتقنيات مراقبة المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون 23-الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/52
 .196ووافقت اللجنة التنفيذية على أن يجتمع فريق االتصال ،الذي اجتمع ألول مرة في االجتماع الرابع والثمانين
وأعيد تشكيله في االجتماع السادس والثمانين ،مرة أخرى افتراضياً ،في  16يونيه/حزيران و 22يونيه/حزيران و1
يوليه/تموز  .2021وقد نظر الفريق ،عمالً بالمقرر  ،95/86في مشروع مراقبة انبعاثات المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون 23-والتخلص منها في األرجنتين ،وعمالً بالمقرر (96/86د) ،في مشروع االتفاق الخاص
بمشروع تدمير انبعاثات الهيدروفلوروكربون 23-الناجمة عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في شركة
كويموباسيكوس في المكسيك.
الجوانب الرئيسية المتعلقة بتقنيات مراقبة المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون :23-األرجنتين
(المقرر)95/86
 .197فيما يتعلق بمشروع مراقبة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في األرجنتين ،قال منظم اجتماع
فريق االتصال ،بعد عدد من التوضيحات المتعلقة بالمعلومات الواردة في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/53وإجراء مزيد من المشاورات الثنائية ،أنه تم تقديم اقتراح مقابل للمشروع
بمبلغ  2,004,864دوالر أمريكي من قبل عدد من البلدان غير المدرجة في المادة  .5وعقب إجراء مناقشات ثنائية
إضافية ،قدمت حكومة األرجنتين أيضا ً اقتراحا ً مقابالً حيث أوصى فريق االتصال بعد مناقشته بالموافقة على مشروع
مراقبة المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في األرجنتين بتكلفة قدرها  2,262,630دوالر أمريكي باإلضافة إلى
تكاليف دعم الوكالة.
 .198وأوضح منظم االجتماع أيضا ً أنه لدى األعضاء تفسيرات مختلفة بشأن التخفيضات الطارئة على تكاليف
المشروع مقارنة بتلك الواردة في وثيقة االجتماع .فبالنسبة لبعض األعضاء ،استندت التخفيضات إلى النظر في مدة
تكاليف التشغيل اإلضافية ،بينما استندت التخفيضات بالنسبة لآلخرين إلى تكاليف الصيانة المخفضة.
 .199وأوصى فريق االتصال كذلك بأن يُطلب إلى األمانة إعداد مشروع اتفاق لتنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها
الثامن والثمانين ،والذي استخدم كنقطة انطالق لالتفاق الذي تمت الموافقة عليه في االجتماع الحالي بين حكومة المكسيك
واللجنة التنفيذية لتدمير انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في شركة كويموباسيكوس (المقرر .)53/87
وبنا ًء على ذلك ،سيشمل مشروع االتفاق نفس المرونة بدءاً من تاريخ الشروع بتدمير المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون 23-في األرجنتين على غرار المرونة التي ُمنحت للمكسيك ،مع مالحظة أن حكومة األرجنتين
واليونيدو ستبذالن قصارى جهدهما لضمان مراقبة المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-بأسرع ما يمكن؛ ناهيك عن
موائمة أحكام تحفيز االستغالل األمثل لعملية خفض معدل توليد المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-حسب الظروف
بواقع ضعف كفاءة المشروع من حيث التكلفة.
السائدة في األرجنتين .وسيتم احتساب الشرط الجزائي
ِ
.200

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تشير إلى الجوانب الرئيسية المتعلقة بتقنيات مراقبة المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون:23-
األرجنتين (المقرر  )95/86الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/53؛
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(ب)

( ج)

(د)

أن توافق ،من حيث المبدأ ،على مبلغ  2,262,630دوالر أمريكي ،باإلضافة تكاليف دعم الوكالة
البالغة  158,384دوالر أمريكي لليونيدو ،لتمكين حكومة األرجنتين من االمتثال اللتزامات مراقبة
انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-بموجب تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال ،على
أساس الفهم أن:
()1

حكومة األرجنتين ستضمن ،بحلول  1يناير  2022وما بعد ذلك ،تدمير انبعاثات المنتج
الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-الناجمة عن خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون22-
امتثاالً لبروتوكول مونتريال وأن تكون االنبعاثات من هذا الخط عند  0.1كجم أو أقل من
انبعاثات الهيدروفلوروكربون 23-مقاب َل كل  100كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-
 22الذي يتم إنتاجه؛

()2

أنه سيتم رب ُ
ط مبلغ أقصاه  502,766دوالر أمريكي من إجمالي التمويل المعتمد بتكاليف
التشغيل اإلضافية وسيتم تقسيمه إلى شرائح سنوية يتم تقديمها إلى األرجنتين عند التحقق من
كمية المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-الذي تم تدميره؛

()3

أن تُحسب تكاليف التشغيل اإلضافية في كل شريحة سنوية بضرب كمية
الهيدروفلوروكربون 23-المدمرة بـ  1.40دوالر أمريكي/كجم؛

()4

أن تتمتع حكومة األرجنتين بالمرونة في استخدام التمويل المعتمد من حيث المبدأ المشار إليه
في الفقرة الفرعية (ب) أعاله لتعويض مصنع اإلنتاج" ،فريو إندوسترياس أرجنتيناس"،
إلغالق إنتاجها من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في حال قرر المصنع إغالق خط إنتاج
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-بشكل دائم قبل  1يناير  ،2024باستثناء أي أموال تمت
الموافقة عليها للتحقق المستقل للسنوات الالحقة لسنة اإلغالق ،والتي ينبغي إعادتها إلى
الصندوق المتعدد األطراف وأن أي إنتاج ألي مادة أخرى مدرجة في الملحق "ج" أو "و"
لبروتوكول مونتريال في هذا الملحق لن يكون مؤهالً للتمويل؛

()5

سيتم االنتهاء من المشروع بحلول  1يناير/كانون الثاني 2031؛

()6

أن تلتزم حكومة األرجنتين بعدم وجود تمويل إضافي من مصادر أخرى لمراقبة انبعاثات
المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في "فريو إندوسترياس أرجنتيناس" أثناء أو بعد
االنتهاء من المشروع ،بما في ذلك أرصدة أو تعويضات الهيدروفلوروكربون23-؛

أن تحيط علما بما يلي:
()1

أن التمويل المعتمد من حيث المبدأ المحدد في الفقرة الفرعية (ب) أعاله هو إجمالي التمويل
الذي سيكون متاحا ً لحكومة األرجنتين من الصندوق المتعدد األطراف لمراقبة انبعاثات
المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون23-

()2

أن التكاليف المتفق عليها راعت الظروف الخاصة للمشروع في األرجنتين ولم تشكل سابقة
لحساب تكاليف أي مشاريع أخرى لمراقبة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-
23؛

أن تطلب إلى األمانة ،بالتعاون مع اليونيدو ،إعداد مشروع اتفاق بين حكومة األرجنتين واللجنة
التنفيذية لمراقبة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون ،23-وفقا ً للمقرر الحالي ،للنظر فيه في
االجتماع الثامن والثمانين وفق االتفاق المبرم بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية لتدمير انبعاثات
الهيدروفلوروكربون 23-المتولدة عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في كويموباسيكوس
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(المقرر  )53/87كنقطة انطالق وفي ضوء اإلرشادات التي قدمتها اللجنة التنفيذية في االجتماع
السابع والثمانين؛
(ه)

أن توافق على الشريحة األولى من مشروع مراقبة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون23-
في األرجنتين بمبلغ  1,527,851دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 106,950
دوالر أمريكي لليونيدو؛

( و)

أن تطلب من حكومة األرجنتين ،عن طريق اليونيدو ،تقديم خطة تنفيذ سنوية وفقا ً لمشروع االتفاق
المتوقع المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) أعاله ،للنظر فيها في االجتماع الثامن والثمانين.
(المقرر )52/87

الجوانب الرئيسية المتعلقة بتقنيات مراقبة المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون :23-المكسيك
(المقرر (96/86د))
 .201فيما يتعلق بمشروع االتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية ،أفاد منظم اجتماع فريق االتصال أن الفريق
أشار إلى عدد من القضايا وتم اإلعراب عن القلق حيال أنه لم يتم التعبير عن جميع أحكام المقرر  96/86بشكل مناسب
في مشروع االتفاق .قد تكون هناك ظروف استثنائية ،خارجة عن سيطرة الشركة ،يمكن أن تؤدي إلى زيادة في معدل
توليد المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون23-؛ وقال إن مثل هذه الحاالت يمكن أن تنظر فيها اللجنة التنفيذية على أساس
كل حالة على حدة .كان هناك اتفاق عام يفيد بأنه ينبغي على اللجنة التنفيذية أن تحفز تحسين العملية لتقليل معدل توليد
المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون ،23-وبينما تم توزيع الشرائح في المرفق-1أ من مشروع االتفاق بالتساوي في
بواقع
الفترة بين  2023و ، 2030فقد يكون هناك حاجة إلى مراعاة التقلبات في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون،22-
ِ
انخفاض اإلنتاج في سنة واحدة تليها زيادة في العام التالي .كما تمت اإلشارة أيضا ً إلى أنه قد يكون من األنسب ،عند
تحديد العقوبة الجزائية ،استخدام كفاءة التكلفة اإلجمالية للمشروع بدالً من التكلفة المتفق عليها للتدمير فقط .وقد طلب
فريق االتصال من األمانة إعداد مشروع اتفاق معدل يراعي القضايا المثارة .وبعد النظر في مشروع التعديل المعدل
وإجراء تعديل طفيف عليه ،أوصى فريق االتصال بالموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية.
 .202وقررت اللجنة التنفيذية الموافقة على االتفاق المبرم بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية لتدمير انبعاثات
الهيدروفلوروكربون 23-الناجمة عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في كيموباسيكوس ،على النحو الوارد في
المحلق السادس والعشرين لهذا التقرير.
(المقرر )53/87

البند  14من جدول األعمال :تقرير عن التقدم المحرز في عملية التوظيف لمنصب كبير موظفي الصندوق
المتعدد األطراف (المقرر (2/86ح))
 .203في االجتماع السابع والثمانين الرسمي عبر اإلنترنت ،عرضت على اللجنة التنفيذية الوثيقة
 ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/55التي تم النظر فيها خالل جلسة مغلقة حضرها أعضاء اللجنة التنفيذية فقط،
بما في ذلك أولئك الذين تم ضمهم إلى اللجنة .وقد أبلغ الرئيس اللجنة ،عند تقديم هذا البند ،أن المديرة التنفيذية لليونيب،
السيدة إنغر أندرسون ،طلبت من رئيس موظفيها السيد رافائيل بيرالتا تمثيلها ،كما فعلت في االجتماع السادس والثمانين،
ومساعدة اللجنة في مداوالتها .رحب الرئيس بالسيد بيرالتا في االجتماع السابع والثمانين.
 .204وأشار ممثل األمانة إلى أنه تم تقديم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/55كمتابعة للفقرة الفرعية
(ح) من المقرر  .2/86وتضمنت تحديثا ً لحالة الوظيفة الشاغرة لمنصب كبير الموظفين الرابع؛ وأبلغت عن الترشيحات
الواردة لعضوية فريق االختيار ،أي ممثلين اثنين عن األطراف غير المدرجة في المادة  ،5باإلضافة إلى الرئيس،
وثالثة ممثلين عن األطراف المدرجة في المادة  5وممثالن عن اليونيب؛ وقدم جدوالً زمنيا ً إرشاديا ً لعملية التوظيف.
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 .205وأوضح السيد بيرالتا رداً على أسئلة األعضاء أن دور السيدة أندرسون سيتمثل في المقام األول في أن تشغل
منصبها كعضو في لجنة االختيار ،وبعد ذلك ستحيل توصية الفريق بخصوص المرشح أو المرشحين إلى األمين العام
الذي سيتخذ القرار النهائي .وأضاف السيد بيرالتا أنه قبل مرحلة اإلرسال ،سيتحقق فريق االستعراض رفيع المستوى
التابع لألمم المتحدة من اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة .وقال أيضا ً أن اليونيب ملتزمة بضمان التعيين على وجه
السرعة لضمان عدم حصول فجوة بين مغادرة كبير الموظفين الحالي ووصول كبير الموظفين الرابع .وقال أحد
األعضاء أنه من األهمية بمكان عدم حدوث تأخير في التعيين وأن يتم تعيين كبير الموظفين الرابع في الوقت المناسب
لضمان سالسة سير عمل األمانة واللجنة التنفيذية .واقترح أن تكون هناك فترة تداخل بين كبير الموظفين المنتهية واليته
وكبير الموظفين القادم لمنح كبير الموظفين الجديد فرصة االستفادة من الخبرة والثروة المعرفية لكبير الموظفين الحالي.
ومع ذلك ،أوضح السيد بيرالتا أن قواعد الموارد البشرية في األمم المتحدة ال تسمح بازدواجية شغل الوظائف ،فضالً
عن أن ذلك لم يُدرج في الميزانية .ومع ذلك فهو واثق من أن كبير الموظفين الحالي وخلفه سيتعاونان معا ً لضمان انتقال
سلس .وقال السيد بيرالتا أنه من المهم تحديد مواعيد لمرحلة المقابلة في أقرب وقت ممكن لضمان المضي قدما ً في
عملية التوظيف بسالسة.
.206

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بما يلي:
()1

التقرير بشأن التقدم المحرز في عملية التوظيف لمنصب كبير موظفي أمانة الصندوق المتعدد
األطراف (المقرر (2/86ح)) الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/55؛

()2

فتح باب التقديم على الشاغر الوظيفي لمنصب كبير الموظفين الرابع ،مع تحديد تاريخ إغالقه
في  3أغسطس  ،2021على النحو الوارد في الملحق األول للوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/55؛

()3

رد المدير التنفيذي المؤرخ  18مايو/أيار  2021على كبير الموظفين فيما يتعلق بممثلي
اليونيب في فريق االختيار؛

(ب)

أن توافق على إنشاء فريق اختيار يضم السيدة آني غابرييل (أستراليا) ،والسيد آالن ويلمارت (بلجيكا)
(الرئيس المشارك) ،والسيد جون ثومبسون (الواليات المتحدة األمريكية) ،كممثلين عن األطراف
غير المدرجة في المادة 5؛ والسيدة ليانا غيرامانيان (أرمينيا) والسيد لي يونغهونغ (الصين) والسيدة
إريكا سبيس (باراغواي) ،كممثلين عن األطراف المدرجة في المادة 5؛ والسيدة إنغر أندرسون
(المدير التنفيذي لليونيب) (الرئيس المشارك) والسيدة ميجومي سيكي (السكرتيرة التنفيذية ألمانة
األوزون) ،كممثلين عن اليونيب؛

( ج)

أن تطلب من أعضاء لجنة االختيار العمل بين الدورات على المسائل التي تندرج ضمن اختصاصها،
بما في ذلك تحديد عملية االختيار ،وتواريخ المقابالت المزمع عقدها افتراضياً ،ومصفوفة التقييم
إلسناد الدرجات إلى المرشحين؛ و

(د)

أن تطلب من فريق االختيار أن يقدم ،من خالل رئيس اللجنة التنفيذية ،تقريراً في االجتماع الثامن
والثمانين بشأن التقدم المحرز في عملية اختيار كبير الموظفين الرابع.
(المقرر )54/87
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البند  15من جدول األعمال :مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول
مونتريال المقدم إلى االجتماع الثالث والثالثين لألطراف
.207

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/56

 .208وقررت اللجنة التنفيذية تفويض األمانة بوضع اللمسات األخيرة على تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الثالث
والثال ثين لألطراف في بروتوكول مونتريال في ضوء المناقشات التي جرت والقرارات المتخذة في االجتماع السابع
والثمانين ،وتقديمه إلى أمانة األوزون بعد موافقة الرئيس.
(المقرر )55/87

البند  16من جدول األعمال :تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج
 .209قدمت ُمي ِسّرة أعمال الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج تقرير الفريق الفرعي كما هو وارد في الوثيقة
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/57وقالت إن المجموعة الفرعية قد اجتمعت مرتين افتراضياً ،على هامش
االجتماع السابع والثمانين الرسمي عبر اإلنترنت وركزت على المسائل المتعلقة بالتخلص التدريجي من إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين .وقد قدمت توصيتين موضوعيتين لتنظر فيهما اللجنة التنفيذية .وبعد إجراء
مناقشات في الفريق الفرعي ،تم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن اتفاق المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين ،والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ في االجتماع السادس والثمانين .وفيما
يتعلق بالتحقيق في تطبيقات الموا ِد الهيدروكلوروفلوروكربونية الوسيطة ،بعد مناقشات مستفيضة بشأن اآلراء المتنوعة
لألعضاء ،تم التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية المضي في القضايا المتعلقة بتغيير طريقة النقل في المرافق المدمجة
واستعراض بيانات إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال.
 .210و فيما يتعلق بمشروع المبادئ التوجيهية والشكل القياسي المستخدم للتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة
لألوزون ،تم تأجيل مناقشة هذه المسألة بنا ًء على اقتراح أحد األعضاء إلى االجتماع الشخصي التالي للجنة التنفيذية،
والذي كان من المتوقع أن يكون االجتماع الثامن والثمانين.
 .211ونظر الفريق الفرعي في مشروع المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر
 ، )101/86التي نوقشت بشكل شامل في االجتماع الحادي والثمانين .وقد دارت بعض المناقشات حول الفقرتين اللتين
ما زالتا تحتويان على نص بين قوسين معقوفين ،إال أنه لم يكن لدى الفريق الفرعي الوقت الكافي إلكمال مناقشة النص.
وسوف يستأنف الفريق الفرعي مناقشته لمشروع المبادئ التوجيهية الخاصة بقطاع إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في إحدى االجتماعات المقبلة.
مشروع اتفاق المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر (99/86و))
 .212وقررت اللجنة التنفيذية الموافقة على اتفاق المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين ،بصيغتها المعدلة شفهيا ً من قبل الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج والواردة في
ق السابع والعشرين لهذا التقرير.
الملح ِ
(المقرر )56/87
الوثيقة النهائية بشأن التحقيق في استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الوسيطة في الصين
(المقرر )100/86
.213

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
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(أ)

أن تحيط علما ً بالوثيقة النهائية بشأن التحقيق في تطبيقات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الوسيطة
في الصين للفترة من  2014إلى  ،2018التي قدمتها حكومة الصين ،من خالل البنك الدولي؛

(ب)

أن تطلب إلى حكومة الصين ،من خالل البنك الدولي ،إبالغ اللجنة التنفيذية إذا كان أي من خطوط
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم التحقق من تكاملها رأسيا ً عبر أنبوب إلى مرفق
المرحلة النهائية قد غيرت طريقتها في نقل بعض أو كل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى
مرفق المرحلة النهائية؛

( ج)

أن تطلب من البنك الدولي أن يُدرج ،في عمليات التحقق السنوية المستقلة من إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،
جمي َع خطوط إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنشأة حديثا ً الستخدام المواد الوسيطة إذا تم
التحقق من عدم تكاملها رأسيا ً مع مرفق اإلنتاج في المرحلة النهائية ،مع مالحظة أن اللجنة التنفيذية
يمكن أن تنظر ،على أساس كل حالة على حدة ،فيما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تمويل إضافي لمثل
هذا التحقق؛

(د)

أن تنظر اللجنة التنفيذية في تعريف "المرافق المتكاملة رأسيا ً" ،في اجتماعها الثامن والثمانين ،في
سياق مناقشاتها بشأن مشروع المبادئ التوجيهية والشكل القياسي المستخدم للتحقق من إزالة إنتاج
المواد المستنفدة لألوزون (المقرر )97/86؛

(ه)

أن تحيط علما ً بأن حكومة الصين ستقوم بما يلي:

( و)

()1

ضمان أنه سيتم ،في إطار عملية إبالغ البيانات بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال
اعتباراً من عام  ،2021اإلبالغ عن جميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنتجة في
سنة محددة على أنها منتجة في ذلك العام ،بغض النظر عن وقت استخدام المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما يتماشى مع التعليمات والمبادئ التوجيهية الخاصة بإبالغ
البيانات بموجب المادة  7التي وافقت عليها األطراف في بروتوكول مونتريال في المقرر
×××/10؛

()2

استعراض النهج المستخدم لإلبالغ عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون133-أ
والكلوروفلوروكربون113-أ بموجب المادة  7لتعزيز إبالغ البيانات ،وتقديم تقرير من خالل
البنك الدولي إلى اللجنة التنفيذية بنتائج ذلك االستعراض في اجتماع اللجنة التنفيذية في يونيو
2022؛ و

أن تطلب من حكومة الصين ،من خالل البنك الدولي ،تقديم نتائج استعراض الحكومة إلنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنها بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال لعامي 2014
و 2015إلى االجتماع الثامن والثمانين.
(المقرر )57/87

مشروع المبادئ التوجيهية والشكل القياسي المستخدم للتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون
(المقرر )97/86
 .214قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في مشروع المبادئ التوجيهية والشكل القياسي المستخدم للتحقق من إزالة
إنتاج المواد المستنفدة لألوزون إلى االجتماع الثامن والثمانين.
(المقرر )58/87
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مشروع المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر )101/86
 .215قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في مشروع المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى اجتماعٍ مقبل.
(المقرر )59/87

البند  17من جدول األعمال :مسائل أخرى
مواعيد وأماكن اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2022
 .216خالل عملية الموافقة بين الدورات لالجتماع  ،87نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/Inf.2
 .217ووافق األعضاء بشكل عام على عقد اجتماع إضافي في مارس/آذار  2022لمناقشة بنود السياسة المعلقة التي
ال يمكن اختتامها من خالل عملية الموافقة بين الدورات واالجتماعات افتراضيا ً لالجتماع الثامن والثمانين .وأشار أحد
األعضاء إلى أنه إذا تم عقد االجتماع الثامن والثمانين بصورة شخصية ،فقد يكون من المفيد للجنة التنفيذية أن تعيد
النظر حينها فيما إذا كان عقد االجتماع اإلضافي في عام  2022ضروريا ً.
 .218و طلب عضو آخر من األمانة التخطيط لالجتماع الثامن والثمانين في وقت مبكر ،والسيما للتخطيط وإبالغ
اللجنة التنفيذية في الوقت المناسب بأي اجتماعات افتراضية لفريق االتصال سيتم تنظيمها مع مالحظة أنه سيكون هناك
أسبوعان على األقل من اجتماعات فريق االتصال قبيل الجلسات العامة .وذلك من أجل السماح لألعضاء بتحديث
جداولهم وفقا ً لذلك .وسيكون من المهم أيضا اتخاذ قرار اآلن بشأن ما إذا كان االجتماع الثامن والثمانين سيكون افتراضيا ً
أم بصورة شخصية.
.219

وأشار األعضاء إلى خياراتهم المفضلة لالجتماعين التسعين والحادي والتسعين في ضوء التزاماتهم السابقة.

.220

وعقب ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تعقد االجتماع التاسع والثمانين بين  7و 11آذار/مارس  ،2022في مونتريال ،كندا ،في منظمة
الطيران المدني الدولي (إيكاو) ،لمناقشة بنود السياسة المعلقة التي ال يمكن االنتهاء منها من خالل
عملية الموافقة بين الدورات واالجتماعات افتراضيا ً لالجتماع الثامن والثمانين ،في حال عدم عقد
االجتماع الثامن والثمانين المقرر عقده في الفترة من  15إلى  19نوفمبر/تشرين الثاني  2021بشكل
مباشر؛

(ب)

أن تعقد اجتماعها التسعين في الفترة من  20إلى  24يونيه/حزيران  2022في مونتريال ،كندا ،في
منظمة الطيران المدني الدولي؛

( ج)

أن تعقد اجتماعها الحادي والتسعين في الفترة من  28نوفمبر/تشرين الثاني إلى  2ديسمبر/كانون
األول  2022في مونتريال ،كندا ،في منظمة الطيران المدني الدولي؛

(د)

أن تشير إلى أنه في حالة عدم عقد االجتماع التاسع والثمانين على النحو المقرر في الفقرة الفرعية
(أ) أعاله ،فإن االجتماعات المقترحة في يونيه/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني  2022ستصبح
االجتماعين التاسع والثمانين والتسعين على التوالي.
(المقرر )60/87
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البند  18من جدول األعمال :اعتماد التقرير
 .221اعتمدت اللجنة التنفيذية هذا التقرير على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة
:UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58

البند  19من جدول األعمال :اختتام االجتماع
 .222اختتمت الجلسة الرسمية لإلجتماع السابع و الثمانينن على اإلنترنت على الساعة العاشرة و النصف من صباح
صباحا من
واكتمل اعتماد التقرير على الساعة السابعة
 2تموز /يولية 2021
يوم
يوم  22نوفمبر  /تشرين الثاني لعام . 2021
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TRUST FUND FOR THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 1 : STATUS OF THE FUND FROM 1991-2021 (IN US DOLLARS)
As at 09/06/2021

INCOME
Contributions received:
- Cash pay ments including note encashments
- Promissory notes held
- Bilateral cooperation
- Interest earned *
- Additional income from loans and other sources
- Miscellaneous income

3,858,643,102
0
177,770,950
243,051,616
0
21,841,581

Total Income

4,301,307,249

ALLOCATIONS** AND PROVISIONS
- UNDP
- UNEP
- UNIDO
- World Bank
Unspecified projects
Less Adjustments
Total allocations to implementing agencies
Secretariat and Executive Committee costs (1991-2022)
- includes provision for staff contracts into 2022
Treasury fees (2003-2022)
Monitoring and Evaluation costs (1999-2020)
Technical Audit costs (1998-2010)
Information Strategy costs (2003-2004)
- includes provision for Network maintenance costs for 2004
Bilateral cooperation
Provision for fixed-exchange-rate mechanism's fluctuations
- losses/(gains) in value
Total allocations and provisions
Cash***
Promissory Notes:

BALANCE AVAILABLE FOR NEW ALLOCATIONS

978,765,138
376,322,851
967,547,627
1,279,007,197
3,601,642,813

141,680,306
10,056,982
3,777,433
1,699,806
104,750
177,770,950
30,146,683
3,966,879,723
334,427,526
0

334,427,526

* Includes interest amount US $1,356,199 earned by FECO/MEP/(China).
** Amounts reflect net approvals for which resources are transferred to Implementing Agencies. The Secretariat budget reflects actual costs
as per the final 2019 and preliminary 2020 accounts of the Fund and approved amounts for 2019 - 2022.
*** Cash amounting to US $3,280,455 is with the World Bank due to less allocation than return at the 83 rd , 84 th , 85 th and 86 th
meetings.
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TRUST FUND FOR THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 2 : 1991 - 2021 SUMMARY STATUS OF CONTRIBUTIONS AND OTHER INCOME (US$)
BALANCE AVAILABLE FOR NEW ALLOCATIONS
As at 09/06/2021
Description
Pledged contributions
Cash payments/received
Bilateral assistance
Promissory notes
Total payments

1991-1993
235,029,241

1994-1996
424,841,347

1997-1999
2000-2002 2003-2005 2006-2008
472,567,009 440,000,001 474,000,001 368,028,480

2009-2011
2012-2014
399,640,706 396,815,725

2015-2017
436,198,530

2018-2020
497,448,199

2021-2023
1991-2021
38,518,658 4,183,087,898

206,611,034

381,594,829

418,889,289 406,691,769 421,323,976 339,225,803

376,678,075 377,571,807

414,656,802

476,881,060

38,518,658 3,858,643,102

4,366,255

11,870,240

20,913,758 22,591,302 44,246,306 19,671,519

11,412,900

14,175,312

14,371,721

0

177,770,950

(0)

0

0

0

0

390,829,712 388,984,707

428,832,114

491,252,781

0

-

-

-

210,977,289

393,465,069

0

8,098,267

24,051,952

31,376,278

89.77%

92.61%

Interest earned

5,323,644

28,525,733

Miscellaneous income

1,442,103

1,297,366

217,743,036

423,288,168

1991-1993

1994-1996

Total pledges

235,029,241

424,841,347

Total payments

210,977,289

393,465,069

89.77%

92.61%

217,743,036

423,288,168

24,051,952

31,376,278

10.23%

7.39%

6.93%

24,051,952

31,376,278

10.23%

7.39%

Disputed contributions
Outstanding pledges
Payments %age to pledges

TOTAL INCOME
Accumulated figures

Payments %age to pledges
Total income
Total outstanding contributions
As % to total pledges
Outstanding contributions for certain
Countries with Economies in
Transition (CEITs)
CEITs' outstandings %age to pledges

0

(0)

439,803,048 429,283,071 465,570,282 358,897,322
0

0

32,763,961 10,716,930

0 32,471,642

14,151,636
0

38,518,658 4,036,414,052

405,792

3,477,910

1,301,470

2,551,799

0

48,306,880

8,429,719

9,131,159

8,810,995

7,831,018

7,366,416

6,195,418

0

146,673,846

98.22%

97.52%

97.80%

98.03%

98.31%

98.75%

100.00%

96.49%

44,685,516 53,946,601 19,374,449 43,537,814

10,544,631

6,615,053

8,836,637

21,661,539

243,051,616

3,547,653

5,804,410

1,782,834

854,973

21,841,581

404,921,996 401,404,170

439,451,585

513,769,292

38,518,658 4,301,307,249

2012-2014

2015-2017

2018-2020

472,567,009 440,000,001 474,000,001 368,028,480

399,640,706 396,815,725

436,198,530

497,448,199

1991-2021
2021-2023
38,518,658 4,183,087,898

439,803,048 429,283,071 465,570,282 358,897,322

390,829,712 388,984,707

428,832,114

491,252,781

38,518,658 4,036,414,052

98.03%

98.31%

98.75%

404,921,996 401,404,170

439,451,585

513,769,292

38,518,658 4,301,307,249

93.07%

1,223,598

97.56%

1,125,282

1,386,177

3,377,184

485,712,161 484,354,955 486,330,908 405,812,320
1997-1999

93.07%

2000-2002

97.56%

2003-2005

98.22%

2006-2008

97.52%

485,712,161 484,354,955 486,330,908 405,812,320
32,763,961 10,716,930

2009-2011

97.80%

100.00%

96.49%

8,429,719

9,131,159

8,810,995

7,831,018

7,366,416

6,195,418

146,673,846

2.44%

1.78%

2.48%

2.20%

1.97%

1.69%

1.25%

3.51%

32,763,961

9,811,798

7,511,984

5,940,206

6,211,155

5,000,737

3,120,371

3,717,668

129,506,111

6.93%

2.23%

1.58%

1.61%

1.55%

1.26%

0.72%

0.75%

3.10%

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.
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TRUST FUND FOR THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 3 : 1991-2021 Summary Status of Contributions (US$)
As at 09/06/2021

Party

Agreed
Contributions

Bilateral
Assistance

Cash Payments

Promissory
Notes

Exchange
(Gain)/Loss.
NB:Negative
amount = Gain

Outstanding
Contributions

164,488

164,488

0

0

0

0

Australia*

93,993,098

91,958,587

2,034,510

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

145,049,521

10,802,182

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

301,065,488

16,676,836

0

-687,810

-5,055,719

Germany

445,874,691

370,138,134

76,100,631

-0

-364,074

7,029,524

26,432,727

17,839,913

0

0

8,592,814

-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

17,967,630

17,967,630

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

739,349,051

19,257,760

0

-3

0

2,306,516

2,306,516

0

0

-0

0

286,549

286,549

0

0

0

0

1,478,643

1,478,643

0

0

0

-2,483

427,333

427,333

0

0

0

0

Lithuania

2,057,463

1,564,494

0

0

492,968

0

Luxembourg

4,101,985

4,101,985

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

28,245,045

28,132,045

113,000

0

0

1,129,253

Portugal

22,451,172

22,403,430

47,743

0

-1

198,973

Romania

4,104,470

4,104,460

0

0

10

0

151,376,735

42,911,441

666,676

0

107,798,618

6,576,265

67,731

67,731

0

0

0

3,429

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

3,172,277

0

0

0

0

South Africa

3,793,691

3,763,691

30,000

0

0

0

136,951,449

130,508,697

6,442,752

0

0

2,921,016

Sweden

56,131,797

54,557,469

1,574,328

0

-0

846,359

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

11,040,359

1,303,750

0

0

9,736,609

0

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

969,997,370

948,430,180

21,567,191

0

-1

0

1,006,574

246,606

0

0

759,968

0

4,183,087,898

3,858,643,102

177,770,950

-0

146,673,846

30,146,683

48,306,880

0

0

0

48,306,880

4,231,394,778

3,858,643,102

177,770,950

0

194,980,726

Andorra

Greece

Kazakhstan
Kuwait
Latvia
Liechtenstein

Russian Federation
San Marino
Singapore

Spain

Ukraine
United Arab Emirates

Uzbekistan
SUB-TOTAL
Disputed Contributions***
TOTAL

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 40 th meeting to read US $1,208,219 and US $6,449,438 instead of
US $1,300,088 and US $6,414,880 respectively.
(**) 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 $5,764 for 2005 should be disregarded.
(***) Amount netted off from outstanding contributions and are shown here for records only.
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TRUST FUND FOR THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 4 : Status of Contributions for 2021-2023 (US$)
As at 09/06/2021
Party
Andorra
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bulgaria
Canada
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Holy See
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
San Marino
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Tajikistan
Ukraine
United Kingdom
United States of America
Uzbekistan
TOTAL
CEITs

Agreed
Contributions

Cash Payments

Bilateral
Assistance

Promissory Notes

Outstanding Contributions

950,000

950,000

141,813

141,813

180,668

180,668

2,119,500
1,085,648

2,119,500
1,085,648

34,041,030

34,041,030

38,518,658

38,518,658

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,119,500

2,261,313

0

0

-141,813
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TRUST FUND FOR THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 5 : Status of Contributions for 2021 (US$)
As at 09/06/2021
Party
Andorra
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bulgaria
Canada
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Holy See
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
San Marino
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Tajikistan
Ukraine
United Kingdom
United States of America
Uzbekistan
TOTAL
CEITs

Agreed
Contributions

Cash Payments

Bilateral
Assistance

Promissory Notes

Outstanding Contributions

950,000

950,000

141,813

141,813

180,668

180,668

2,119,500
1,085,648

2,119,500
1,085,648

34,041,030

34,041,030

38,518,658

38,518,658

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,119,500

2,261,313

0

0

-141,813
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TRUST FUND FOR THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 6 : Status of Contributions for 2018-2020 (US$)
As at 09/06/2021
Party

Agreed
Contributions Cash Payments

Bilateral
Assistance

Promissory Notes

Outstanding Contributions

Andorra
45,501
45,501
0
0
Australia
17,669,001
17,245,398
423,603
0
Austria
5,443,500
5,443,500
0
0
Azerbaijan
453,501
0
0
0
Belarus
423,501
359,334
0
0
Belgium
6,690,999
6,690,999
0
0
Bulgaria
339,999
339,999
0
0
Canada
22,083,999
21,029,237
1,054,762
0
Croatia
748,500
748,500
0
0
Cyprus
324,999
324,999
0
0
Czech Republic
2,601,000
2,601,000
0
0
Denmark
4,415,499
4,415,499
0
0
Estonia
287,499
287,499
0
0
Finland
3,447,501
3,447,501
0
0
France
36,736,500
36,596,945
827,365
0
Germany
48,303,999
38,948,149
9,660,801
0
Greece
3,561,000
1,187,000
0
0
Holy See
7,500
7,500
0
0
Hungary
1,217,001
1,217,001
0
0
Iceland
174,000
174,000
0
0
Ireland
2,532,999
2,532,999
0
0
Israel
3,251,001
0
0
0
Italy
28,336,500
27,399,738
936,762
0
Japan
71,890,118
71,614,421
275,697
0
Kazakhstan
1,443,999
1,443,999
0
0
Latvia
378,000
378,000
0
0
Liechtenstein
53,001
53,001
0
0
Lithuania
544,500
544,500
0
0
Luxembourg
483,999
483,999
0
0
Malta
120,999
0
0
0
Monaco
75,501
75,501
0
0
Netherlands
11,204,499
11,204,499
0
0
New Zealand
2,025,999
2,025,999
0
0
Norway
6,419,001
6,419,001
0
0
Poland
6,358,500
6,358,500
0
0
Portugal
2,963,499
2,963,499
0
0
Romania
1,391,001
1,390,991
0
0
Russian Federation
23,346,999
23,346,999
0
0
San Marino
22,500
22,500
0
0
Slovak Republic
1,209,501
1,209,501
0
0
Slovenia
635,001
635,001
0
0
Spain
18,470,499
17,277,768
1,192,731
0
Sweden
7,227,999
7,227,999
0
0
Switzerland
8,619,000
8,619,000
0
0
Tajikistan
30,000
0
0
0
Ukraine
778,500
0
0
0
United Kingdom
33,742,500
33,742,500
0
0
United States of America
108,743,585
108,743,585
0
0
Uzbekistan
174,000
58,000
0
0
TOTAL
497,448,199
476,881,060
14,371,721
0
Disputed Contributions(*)
2,551,799
0
0
0
TOTAL
499,999,998
476,881,060
14,371,721
0
(*) Additional amount on disputed contribution relating to Japan (US $1,295,383) and the United States of America (US $1,256,416)

0
0
0
453,501
64,167
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
-687,810
-304,951
2,374,000
0
0
0
0
3,251,001
0
0
0
0
0
0
0
120,999
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
30,000
778,500
0
0
116,000
6,195,418
2,551,799
8,747,217

CEITs

3,717,668

39,843,501

36,125,833

0

0
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TRUST FUND FOR THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 7 : Status of Contributions for 2020 (US$)
As at 09/06/2021
Party

Agreed
Contributions

Cash Payments

Bilateral
Assistance

Promissory Notes

Andorra
15,167
15,167
Australia
5,889,667
5,466,064
423,603
Austria
1,814,500
1,814,500
Azerbaijan
151,167
Belarus
141,167
141,167
Belgium
2,230,333
2,230,333
Bulgaria
113,333
113,333
Canada
7,361,333
6,936,571
424,762
Croatia
249,500
249,500
Cyprus
108,333
108,333
Czech Republic
867,000
867,000
Denmark
1,471,833
1,471,833
Estonia
95,833
95,833
Finland
1,149,167
1,149,167
France
12,245,500
12,218,945
714,365
Germany
16,101,333
12,913,708
3,187,625
Greece
1,187,000
1,187,000
Holy See
2,500
2,500
Hungary
405,667
405,667
Iceland
58,000
58,000
Ireland
844,333
844,333
Israel
1,083,667
Italy
9,445,500
9,445,500
Japan
24,395,167
24,395,167
Kazakhstan
481,333
481,333
Latvia
126,000
126,000
Liechtenstein
17,667
17,667
Lithuania
181,500
181,500
Luxembourg
161,333
161,333
Malta
40,333
Monaco
25,167
25,167
Netherlands
3,734,833
3,734,833
New Zealand
675,333
675,333
Norway
2,139,667
2,139,667
Poland
2,119,500
2,119,500
Portugal
987,833
987,833
Romania
463,667
463,667
Russian Federation
7,782,333
7,782,333
San Marino
7,500
7,500
Slovak Republic
403,167
403,167
Slovenia
211,667
211,667
Spain
6,156,833
6,156,833
Sweden
2,409,333
2,409,333
Switzerland
2,873,000
2,873,000
Tajikistan
10,000
Ukraine
259,500
United Kingdom
11,247,500
11,247,500
United States of America
36,653,423
36,653,423
Uzbekistan
58,000
TOTAL
166,653,422
160,988,210
4,750,355
Disputed Contributions(*)
13,244
166,666,666
160,988,210
4,750,355
TOTAL
(*) Additional amount on disputed contributions relating to the United States of America.
CEITs

13,281,167

12,044,000

0

Outstanding Contributions

0

0
0
0
151,167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-687,810
-0
0
0
0
0
0
1,083,667
0
0
0
0
0
0
0
40,333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000
259,500
0
0
58,000
914,857

0

914,857

0

1,237,167
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TRUST FUND FOR THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 8 : Status of Contributions for 2019 (US$)
As at 09/06/2021
Party
Andorra
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bulgaria
Canada
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Holy See
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
San Marino
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Tajikistan
Ukraine
United Kingdom
United States of America
Uzbekistan
TOTAL
Disputed Contributions(*)
TOTAL

Agreed
Contributions Cash Payments
15,167
5,889,667
1,814,500
151,167
141,167
2,230,333
113,333
7,361,333
249,500
108,333
867,000
1,471,833
95,833
1,149,167
12,245,500
16,101,333
1,187,000
2,500
405,667
58,000
844,333
1,083,667
9,445,500
24,395,167
481,333
126,000
17,667
181,500
161,333
40,333
25,167
3,734,833
675,333
2,139,667
2,119,500
987,833
463,667
7,782,333
7,500
403,167
211,667
6,156,833
2,409,333
2,873,000
10,000
259,500
11,247,500
35,614,904
58,000
165,614,903
1,051,763
166,666,666

Bilateral
Assistance

Promissory
Notes

Outstanding Contributions

15,167
5,889,667
1,814,500

11,247,500
35,614,904
58,000
160,707,503

2,480,673

0

0
0
0
151,167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-304,950
1,187,000
0
0
0
0
1,083,667
0
0
0
0
0
0
0
40,333
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10,000
259,500
0
0
0
2,426,727

160,707,503

2,480,673

0

2,426,727

0

1,179,167

141,167
2,230,333
113,333
7,031,333
249,500
108,333
867,000
1,471,833
95,833
1,149,167
12,245,500
15,005,907

330,000

1,400,376

2,500
405,667
58,000
844,333
8,880,500
24,209,870
481,333
126,000
17,667
181,500
161,333

565,000
185,297

25,167
3,734,833
675,333
2,139,667
2,119,500
987,833
463,657
7,782,333
7,500
403,167
211,667
6,156,833
2,409,333
2,873,000

CEITs
13,281,167
12,102,000
0
(*) Additional amount on disputed contributions relating to the United States of America.
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TRUST FUND FOR THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 9 : Status of Contributions for 2018 (US$)
As at 09/06/2021
Party

Agreed
Contributions

Cash Payments

Bilateral
Assistance

Promissory Notes

Outstanding Contributions

Andorra
15,167
15,167
Australia
5,889,667
5,889,667
Austria
1,814,500
1,814,500
Azerbaijan
151,167
Belarus
141,167
77,000
Belgium
2,230,333
2,230,333
Bulgaria
113,333
113,333
Canada
7,361,333
7,061,333
300,000
Croatia
249,500
249,500
Cyprus
108,333
108,333
Czech Republic
867,000
867,000
Denmark
1,471,833
1,471,833
Estonia
95,833
95,833
Finland
1,149,167
1,149,167
France
12,245,500
12,132,500
113,000
Germany
16,101,333
11,028,533
5,072,800
Greece
1,187,000
Holy See
2,500
2,500
Hungary
405,667
405,667
Iceland
58,000
58,000
Ireland
844,333
844,333
Israel
1,083,667
Italy
9,445,500
9,073,738
371,762
Japan
23,099,784
23,009,384
90,400
Kazakhstan
481,333
481,333
Latvia
126,000
126,000
Liechtenstein
17,667
17,667
Lithuania
181,500
181,500
Luxembourg
161,333
161,333
Malta
40,333
Monaco
25,167
25,167
Netherlands
3,734,833
3,734,833
New Zealand
675,333
675,333
Norway
2,139,667
2,139,667
Poland
2,119,500
2,119,500
Portugal
987,833
987,833
Romania
463,667
463,667
Russian Federation
7,782,333
7,782,333
San Marino
7,500
7,500
Slovak Republic
403,167
403,167
Slovenia
211,667
211,667
Spain
6,156,833
4,964,102
1,192,731
Sweden
2,409,333
2,409,333
Switzerland
2,873,000
2,873,000
Tajikistan
10,000
Ukraine
259,500
United Kingdom
11,247,500
11,247,500
United States of America
36,475,258
36,475,258
Uzbekistan
58,000
TOTAL
165,179,874
155,185,347
7,140,693
0
Disputed Contributions(*)
1,486,792
166,666,666
155,185,347
7,140,693
0
TOTAL
(*) Additional amount on disputed contribution relating to Japan (US $1,295,383) and the United States of America (US $191,409)

0
0
0
151,167
64,167
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
0
-0
1,187,000
0
0
0
0
1,083,667
0
0
0
0
0
0
0
40,333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000
259,500
0
0
58,000
2,853,834
1,486,792
4,340,626

CEITs

1,301,334

13,281,167

11,979,833

0

0
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TRUST FUND FOR THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 10 : Status of Contributions for 2015-2017 (US$)
As at 09/06/2021
Party
Andorra
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bulgaria
Canada
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Holy See
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan

Agreed Contributions

Cash Payments

Bilateral Assistance

Outstanding
Contributions

Promissory Notes

48,504
12,574,443
4,838,190
242,517
339,522
6,050,769
284,955
18,091,677
763,926
284,955
2,340,276
4,092,453
242,517
3,146,643
33,909,768
43,295,127
3,868,128
6,063
1,612,731
163,698
2,534,289
2,400,906
26,967,753
65,679,333

48,504
12,574,443
4,838,190
0
226,348
6,050,769
284,955
18,091,677
763,926
284,955
2,340,276
4,092,453
242,517
3,146,643
32,747,995
34,537,016
0
6,063
1,612,731
163,698
2,534,289
0
24,877,303
65,359,260

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,161,773
8,758,111
0
0
0
0
0
0
2,090,450
320,073

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
242,517
113,174
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
-0
-0
3,868,128
0
0
0
0
2,400,906
0
0

733,611

733,611

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
666,676
0
0
0
1,178,229
0
0
0
0
0
0
0
14,175,312
0
14,175,312

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
0
-0

0
0
0
0
32,335
0
0
0
0
-0
0
0
-0
0
-0
0
0
0
0
18,189
600,227
0
-0
90,942
7,366,416
1,301,470
8,667,886

Latvia
284,955
284,955
Liechtenstein
54,567
54,567
Lithuania
442,590
442,590
Luxembourg
491,094
491,094
Malta
97,005
64,670
Monaco
72,756
72,756
Netherlands
10,028,028
10,028,028
New Zealand
1,533,912
1,533,912
Norway
5,159,523
5,159,523
Poland
5,583,927
5,583,927
Portugal
2,873,811
2,873,811
Romania
1,370,214
1,370,214
Russian Federation
14,781,336
14,114,660
San Marino
18,189
18,189
Slovak Republic
1,036,755
1,036,755
Slovenia
606,288
606,288
Spain
18,024,984
16,846,755
Sweden
5,820,378
5,820,378
Switzerland
6,347,850
6,347,850
Tajikistan
18,189
0
Ukraine
600,227
0
United Kingdom
31,399,728
31,399,728
United States of America
94,948,529
94,948,529
Uzbekistan
90,942
0
TOTAL
436,198,530
414,656,802
Disputed Contributions(*)
1,301,470
0
TOTAL
437,500,000
414,656,802
(*) Additional amount on disputed contributions relating to the United States of America.
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TRUST FUND FOR THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 11 : Status of Contributions for 2017 (US$)
As at 09/06/2021
Party
Andorra
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bulgaria
Canada
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Holy See
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
San Marino
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Tajikistan
Ukraine
United Kingdom
United States of America
Uzbekistan
TOTAL

Agreed Contributions
16,168
4,191,481
1,612,730
80,839
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,303,256
14,431,709
1,289,376
2,021
537,577
54,566
844,763
800,302
8,989,251
21,893,111
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
32,335
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,927,112
6,063
345,585
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950
6,063
200,076
10,466,576
32,083,333
30,314
145,833,333

Cash Payments

Bilateral
Assistance

Promissory Notes Outstanding Contributions

16,168
4,191,481
1,612,730
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
10,471,705
12,410,403

831,551
2,021,306

-0

2,021
537,577
54,566
844,763
8,706,751
21,893,111

282,500

244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,927,112
6,063
345,585
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950

10,466,576
32,083,333
140,258,672

3,135,357

-0

0
0
0
80,839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
1,289,376
0
0
0
0
800,302
0
0
0
0
0
0
0
32,335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,063
200,076
0
0
30,314
2,439,305
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TRUST FUND FOR THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
TABLE 12 : Status of Contributions for 2016 (US$)
As at 09/06/2021
Party
Andorra
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bulgaria
Canada
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Holy See
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
San Marino
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Tajikistan
Ukraine
United Kingdom
United States of America
Uzbekistan
TOTAL
Disputed Contributions(*)
TOTAL

Agreed Contributions
16,168
4,191,481
1,612,730
80,839
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,303,256
14,431,709
1,289,376
2,021
537,577
54,566
844,763
800,302
8,989,251
21,893,111
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
32,335
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,927,112
6,063
345,585
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950
6,063
200,076
10,466,576
31,233,927
30,314
144,983,927
849,406
145,833,333

Cash Payments

Bilateral Assistance Promissory Notes Outstanding Contributions

16,168
4,191,481
1,612,730
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,018,799
12,431,833

284,457
1,999,876

-0

2,021
537,577
54,566
844,763
7,463,801
21,753,838
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
32,335
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,260,436
6,063
345,585
202,096
4,830,099
1,940,126
2,115,950

1,525,450
139,273

666,676

1,178,229

10,466,576
31,233,927
136,782,997

5,793,961

-0

136,782,997

5,793,961

-0

0
0
0
80,839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
-0
1,289,376
0
0
0
0
800,302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,063
200,076
0
0
30,314
2,406,970
849,406
3,256,376
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TRUST FUND FOR THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL

TABLE 13 : Status of Contributions for 2015 (US$)
As at 09/06/2021
Party
Andorra
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bulgaria
Canada
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Holy See
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan

Agreed Contributions
16,168
4,191,481
1,612,730
80,839
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,303,256
14,431,709
1,289,376
2,021
537,577
54,566
844,763
800,302
8,989,251
21,893,111
244,537

Cash Payments

Bilateral
Assistance

16,168
4,191,481
1,612,730

2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,257,491
9,694,780

45,765
4,736,929

2,021
537,577
54,566
844,763
8,706,751
21,712,311

282,500
180,800

244,537

Latvia
94,985
94,985
Liechtenstein
18,189
18,189
Lithuania
147,530
147,530
Luxembourg
163,698
163,698
Malta
32,335
32,335
Monaco
24,252
24,252
Netherlands
3,342,676
3,342,676
New Zealand
511,304
511,304
Norway
1,719,841
1,719,841
Poland
1,861,309
1,861,309
Portugal
957,937
957,937
Romania
456,738
456,738
Russian Federation
4,927,112
4,927,112
San Marino
6,063
6,063
Slovak Republic
345,585
345,585
Slovenia
202,096
202,096
Spain
6,008,328
6,008,328
Sweden
1,940,126
1,940,126
Switzerland
2,115,950
2,115,950
Tajikistan
6,063
Ukraine
200,076
United Kingdom
10,466,576
10,466,576
United States of America
31,631,269
31,631,269
Uzbekistan
30,314
TOTAL
145,381,269
137,615,134
5,245,994
Disputed Contributions(*)
452,064
TOTAL
145,833,333
137,615,134
5,245,994
(*) Additional amount on disputed contributions relating to the United States of America.

Promissory Notes

Outstanding Contributions
0
0
0
80,839
113,174
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
-0
1,289,376
0
0
0
0
800,302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
0
0
-0
0
-0
0
0
0
0
6,063
200,076
0
-0
30,314
2,520,142
452,064
2,972,206
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Annex II
APPROVED 2020, 2021, 2022 AND 2023 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT
Approved
2020
10
1100

1299
1300

1330
1333
1334
1336
1335
1399
(1)

Approved
2021

Approved
2022

Approved
2023

PERSONNEL COMPONENT*
Project Personnel (Title & Grade)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
98

1199
1200

(1)

Chief Officer (D2)
Deputy Chief Officer (D1)
Programme Management Officer (P4)
Senior Programme Management Officer (P5)
Senior Programme Management Officer (P5)
Senior Programme Management Officer (P5)
Senior Programme Management Officer (P5)
Information Management Officer (P4)
Senior Administrative and Fund Management Officer (P5)
Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)
Programme Management Officer (P3)
Chief, Information Systems Unit (P4)
Programme Management Officer (P4)
Associate Administrative Officer (P2)
Programme Management Officer (P3)
Prior Year
Sub-Total

Consultants
01
Projects and technical reviews etc.
Sub-Total
Administrative Support Personnel
01
Meeting Services Assistant (G7)
02
Programme Management Assistant
03
Programme Management Assistant
04
Programme Management Assistant
05
Information Technology Assistant
06
Programme Management Assistant
07
Administrative Assistant (G6)
08
Staff Assistant (G5)
09
Programme Management Assistant
10
Programme Management Assistant
11
Programme Management Assistant
Sub-Total
Conference Servicing Cost
Meeting Services: ExCom
Meeting Services: ExCom
Meeting Services: ExCom
Temporary Assistance

300,466
296,523
209,636
267,956
267,956
267,956
267,956
241,521
240,413
267,956
164,681
177,793
208,803
143,286
143,286

309,480
305,418
215,925
275,995
275,995
275,995
275,995
248,766
247,626
275,995
169,621
183,127
215,067
147,585
147,585

255,011
251,665
177,922
227,420
227,420
227,420
227,420
204,984
204,044
227,420
139,768
150,896
177,215
121,610
121,610

262,662
259,215
183,260
234,243
234,243
234,243
234,243
211,133
210,165
234,243
143,961
155,423
182,532
125,258
125,258

3,466,189

3,570,175

2,941,824

3,030,079

75,000
75,000

(G6)
(G5)
(G5)
(G6)
(G5)

(G5)
(G5)
(G6)

Sub-Total
TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT

75,000
75,000

75,000
75,000

75,000
75,000

112,947
106,872
89,604
83,664
106,873
88,425
94,857
72,272
83,664
83,664
81,227
1,004,068

116,335
110,078
92,292
86,174
110,079
91,077
97,703
74,440
86,174
86,174
83,664
1,034,190

95,860
90,704
76,048
71,007
90,705
75,048
80,507
61,339
71,007
71,007
68,939
852,173

98,736
93,426
78,330
73,138
93,426
77,299
82,922
63,179
73,138
73,138
71,007
877,738

355,800
355,800

355,800
355,800

355,800
355,800

355,800
355,800

18,800

18,800

18,800

18,800

730,400
1,734,468

730,400
1,764,590

730,400
1,582,573

730,400
1,608,138

Does not include allocation for 2019 unrecorded expenditures amounting to US $24,209: US $7,168 for computer expendables (BL 4102); US $10,548 for non - expendable (BL 4201-4202); and US $6,493
for network Maintenance (BL 5105).
*Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be reduced by US $247,880 based on 2019 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi covered by the Government of Canada.
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Approved
2020
1600

1699
1999
20
2100

2200

2999
30
3300

Travel on official business
01
Mission costs
02
Network meetings (4)
Sub-Total
COMPONENT TOTAL
CONTRACTUAL COMPONENT
Sub-contracts
01
Treasury services (decision 59/51(b))
02
Corporate consultancies
Subcontracts
01
Various studies
02
Corporate contracts
COMPONENT TOTAL
MEETING PARTICIPATION COMPONENT
Travel and DSA for Article 5 delegates to Executive Committee meetings
01
Travel of Chairperson and Vice-Chairperson

4299
4300

4999
50
5100

5199
5200
5299
5300

5399
5400

Approved
2023

208,000
50,000

208,000
50,000

208,000
50,000

208,000
50,000

258,000
5,533,658

258,000
5,667,765

258,000
4,857,397

258,000
4,971,217

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

15,000

15,000

15,000

15,000

150,000

150,000

150,000

150,000

COMPONENT TOTAL
EQUIPMENT COMPONENT
Expendables
01
Office stationery

165,000

165,000

165,000

165,000

02
4199
4200

Approved
2022

Executive Committee (2 )

02
3999
40
4100

Approved
2021

Computer expendable (software, accessories, hubs, switches, memory)

Sub-Total
Non-Expendable Equipment
01
Computers, printers
02
Other expendable equipment (shelves, furnitures)
Sub-Total
Premises
01
Rental of office premises**

Sub-Total
COMPONENT TOTAL
MISCELLANEOUS COMPONENT
Operation and Maintenance of Equipment
01
Computers and printers, etc. (toners, colour printer)
02
Maintenance of office premises
03
Rental of photocopiers (office)
04
Telecommunication equipment rental
05
Network maintenance
Sub-Total
Reproduction Costs
01
ExCom and reports to MOP
Sub-Total
Sundries
01
Communications
02
Freight charges
03
Bank charges
05
Staff training
06
GST
04
PST
Sub-Total
Hospitality and Entertainment
01
Hospitality costs

5499
5999
GRAND TOTAL

Sub-Total
COMPONENT TOTAL

Programme support costs (9%)
COST TO MULTILATERAL FUND
Previous budget schedule
Increase/decrease

7,000

7,000

7,000

7,000

10,530

10,530

10,530

10,530

17,530

17,530

17,530

17,530

13,000
5,850
18,850

13,000
5,850
18,850

13,000
5,850
18,850

13,000
5,850
18,850

870,282

870,282

870,282

870,282

870,282
906,662

870,282
906,662

870,282
906,662

870,282
906,662

8,100
8,000
10,000
8,000
10,000
44,100

8,100
8,000
10,000
8,000
10,000
44,100

8,100
8,000
10,000
8,000
10,000
44,100

8,100
8,000
10,000
8,000
10,000
44,100

10,710
10,710

10,710
10,710

10,710
10,710

10,710
10,710

45,000
6,000
2,500
20,137

45,000
6,000
2,500
20,137

45,000
6,000
2,500
20,137

45,000
6,000
2,500
20,137

73,637

73,637

73,637

73,637

16,800

16,800

16,800

16,800

16,800
145,247
7,250,567
402,323
7,652,890
7,652,890
(0)

16,800
145,247
7,384,674
414,393
7,799,067
7,799,067
0

16,800
145,247
6,574,306
341,460
6,915,766
7,949,630
(1,033,864)

**Rental of premises will be offset by US $619,267 (based on 2019) being covered by cost differential with Government of Canada leaving US $54,526 to be charged to the MLF.

16,800
145,247
6,688,126
351,704
7,039,830
7,039,830

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58
Annex III
المرفق الثالث
المشروعات المصنفة في فئة "إحراز بعض التقدم" والموصى بمواصلة رصدها
البلد
الجزائر
الجزائر

جزر البهاما
الكاميرون
الصين
الصين
الصين
الصين
الصين
دومينيكا
دومينيكا
غابون
هايتي
إندونيسيا
العراق
الكويت

الكويت

الكويت

ليبيا
ليبيا
ملديف
موريتانيا

اسم المشروع
الرمز
 ALG/PHA/66/INV/76خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
الشريحة األولى) (التحول من الهيدروكلوروفلوروكربون 22في تصنيع
مكيفات هواء الغرف في كوندور)
 ALG/PHA/66/INV/77خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية
(المرحلة األولى ،الشريحة األولى) (األنشطة الممارسة في قطاع قطاع
خدمة التبريد بما في ذلك إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
المستخدم للنظيف ورصد المشروعات)
 BHA/PHA/80/TAS/26خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
الشريحة الثالثة)
 CMR/PHA/82/INV/45خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،
الشريحة األولى)
 CPR/PHA/64/INV/513خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة قطاع تصنيع
مكيفات هواء الغرف) (المرحلة األولى ،الشريحة األولى)
 CPR/PHA/68/INV/524خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
الشريحة الثانية) (خطة قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف)
 CPR/PHA/71/INV/536خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
الشريحة الثالثة) (خطة قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف)
 CPR/PHA/73/INV/548خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
الشريحة الرابعة) (خطة قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف)
 CPR/PHA/75/INV/564خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
الشريحة الخامسة) (خطة قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف)
 DMI/PHA/62/TAS/19خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
الشريحة األولى)
 +DMI/SEV/80/TAS/01األنشطة التمكينية للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون
 GAB/PHA/79/INV/34خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
الشريحة الثالثة)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
HAI/PHA/76/TAS/21
الشريحة الثانية)
 IDS/PHA/76/INV/211خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،
الشريحة األولى) (قطاع إطفاء الحرائق)
خطة اإلزالة الوطنية (الشريحة األولى)
IRQ/PHA/58/INV/09
 KUW/PHA/66/INV/21خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
الشريحة األولى) (اإلزالة في قطاع رغوة البوليستيرين المسحوبة
بالضغط :شركة الخليج لصناعة وتجارة المواد العازلة؛ وشركة مصنع
المواد العازلة للحرارة والتبريد (األيسوفوم)؛ وشركة المساحة
 KUW/PHA/74/INV/24خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
الشريحة الثانية) (اإلزالة في قطاع رغوة البوليوريتان :شركة الكويت
لصناعة البولي يوريثين؛ كيربي ألنظمة البناء ،المساعدة التقنية لرش
رغوة المستخدمين وغيرهم من المستخدمين الصغار)
 KUW/PHA/74/INV/25خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
الشريحة الثانية) (اإلزالة في قطاع رغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط:
شركة الخليج لصناعة وتجارة المواد العازلة؛ وشركة مصنع المواد
العازلة للحرارة والتبريد (األيسوفوم)؛ وشركة المساحة
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
LIB/PHA/75/INV/37
الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
LIB/PHA/82/INV/42
الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
 +MDV/SEV/80/TAS/02األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
 MAU/PHA/80/INV/25خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
الشريحة األولى)
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الوكالة
اليونيدو
اليونيدو

اليونيب
اليونيدو
اليونيدو
اليونيدو
اليونيدو
اليونيدو
اليونيدو
اليونيب
اليونيب
اليونيدو
اليونيب
اليوئنديبي
اليونيدو
اليونيدو

اليونيدو

اليونيدو

اليونيدو
اليونيدو
إيطاليا
اليوئنديبي
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البلد
المكسيك

الرمز
MEX/PHA/73/INV/171

المكسيك

MEX/PHA/74/INV/172

المكسيك

MEX/PHA/77/INV/179

سيشيل
سيشيل

SEY/PHA/70/INV/19
SEY/PHA/75/INV/23

جنوب أفريقيا

SOA/PHA/71/INV/06

فنزويال (جمهورية -
البوليفارية)
فنزويال (جمهورية -
البوليفارية)

VEN/PHA/76/TAS/132
VEN/PHA/76/INV/134

اسم المشروع
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،
الشريحة األولى) (استصالح المبردات العاملة
بالهيدروكلوروفلوروكربون)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،
الشريحة األولى) (بيان الهيدروكربون والتدريب عليه)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،
الشريحة الثانية) (يان الهيدروكربون والتدريب عليه)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانية)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
الشريحة الثالثة)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،
الشريحة الثانية) (خدمة التبريد والتدريب المخصص والرصد)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،
الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،
الشريحة األولى) (المساعدة التقنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء)
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الوكالة
إيطاليا
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
اليونيدو
اليونيدو
اليونيدو
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المرفق الرابع
المشروعات المصنفة في فئة "عدم إحراز تقدم" والموصى بمواصلة رصدها
البلد
بربادوس

الرمز
BAR/PHA/80/TAS/26

الصين

CPR/PHA/77/INV/574

الكونغو

PRC/PHA/76/TAS/30

جمهورية كوريا الشعبية DRK/PHA/73/INV/59
الديمقراطية

جمهورية كوريا الشعبية DRK/PHA/73/TAS/60
الديمقراطية
جمهورية كوريا الشعبية DRK/PHA/75/INV/62
الديمقراطية

جمهورية كوريا الشعبية DRK/PHA/77/INV/64
الديمقراطية
جمهورية الكونغو
الديمقراطية
الكويت

KUW/PHA/66/TAS/19

الكويت

KUW/PHA/74/TAS/23

ليبيا

LIB/PHA/75/INV/36

موريتانيا

MAU/PHA/80/TAS/24

سانت كيتس ونيفيس

STK/PHA/74/TAS/20

جنوب السودان

SSD/PHA/77/TAS/04

DRC/PHA/80/TAS/44

اسم المشروع
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة الثانية)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الثانية ،الشريحة األولى) (خطة قطاع تصنيع
مكيفات هواء الغرف)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة الثالثة)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة األولى) (إزالة
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في قطاع رغوة
البوليوريتان مصنع مؤسسة بيونغ يانغ سونبونغ لرغوة
البوليوريثان وبونغ لمواد البناء)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة األولى) (خدمة التبريد
والرصد)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة الثانية) (إزالة
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في قطاع رغوة
البوليوريتان مصنع مؤسسة بيونغ يانغ سونبونغ لرغوة
البوليوريثان وبونغ لمواد البناء)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة الثالثة) (السياسة وخدمة التبريد
والرصد)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة الثالثة)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة األولى) (قطاع خدمات التبريد
والرصد والتحقق)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة الثانية) (قطاع خدمات التبريد
والرصد والتحقق)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة األولى) (قطاع الرغوة)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة األولى)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة الثانية)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة األولى)
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الوكالة
اليونيب
إيطاليا
اليونيب
اليونيدو

اليونيدو
اليونيدو

اليونيدو
اليونيب
اليونيب
اليونيب
اليونيدو
اليونيب
اليونيب
اليونيب
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المرفق الخامس
المشروعات التي طلب بشأنها تقارير إضافية عن الحالة
البلد
الجزائر

الرمز
ALG/SEV/73/INS/81

أنتيغوا وبربودا ANT/SEV/73/INS/16
أنتيغوا وبربودا ANT/PHA/73/PRP/17

جزر البهاما

BHA/PHA/82/TAS/27

بنغالديش

BGD/PHA/81/TAS/49

بنغالديش

BGD/PHA/81/INV/51

جمهورية أفريقيا CAF/SEV/68/INS/23
الوسطى
جمهورية
الكونغو
الديمقراطية

DRC/PHA/79/PRP/42

دومينيكا

DMI/SEV/80/INS/23

دومينيكا

DMI/SEV/81/INS/24

اسم المشروع
تمديد مشروع التعزيز
المؤسسي (المرحلة الرابعة:
)2016/11-2014/12
تمديد مشروع التعزيز
المؤسسي (المرحلة الخامسة:
)2016/12-2015/1
إعداد خطة خطة إدارة إزالة
المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الثانية)
تقرير تحقق بشأن تنفيذ خطة
إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
خطة خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الثانية ،الشريحة
األولى (المرحلة الثانية،
الشريحة األولى) (وحدة إدارة
المشروعات)
خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الثانية ،الشريحة
األولى (المرحلة الثانية،
الشريحة األولى) (قطاع تكييف
الهواء)
تمديد مشروع التعزيز
المؤسسي (المرحلة الرابعة:
)2014/12-2013/1
إعداد خطة خطة إدارة إزالة
المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الثانية)
مساعدة طارئة إضافية للتعزيز
المؤسسي

تمديد مشروع التعزيز
المؤسسي (المرحلة السابعة:
)2020/5-2018/6

1

التوصية
الوكالة
اليونيب طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في التنفيذ
اليونيب طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في التنفيذ
اليونيب طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في إعداد
المرحلة الثانية
اليونيب طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول إعداد تقرير التحقق
اليوئنديبي طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في التنفيذ

اليوئنديبي طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في التنفيذ

اليونيب طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في التنفيذ
اليوئنديبي طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في إعداد
المرحلة الثانية
اليونيب طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
بشأن توقيع اتفاق التمويل
الصغير النطاق والتقدم المحرز
في التنفيذ
اليونيب طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
بشأن توقيع اتفاق التمويل
الصغير النطاق والتقدم المحرز
في التنفيذ
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اسم المشروع
الرمز
البلد
تمديد مشروع التعزيز
HAI/SEV/75/INS/20
هايتي
المؤسسي (المرحلة الرابعة:
)2017/10-2015/11
خطة إدارة إزالة المواد
HAI/PHA/76/INV/22
هايتي
الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة
الثانية)
 KUW/PHA/83/INV/36خطة إدارة إزالة المواد
الكويت
الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة
الثالثة) (اإلزالة في قطاع رغوة
البوليوريتان)
 KUW/PHA/83/TAS/37خطة إدارة إزالة المواد
الكويت
الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحة
الثالثة) (قطاع خدمة التبريد)
إعداد األنشطة االستثمارية
LIB/FOA/82/PRP/41
ليبيا
لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الثانية) (قطاع
الرغوة)
إعداد خطة خطة إدارة إزالة
LIB/PHA/82/PRP/43
ليبيا
المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الثانية)
 MOZ/PHA/83/INV/31خطة إدارة إزالة المواد
موزامبيق
الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة األولى ،الشريحتان
الثالثة والرابعة)
مشروع التعزيز المؤسسي
جنوب السودان SSD/SEV/76/INS/03
(المرحلة األولى-2016/5 :
)2018/4
الجمهورية
العربية السورية

SYR/SEV/73/INS/104

تمديد التعزيز المؤسسي
(المرحلة الخامسة-2015/1 :
)2016/12
تمديد مشروع التعزيز
المؤسسي (المرحلة السابعة:
)2021/6-2019/7

YEM/SEV/73/INS/43

تمديد مشروع التعزيز
المؤسسي (المرحلة الثامنة:
)2016/12-2015/1

جمهورية تنزانيا URT/SEV/83/INS/39
المتحدة

اليمن
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التوصية
الوكالة
اليونيب طلب تقرير حالة إلى االجتماع
الثامن والثمانين حول حالة
تقديم التقارير المرحلية والمالية
اليوئنديبي طلب تقرير حالة إلى االجتماع
الثامن والثمانين حول التقدم
المحرز في تسليم المعدات
اليونيدو

طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في التنفيذ
وصرف األموال

اليونيدو

طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في التنفيذ
وصرف األموال
طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في إعداد
المرحلة الثانية

اليونيدو

طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في إعداد
المرحلة الثانية
طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في التنفيذ
وصرف األموال
طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في التنفيذ
وصرف األموال
طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في التنفيذ
طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
بشأن توقيع اتفاق التمويل
الصغير النطاق والتقدم المحرز
في التنفيذ
طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في التنفيذ

اليونيدو

اليونيدو

اليونيب

اليونيدو
اليونيب

اليونيب
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البلد
عالميا

اسم المشروع
الرمز
 GLO/REF/80/DEM/344مشروع تبديل مبردات المباني
العالمي (األرجنتين)
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التوصية
الوكالة
اليونيدو طلب تقديم تقرير عن الحالة
إلى االجتماع الثامن والثمانين
حول التقدم المحرز في التنفيذ
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المرفق السادس
اتّفاق محدث معدّل بين حكومة الفلبين واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض

يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة الفلبين ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال
.1
المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  97.7طن من قدرات
استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2021بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل -2ألف
.2
("األهداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني ل لتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في التذييل
-1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة  ،3يفقد الحق في
طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد
في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة
لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفوف -1-4
 3-2-4 ،3و( 3-3-4االستهالك المؤهل المتبقي للتمويل) من كل من المواد.
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
.3
المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.4
ّ
الموافق عليها ("الخطة") .ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقق مستق ّل من تحقيق
حدود االستهالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من هذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة المن ّفذة المعنية.
شروط لإلفراج عن التمويل

ال تقدم اللجنة التنفيذية التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل إال بعد أن يقوم البلد بالوفاء بالشروط
.5
التالية قبل ثمانية أسابيع من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
(أ)

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

(ب)

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق جميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن
هذا التحقق غير مطلوب؛
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( ج)

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل -4ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ")
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ لألنشطة
التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة
الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة؛

(د)

أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى 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

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المحدّدة في التذييـل
.6
 -5ألف ("مؤسّسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقا ً
ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص جزءا أو كل المبالغ الموافق عليها،
.7
ً
أو جزء من هذه المبـالغ وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـالك وإزالة للمـواد المحددة
في التذييـل -1ألف:
(أ)

عمليات إعادة التخصيص المص ّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة تنفيذ شريحة
حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ( 5د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية أسابيع
قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()1

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

()2

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

()3

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

()4

تقديم تمويل لألنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية ،أو إزالة أي
نشاط من خطة تنفيذ الشريحة ،تزيد تكاليفه عن  30في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة
موافق عليها؛

()5

التغييرات في التكنولوجيا البديلة على أساس الفهم بأنه يتعين على أي تقديم من هذا النوع
تحديد تكاليف التشغيل اإلضافية واآلثار المحتملة على المناخ وأي فروق في حجم المواد
المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق .فضال عن تأكيد البلد أن يوافق ويؤدي أي
وفورات محتملة المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا
االتفاق وفقا لذلك؛

(ب)

يمكن إدراج أي عملية إعادة تخصيص ال تصنف على أنها تغييرات كبيرة في خطة تنفيذ الشريحة
الموافق عليها الجاري تنفيذها في ذلك الوقت وإبالغ اللجنة التنفيذية في تقرير تنفيذ الشريحة التالي.

( ج)

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات للصندوق المتعدد
2
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األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في  21من سبتمبر /أيلول  )2007ال
تحصل على أي مساعدة مالية .وتبلغ هذه المعلومات كجزء من خطة تنفيذ الشريحة؛

.8

(د)

يلتزم البلد بدراسة احتمال استخدام النظم السابقة الخلط ذات عوامل النفخ المنخفضة القدرة على
االحترار العالي بدال من خلطها داخل الدور ،وينبغي أن يكون ذلك سليما وممكنا من الناحية
االقتصادية ومقبولة من المنشئات بالنسبة لمنشئات الرغاوي التي تشملها الخطة؛

(ه)

يوافق البلد ،في الحاالت التي يتم فيها اختيار التكنولوجيات بالهيدروفلوروكربون كبديل للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربون ،وبعد األخذ في االعتبار الظروف الوطنية ذات الصلة بالصحة والسالمة
لرصد أهلية المواد والبدائل التي تقلل الى أدنى حد من اآلثار على المناخ ،أن ينظر ،لدى القواعد
والمعايير والحوافز ،في إدراج نصوص كافية تشجع على إدخال هذه البدائل ،وأن تنظر في احتمال
اعتماد البدائل التي تحقق مردودية التكاليف وتقلل الى أدنى حد من اآلثار على البيئة لدى تنفيذ خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية ،حسب مقتضى الحال ،وإبالغ اللجنة التنفيذية بالتقدم المحرز
على هذا األساس في تقارير تنفيذ الشريحة؛

( و)

تعاد أية مبالغ متبقية في ذمة الوكاالت الثنائية والمنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق المتعدد
األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب هذا االتفاق.

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

صة التي قد تطرأ خالل
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخا ّ
تنفيذ المشروع؛

(ب)

أن يأخذ البلد والوكاالت المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمة التبريد
خالل تنفيذ الخطة.

الوكاالت المنفذة

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يضطلع بها أو نيابة
.9
عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .ووافقت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على أن تكون
الوكالة المنفذة الرئيسة ("الوكالة المنفذة الرئيسة")  .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في إطار برامج
الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم الوكالة المنفذة و/أو المتعاونة المشاركة في هذا
االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) .وتوافق
اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في
الصف  2.2من التذييل -2ألف.
حالة عدم االمتثال لالتفاق

 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف
األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له
الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى
وضعه وفقا ً 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 .ويعترف البلد
بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب
3
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عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان من
قدرات استنفا د 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 ،ال تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا
للفقرة  5أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يمتثل البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق .وبنوع
خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية االطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
تاريخ االنتهاء

 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي
االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات
التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.
وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -4ألف إلى حين
إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
الصالحية

 .15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق حصرا ً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
.16

يجوز تعديل هذا االتفاق أو إنهائه بموافقة مكتوبة متبادلة من البلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.

 .17في االجتماع الثالث والثمانين ،توقف البنك الدولى عن أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسة في ما يتعلق بأنشطة
البلد بموجب هذا االتفاق .ولهذا ،تمتد مسؤوليات البنك الدولى بموجب هذا االتفاق حتى االجتماع الثانى والثمانين فقط.
ان االتفاق المحدث هذا يح ّل مح ّل االتفاق المعقود بين حكومة الفلبين واللجنة التنفيذية في االجتماع الثالث والثمانين
للجنة التنفيذية.
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التذييالت
التذييل -1ألف :المواد
المادة

المرفق

الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون123-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-

المجموع

جيم
جيم
جيم
جيم

المجموعة

نقطة البدء التخفيضات اإلجمالية في االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

األولى
األولى
األولى
األولى

109.32
1.70
51.85
162.87

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
الصف
1.1

الوصف

2017
187.56

2018
187.56

2019
187.56

2020
135.46

2021
135.46

المجموع
غير متاح

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال
لمواد المرفق جيم ،المجموعة األولى
(أطنان من قدرات استهالك األوزون)
82.56
105.87
129.52
129.52
129.52
2.1
غير متاح
الحد األقصى المسموح به لالستهالك
الكلي من مواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان من قدرات
استهالك األوزون)
811,750
0
0
0
0
811,750
1.2
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة
الرئيسة (يونيدو) (دوالر أمريكي)
56,823
0
0
0
0
56,823
2.2
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسة
(دوالر أمريكي)
811,750
0
0
0
0
811,750
1.3
إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر
أمريكي)
56,823
0
0
0
0
56,823
2.3
إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها
(دوالر أمريكي)
868,753
0
0
0
0
868,573
3.3
إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر
أمريكي)
 1.1.4مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد 23.44
األوزون)
 2.1.4الهيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي يتعين إزالته في مشروعات سابقة موافق عليها (باألطنان من قدرات 2.00
استنفاد األوزون)
83.88
 3.1.4استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
 1.2.4مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 123-المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد 0.00
األوزون)
[ 2.2.4الهيدروكلوروفلوروكربون 123-الذي يتعين إزالته في مشروعات سابقة موافق عليها (باألطنان من قدرات 0.00
استنفاد األوزون)
1.70
 3.2.4استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 123-المؤهل المتبقي (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
 1.3.4مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على تحقيقه بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات 1.15
استنفاد األوزون)
 2.3.4إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الذي يتعين إزالته في المشروعات السابقة الموافق عليها (باألطنان من 43.00
قدرات استنفاد األوزون)
7.70
 3.3.4استهالك الهيدروفلوروكربون141-ب المؤهل المتبقي (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
* تمت المراجعة في االجتماع السابع والثمانين بعد إلغاء خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء وما يرتبط بها من تكاليف إدارة المشروع
دوالرا أمريكيًا بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة).
ودعم الوكالة (2,073,988
ً
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
.1

ينظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع األخير في السنـة المحددة في التذييـل -2ألف.

التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.1

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

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة والتقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس حالة البلد
فيما يتعلق بإزالة هذه المواد ،وكيف تسهم مختلف األنشطة فيها ،وكيف تتصل ببعضها البعض .وينبغي
أن يتضمن التقرير إزالة المواد المستنفدة لألوزون الناتجة مباشرة عن تنفيذ األنشطة ،حسب المادة،
والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة
التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على
النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في الخطة ،وأن يعكس أية
تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى ذات الصلة .وينبغي أن يتضمن
التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) تنفيذ الشريحة المقدمة من قبل وما
يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ
الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من هذا االتفاق ،أو أي تغييرات أخرى؛

(ب)

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد ،كما
هو مبين في الفقرة الفرعية ( 5ب) من االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم
هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع
السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى
تسلم تقرير تحقق عنها؛

( ج)

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خالل الفترة التي تشملها الشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم البارزة لألنشطة ووقت االنتهاء والترابط بين األنشطة في االعتبار مع أخذ التجارب المكتسبة
والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب
السنة التقويمية .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال
عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .وينبغي أن يغطي هذا الوصف
السنوات المحددة في الفقرة الفرعية (5د) من االتفاق .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات
التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء
من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

(د)

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير تنفيذ الشريحة وخطط التنفيذ الشريحة المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

(ه)

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

في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخ طة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة
.2
واحدة تنفذ بشكل متوازي ،ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ:
(أ)

تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ المشار إليها كجزء من هذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى األنشطة
واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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(ب)

إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة
معينة ،فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال
التفاقات إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
بغية مساعدة البلد في رصد وتقييم عملية تنفيذ االتفاق ،تكون وحدة إدارة المشروع في نطاق وزارة البيئة
.1
والموارد الطبيعية ومكتب اإلدارة البيئية مسؤوال عمايلي:
(أ)

التنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاعين الخاص والعام؛

(ب)

إعداد واستعراض اختصاصات الخدمات االستشارية لدعم تنفيذ وأنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
واإلشراف عليها؛

(ج)

إعداد تقارير رصد بالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية وحسب ما تطلبه اللجنة التنفيذية بما في ذلك تقارير وخطط تنفيذ
الشرائح وفقا للجدول الزمني المحدد في التذييل  2ألف؛

(د)

تيسير اإلشراف على المشروع ،وتقييمه حسب ما تتطلبه الوكالة المنفذة الرئيسية ،ومسؤول الرصد والتقييم في اللجنة
التنفيذية؛

(ه)

االضطالع بعمليات شراء السلع والخدمات الالزمة لتنفيذ خطتي قطاعي التبريد التجاري والرغاوي والمساعدات التقنية
عمليات الرصد واإلشراف على أعمال الخبراء االستشاريين؛

(و)

اإلدارة المالية لضمان االستخدام الفعال لموارد الصندوق المتعدد األطراف؛

(ز)

تحديد وصيانة نظام معلومات إدارة المشروعات؛

(ح)

تيسير األداء والمراجعة المالية حسب المطلوب؛

(ط)

تنظيم االجتماعات وحلقات العمل لموظفي وحدة إدارة المشروع وموظفي الوكاالت المعنية األخرى لضمان التعاون
الكامل من جميع أصحاب المصلحة في جهود إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون؛

(ي)

توفير المعلومات للصناعة عن مدى توافر األموال من الصندوق المتعدد األطراف؛

(ك)

تنظيم عمليات التدريب والمساعدات التقنية للمستفيدين؛

(ل)

اإلشراف والتقييم بشأن المشروعات التي تنفذ بمساعدة الخبراء التقنيين الذين سيستخدمون كجزء من عنصر المساعدات
التقنية؛

(م)

رصد مدى التقدم في إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون من جانب الطلب بواسطة اإلشراف المباشر على تنفيذ
المشروعات الفرعية.

التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

ستكـون الوكالة الرئيسية مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تشمل على األقل ما يلي:
(أ)

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
صة بالبلد؛
صة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخا ّ
الخا ّ

( ب)

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

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

(د)

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

(ه)

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو
المحدد في التذييل -4ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية .بما فيها األنشطة التي تنفذها الوكاالت المنفذة
المتعاونة؛

(و)

وفي حالة طلب شريحة التمويل األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي حدد لها هدف استهالك
وخطة التنفيذ السنوية للشريحة وحيث مقتضى الحال ينبغي تقديم تقارير التحقق عن المرحلة الجارية
من الخطة الى أن تستكمل جميع األنشطة المتوخاة والوفاء بأهداف استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون؛

(ز)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة؛

(ح)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ط)

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

(ي)

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

(ك)

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

(ل)

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

(م)

الوصول إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ المطلوبة لتسهيل تنفيذ الخطة ؛

(ن) اإلفراج عن األموال في الوقت المناسب للبلد /المنشئات المشاركة الستكمال األنشطة ذات الصلة
بالمشروع.
يعرب عنها بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
.2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة (5ب) من االتفـاق والفقرة الفرعيـة (1ب) من التذييـل -4
ألف.
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التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار  220دوالرا أمريكيا عن ك ّل
.1
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل
-2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف .يتجاوز مستوى التمويل الخاص
بالشريحة المطلوبة .ويمكن النظر في تدابير أخرى من الحاالت التي تمتد فيها حالة عدم االمتثال لسنتين متواليتين.
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 أساس
كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة المتعلقة بعدم االمتثال .وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما ،أو إذا
كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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المرفـق السابع
اتّفاق محدّث معدل بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل هذا االتفاق المعدل التفاهم بين حكومة إكوادور ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
-1
االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها 15,27من
أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2020بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتريال.
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من التذييل
-2
 -2ألف ("األهداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها
في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة  ،3يفقد
الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد يتجاوز المستوى
المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع
المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في
الصفوف األفقية  3-1-4و 3-2-4و 3-3-4و 3-4-4و 3-5-4و (3-6-4االستهالك المؤهل المتبقي) من كل من المواد.
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
-3
المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
-4
ّ
ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقق مستق ّل من تحقيق حدود االستهالك المذكورة
للمواد كما يأتي في الصف  2.1من التذييل -2ألف من هذا االتفاق .وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من
الوكالة الثنائية أو المن ّفذة المعنية.
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
-5
بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
(أ)

(ب)
(ج)

أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة في الصف  2-1من التذييل -2ألف لجميع السنوات المعنيّة.
والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا االتفاق .وتستثنى
السنوات التي يوجد فيها التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة
التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير
مطلوب؛
أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على هيئة التذييل -4ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ")
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ لألنشطة
التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق
عليها سابقا يزيد عن  20في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت بالكامل؛
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(د) أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ سنوية على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية
السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،أو حتى موعد اكتمال
جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛
أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد ،بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين وما
( ه)
بعده ،بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وعندما ينطبق األمر ،باإلنتاج والصادرات ،وبأن النظام يضمن امتثال
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول
مونتريال لمدة هذا االتفاق.
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المحدّدة في
-6
التذييـل  -5ألف ("مؤسّسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها خطط التنفيذ السنوية السابقة
وفقا ً ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل -5ألف .وسيخضع هذا الرصد أيضا ً للتح ّقق المستقّل على النحو المبيّن
في الفقرة  4أعاله.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها ،أو جزء من
-7
هذه المبالغ وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف:
(أ)

إعادات التخصيص المص ّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة تنفيذ سنوية مقدمة
حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ( 5د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية أسابيع
قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()1

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

()2

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

()3

التغييرات في المستتتتويات الستتتنوية للتمويل المخصتتتص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة
لمختلف الشرائح؛

()4

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

(ب)

إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية ،فيمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية الموافق
عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشتتتتتتأنها في تقرير التنفيذ الستتتتتتنوي
الالحق؛

(ج)

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ هذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها ،يتعين الحصتتول على موافقة اللجنة التنفيذية
كجزء من خطة تنفيذ ستتتتنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليها .ويجب أن يُحدد في الطلب المقدم لتغيير
التكنولوجيا التكاليف اإلضتتتتتتتافية المرتبطة بها واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف في أطنان
قدرات استتتتتتنفاد األوزون التي ستتتتتيتم إزالتها ،حستتتتتبما ينطبق األمر .ويوافق البلد على أن الوفورات
المحتملة في التكاليف اإلضتتتتتتافية المتعلقة بتغيير التكنولوجيا ستتتتتتتؤدي إلى خفض مستتتتتتتوى التمويل
الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

(د)

ستتتتتتوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصتتتتتتندوق المتعدد األطراف لدى االنتهاء من الشتتتتتتريحة األخيرة
المتوقعة بموجب هذا االتفاق.
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-8
لما يلي:

سوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة
(أ)

الخاصتتتتتتة التي قد تطرأ
أن يستتتتتتتعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات
ّ
خالل تنفيذ المشروع؛

(ب)

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشتتتتتتروط الواردة بالمقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو التي
-9
يُضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .وقد وافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة 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 عمليات التقييم
الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد األطراف أو في إطار برنامج
التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في هذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) .وتشمل هذه
المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ .وستقوم
الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل –6
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية .وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة
المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار
هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق ،بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق .وتوافق اللجنة التنفيذية من
حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في الصفين األفقيين  2-2و
 4-2من التذييـل -2ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف
األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له
الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى
وضعه وفقا ً 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 .ويعترف البلد بأنه
يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم
االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،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 المقبلة وفقا للفقرة
 5أعاله.
 -12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة 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.
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 -14يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بها في
نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة
بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمامها
حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ)
و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -4ألف إلى حين إتمامها إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 -15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق حصرا ً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول ،ما لم تحدد اللجنة
التنفيذية غير ذلك.
 -16ان االتفاق المحدث المعدل هذا ّ
يحل مح ّل ا التفاق المعقود بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية في االجتماع
الحادي و الثمانين للجنة التنفيذية.
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تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

المجموعة

جيم
جيم
جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى
األولى
األولى

الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون123-
الهيدروكلوروفلوروكربون–142ب
الهيدروكلوروفلوروكربون124-
المجموع الفرعي
جيم
الهيدروكلوروفلوروكربون–141ب
المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط
االمستوردة
المجموع

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
21.02
0.86
0.18
1.20
0.22
23.49

األولى

20.67

44.16
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التذييل -2ألف :األهداف والتمويل
1.1

1.2

1.2

2.2
3.2

4.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4
1.4.4
2.4.4
3.4.4
1.5.4
2.5.4
3.5.4
1.6.4
2.6.4
3.6.4

2011
غير متاح

2012
غير
متاح

2013
23.49

2014
23.49

2015
21.14

2016
21.14

2017
21.14

2018
21.14

2019
21.14

2020
15.27

جدول تخفيضات بروتوكول
مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان
قدرات استهالك
من
األوزون)
15.27 21.14
21.14
21.14
21.14
21.14
23.49
23.49
غير
الحد األقصى المسموح به غير متاح
متاح
لالستهالك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة
األولى (أطنان من قدرات
استهالك األوزون)
0 *518,219
0
86,500
0
0
86,500
التمويل المتفق عليه للوكالة 0 1,531,940
**65,000
المنفذة الرئيسة اليونيدو
(دوالر أمريكي)
0
0
6,487
0
0
6,488
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 114,896
*36,707
**4,825
الرئيسة (دوالر أمريكي)
0
25,000
0
30,000
0
20,000
0
التمويل الموافق عليه للوكالة 30,000
**0
المنفذة المتعاونة اليونيب
(دوالر أمريكي)
0
3,250
0
3,900
0
0
2,600
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 3,900
**0
المتعاونة (دوالر أمريكي)
0
0
116,500
0
0 106,500
مجموع التمويل المتفق عليه 0 1,561,940
543,219
65,000
(دوالر أمريكي)
0
0
10,387
0
0
9,088
0
118,796
39,957
مجموع تكاليف الدعم
4,825
0
0
126,887
0
0 115,588
مجموع التكاليف المتفق 0 1,680,736
583,176
69,825
عليها (دوالر أمريكي)
مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون( 22-باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 123-المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
الهيدروكلوروفلوروكربون 123-الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون( 123-باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 124-المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
الهيدروكلوروفلوروكربون 124-الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون( 124-باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت سابقة الخلط المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت سابقة الخلط الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت سابقة الخلط (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

* يحتوي تمويل اليونيدو على طلب الشريحة الرابعة بمبلغ  86.500دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لــ  6.487دوالر أمريكي
و مشروع الرغاوي لــ 431.719دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لـ  30.220دوالر أمريكي.
** في االجتماع السابع والثمانين  ،توقف برنامج األمم المتحدة للبيئة عن كونه وكالة متعاونة و ُ
طلب منه أن يحول إلى اليونيدو التمويل
.المعتمد البالغ  10،000دوالر أمريكي للشريحة الخامسة  ،باإلضافة إلى  700دوالر أمريكي من تكاليف دعم الوكالة.
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المجموع
غير متاح

غير متاح

2,288,159

169,403
105,000

13,650
2,393,159
183,053
2,576,212
7.36
غيرمتاح
13.66
0.86
غيرمتاح
0.00
0.00
غيرمتاح
0.18
0.00
غير متاح
1.20
0.00
غير متاح
0.22
19.81
غير متاح
0.86
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
.1

سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع الثاني في السنة المحددة في التذييل -2ألف.

التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
1

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

تقرير مسرود ،ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية ،بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير
الستتتتتتابق ،وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد ،وكيفية إستتتتتتهام مختلف النشتتتتتتاطات فيها،
وكيفية ارتباط بعضتها ببعض .وينبغي أن يشتتمل التقرير على المواد المستتنفدة لألوزون التي أزيلت
كنتيجة مباشتترة لتنفيذ األنشتتطة ،حستتب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستتتخدمة والبدائل ذات الصتتلة
التي أدخلت ،للمستتتتاح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيير في االنبعاثات ذات
الصتتتتتتلة بالمناخ .وينبغي أن يستتتتتتلط التقرير الضتتتتتتوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات
المرتبطة بمختلف النشتتتتتتاطات المدرجة في الخطة ،وأن يعلق على أي تغييرات تطرأ على الظروف
في البلد ،وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصتتتتتتلة .وينبغي أن يشتتتتتتتمل التقرير أيضتتتتتتا على
معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ الستتتتنوية الستتتتابق تقديمها ،كحاالت التأخير،
وحاالت استتتخدام المرونة في إعادة تخصتتيص المبالغ خالل تنفيذ الشتتريحة ،على النحو المنصتتوص
عليه في الفقرة  7من هذا االتفاق ،أو غير ذلك من التغييرات ،وأن يقدم مبررات حدوثها .وستتتتيغطي
التقرير المستتتترود جميع الستتتتنوات ذات الصتتتتلة المحددة في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق ،ويمكن
باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

(ب)

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد المشار
إليهتتا في التتتذييتتل -1ألف ،كمتتا هو مبين في الفقرة الفرعيتتة (5ب) من االتفتتاق .ومتتا لم تقرر اللجنتتة
التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشتتتتتريحة من الشتتتتترائح ويتعين أن
يقدم التحقق من االستتتتهالك لجميع الستتتنوات ذات الصتتتلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (5أ)
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛

(ج)

وصتتف خطي للنشتتاطات التي ستيُضتتطلع بها حتى نهاية الستتنة المزمعة لتقديم طلب الشتتريحة التالية،
مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة
بعين االعتبار؛ وستتتتتتقدم البيانات الواردة في الخطة حستتتتتب الستتتتتنة التقويمية .وينبغي أن يتضتتتتتمن
الوصتتتتف أيضتتتتا اإلشتتتتارة إلى الخطة الشتتتتاملة والتقدم المحرز ،فضتتتتال عن أي تغييرات ممكنة من
المنظور أن تطرأ على الخطة الشتتتاملة .وينبغي أن يغطي هذا الوصتتتف الستتتنوات المحددة في الفقرة
الفرعية (5د) من االتفاق .كما ينبغي أن يحدد الوصتتف بالتفصتتيل التغييرات التي أدخلت على الخطة
الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه
التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

(د)

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصتة بجميع تقارير التنفيذ الستنوية وخطط التنفيذ الستنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت .وستتتتتتعدل هذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمها حستتتتتب
الستتتتنة التقويمية مع كل طلب شتتتتريحة ،كال من الستتتترود والوصتتتتف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة
الفرعيتتة (1أ) أعاله) والخطتتة (انظر الفقرة الفرعيتتة (1ج) أعاله) ،وخطتتة التنفيتتذ الستتتتتتنويتتة وأي
تغييرات في الخطة الشاملة ،وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

( ه)

موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات ،يلخص الفقرات الفرعية من (1أ) إلى (1د) أعاله.
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سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
ستتولى الوحدة الوطنية لألوزون  ،في إطار وزارة الصناعات واإلنتاجية ،تنسيق عملية تنفيذ المشروع وستكون
1
مسؤولة عن التنسيق الوطني لبرنامج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلروفلوروكربونية برمته بمساعدة من الوكاالت
المنفذة.
وستكون الوحدة الوطنية لألوزون مسؤولة عن رصد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلروفلوروكربونية ،
2
ومتابعة إعالن السياسات والتشريعات وإنفاذها.
وستدعم الوحدة الوطنية لألوزون الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في إعداد خطط التنفيذ
3
السنوية والتقارير المرحلية لتقديمها إلى اللجة التنفيذية.
وسوف يلزم المواءمة والتنسيق عن كثب بين تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلروفلوروكربونية ومختلف
4
التعليمات العامة واألنشطة التنظيمية والمالية و الخاصة بخلق القدرات والتوعية التي تنفذها حكومة إكوادور ،ضمانا
التساق األولويات الحكومية.
وسيدير خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلروفلوروكربونية فريق مكرس لهذه الوظيفة يتألف من منسق تعينه
5
الوحدة الوطنية لألوزون ويتمتع بدعم ممثلي الوكاالت المنفذة وخبرائها والهياكل األساسية الضرورية للدعم .عالوة
على ذلك ،سيتولى المنسق عملية التوزيع المحلي لمعدات الخدمة التي سيجري شراؤها من خالل إجراءات الشراء للوكالة
المنفذة الرئيسية.

التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1

ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي:
ضتتتتتتمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضتتتتتتى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
(أ)
الخاصتتتتتتة
الخاصتتتتتتة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ّ
ّ
بالبلد؛
(ب)

مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل -4ألف؛

(ج)

تقديم تحقّق م ستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األن شطة ال سنوية المرتبطة بها
قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

(د)

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتستتبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استتتكماالت الخطة الشتتاملة وفي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  11و(1د) من التذييل -4ألف؛

( ه)

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على
النحو المحدد في التذييل -4ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية .وتشتتتتتتت مل متطلبات اإلبالغ على تقديم
تقارير عن النشاطات التي تضطلع بها الوكالة المنفذة المتعاونة؛

(و)

ضتتتتمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستتتتتقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تع ّهدت بها الوكالة المنفذة
الرئيسية؛

(ز)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛
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(ح)

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

(ط)

تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛

( ي)

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  11من االتفاق ،تحديد ،بالتشتتتتتتتاور مع البلد
والوكالة المنفذة المتعاونة ،تخ صيص التخفي ضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو
ثنائية معنية؛

( ك)

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

( ل)

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

يعرب عنها بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان
2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد المذكورة
في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية (5ب) من االتفاق والفقرة الفرعية (1ب) من التذييل -4ألف.
التذييل  -6باء :دور الوكالة المنفذة المتعاونة
تكون الوكالة المتعاونة مستتؤولة عن مجموعة أنشتتطة .وتحدد هذه األنشتتطة في الخطة الشتتاملة ،وتشتتتمل على
1
األقل على:
(أ)

تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛

(ب)

مستتتتتاعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشتتتتتطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة ،والرجوع إلى الوكالة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

(ج)

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار  180دوالرا أمريكيا عن ك ّل
1
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
كيلوغرام من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف
المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
التذييل  -8ألف :ترتيبات محددة القطاعات
وفقا لما جاء في المقررين  74/61و ،15/63سوف يقدم طلب بمشروع إلزالة استخدام الكمية المتبقية من
1
الهيدروكلوروفلوروكربون_141ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة وهي  5.71من أطنان قدرات
استنفاد األوزون ،وذلك خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،عندما تتيح
التكنول وجيا الثابتة الجودة والفعالة من حيث التكلفة والمنخفضة في احتماالت االحترار العالمي االستعاضة عن
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدم في المنشآت الصغيرة.
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المرفق الثامن
اتّفاق محدث بين حكومة إكوادرور واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة إكوادرور ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
.1
االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن
من قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2030بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستهـالك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل -2
.2
ألف ("األهداف والتمويل") في هذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل المحدّدة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا
االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد
لكل مادة في الصفوف  ،3-1-4و 3-2-4و .3-3-4و 3-4-4و( 3-5-4االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
.3
المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر الل جنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.4
ّ
الموافق عليها ("الخطة") .ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقق مستق ّل من تحقيق
حدود االستهالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من هذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط اإلفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية
.5
قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
(أ)

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

(ب)

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف لجميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت اللجنة
التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

( ج)

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف ("شكل تقارير وخطط
التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة؛
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(د)

أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى 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
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل
.6
 -5ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا
ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء
.7
ً
من ها ،وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
(أ)

عمليات إعادة التخصيص المص ّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ السنوية
مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ( 5د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()1

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

()2

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

()3

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

()4

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

()5

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة ،على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد
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
ت ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل
بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

(ب)

عمليات إعادة التخصيص غير المص ّنفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي
الالحق؛

( ج)

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد
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 /أيلول
 )2007ال تحصل على أي مساعدة مالية .وتبلغ هذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

(د)

يتعهد البلد بدراسة إمكانية استخدام نظم مخلوطة مسبقا مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي
منخفض بدال من خلطها في المكان ،لشركات الرغوة التي تشملها الخطة ،ويجب أن يكون ذلك قابال
للتطبيق من الناحية الفنية ومجديا من الناحية االقتصادية ومقبوال لدى الشركات؛
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(ه)

يوافق البلد  ،في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على :رصد
توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير
والحوافز ،في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتماد بدائل
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؛

(و)

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

اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
.8

ي ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
(أ)

صة التي قد تطرأ خالل
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخا ّ
تنفيذ المشروع؛

(ب)

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع
خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

الوكاالت الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريها أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة
المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في إطار
برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية المشاركة
في هذا االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) .ويرد دور
الوكالة المنفذة الرئيسية في التذييل  -6ألف .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية
بالرسوم المحددة في الصف 2-2في التذييل  -2ألف.
عدم االمتثال لالتفاق
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف
األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له
الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى
وضعه وفقا ً 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 .ويعترف البلد
بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب
عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من
السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ قرارات
بشأنها .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح
المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
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 .12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق.
وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية االطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا
االتفاق.
تاريخ اإلنجاز
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي
االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات
التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.
وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -4ألف إلى حين
إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
صحة االتفاق
 .15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 .16يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد
األطراف.
 .17في االجتماع السابع والثمانين توقف اليونيب عن كونه الوكالة المتعاونة فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا
االتفاق .ولذلك ،تمتد مسؤوليات اليونيب بموجب هذا االتفاق حتى االجتماع السابع والثمانين .ويحل هذا االتفاق المحدث
محل االتفاق المبرم بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون123-
الهيدروكلوروفلوروكربون124-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون225-
المجموع الفرعي
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط
المستوردة
المجموع

المرفق

المجموعة

جيم
جيم
جيم
جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى
األولى
األولى
األولى

جيم

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في
االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
21.02
0.18
0.22
0.86
1.20
0.00
23.49
20.67

جيم

األولى

44.16

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
الصف

1.1

2.1

1.2
2.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4
1.4.4
2.4.4
3.4.4
1.5.4
2.5.4
3.5.4
1.6.4
2.6.4
3.6.4

الوصف

2020

20212023
15.27

2024

20252026
7.63

2027

20282029
7.63

2030

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال
لمواد المرفق جيم ،المجموعة األولى
(أطنان من قدرات استهالك األوزون)
0
7.63
7.63
7.63
15.27
15.27
15.27
الحد األقصى المسموح به لالستهالك
الكلي من مواد المرفق جيم ،المجموعة
األولى (أطنان من قدرات استهالك
األوزون)
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة
0 255,500
0 407,250
0 292,750
214,500
الرئيسية (اليونيدو) (دوالر أمريكي)
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية
0
0
0
15,015
17,885
28,507
20,493
(دوالر أمريكي)
0
0
0
إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر
214,500
255,500
407,250
292,750
أمريكي)
0
0
0
إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها
15,015
17,885
28,507
20,493
(دوالر أمريكي)
0
0
0
إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر
229,515
273,385
435,757
313,243
أمريكي)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 142-ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 123-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 123-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 123 -المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 124-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 124-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 124 -المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن
من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من
قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد
األوزون)
15.27

15.27

5

7.63

0

المجموع
n/a

n/a

1,170,000
81,900
1,170,000
81,900
1,251,900
13.66
7.36
0
0
0.86
0
1.20
0
0
0.18
0
0
0.22
0
0
0
20.67
0
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع الثاني في السنـة المحددة في
.1
التذييـل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.2

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

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد ،وكيف تسهم مختلف األنشطة فيها ،وكيف تتصل ببعضها
البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ
األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة
بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن
يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في
الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى ذات
الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ
السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة إلعادة
تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من هذا االتفاق ،أو
أي تغييرات أخرى؛

(ب)

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد ،وفقا
للفقرة الفرعية (5ب) في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع
كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات
الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق
عنها؛

( ج)

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية  .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن
أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل
التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة
المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

(د)

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

(ه)

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

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل
.2
متو ازي ،ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
(أ)

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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(ب)

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار
التذييل  -2ألف في كل اتفاق في سنة معينة ،فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.

سسات الرصد وأدوارها
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمار والثروة السمكية هي نقطة االتصال لبروتوكول مونتريال في
.1
إكوادور .وتتوافق األنشطة المقابلة لتنفيذ البروتوكول ضمن مقترحات االستراتيجيات في اإلدارة الوطنية للبيئة والتحول
التكنولوجي في الوزارة .وستنسق هذه اإلدارة مع السلطات الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون.
وينفذ المشروع من خالل وحدة األوزون الوطنية المنشأة داخل وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمار
.2
والثروة السمكية ،كجزء من اإلدارة الوطنية للبيئة والتحول التكنولوجي ،وتتمثل وظائفها فيما يلي:
(أ)

تنسيق ،بوصفها نقطة االتصال ،جميع األنشطة المتعلقة بتنفيذ البرنامج القطري إلزالة المواد المستنفدة
لألوزون في إكوادور؛

(ب)

رصد استهالك المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال ومراقبتها؛

(ج)

نشر البيانات والمعلومات ذات الصلة إلى جميع األطراف المهتمة ،وإرشادها بخصوص متطلبات
بروتوكول مونتريال؛

(د)

إذكاء الوعي بشأن القضايا المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون والبدائل؛

(ه)

استالم التقارير ،وتقييمها وتقديمها ،التي ستنظر فيها اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف،
للمشروعات اإلضافية التي لم يتم إدراجها في البرنامج القطري؛

(و)

إبالغ أمانة األوزون ،والصندوق المتعدد األطراف والوكالة المنفذة عن استهالك وإزالة المواد
الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال في إكوادور؛

(ز)

تنسيق وتنفيذ المشروعات للمواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال في البلد؛

ستتولى وزارة اإلنتاج والتجارة الخارجية واالستثمار والثروة السمكية المسؤولية عن رصد خطة تنفيذ اإلزالة،
.3
ومتابعة إصدار وإنفاذ السياسات والتشريعات ،واإلجراءات لالضطالع بهذه األنشطة هي:
(أ)

تنفيذ جميع األنشطة للمكونات ضمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في
ذلك تصميم نشاط مفصل ،والتحقق من األطراف المشتركة ،وتحديد المستفيدين واختيارهم ،والتعاقد
على السلع والخدمات ،والمساعدة التقنية المستمرة للمستفيدين من المشروع ،وغير ذلك من األنشطة؛

(ب)

الرصد المستمر لالتجاهات والسلوك في القطاع الخاص المحلي المتعلق باستخدام
الهيدروكلوروفلوروكربون وبدائله الممكنة؛

(ج)

تصميم ،وتنظيم وتنفيذ (سنوي) ألنشطة رصد المشروع ،بما في ذلك تصميم جمع البيانات وأدوات
التحليل؛

(د)

تحليل نتائج الرصد واإلبالغ عنها ،بما في ذلك تصميم تنفيذ التدابير التصحيحية و/أو أنشطة المساعدة
التقنية ،وتنظيم االجتماعات المقابلة الستعراض وإدارة الرصد؛

(ه)

تصميم وتنفيذ التدابير التصحيحية؛
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(و)

التنفيذ المنتظم ألنشطة المساعدة التقنية للمستفيدين من المشروع؛

(ز)

إعداد التقارير المرحلي ة السنوية ،والتقارير نصف السنوية عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وخطة التنفيذ نصف السنوية للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف،
وفقا للشكل المحدد .وستشمل أيضا إعداد أي تقارير أخرى الزمة للتشغيل المناسب لمشروع خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

سيتم إدارة خطة اإلزالة بواسطة فريق مخصص لهذه الوظيفة يتألف من منسق تعينه وزارة اإلنتاج والتجارة
.4
الخارجية واالستثمار والثروة السمكية ويتمتع بالدعم من ممثلي وخبراء الوكاالت المنفذة وبدعم البنية التحتية الالزم.
وسيشمل مكون الدعم في إدارة وتحديث األدوات القانونية لخطة اإلزالة األنشطة التالية:
(أ)

إدارة وتنسيق تنفيذ الخطة؛

(ب)

إنش اء برنامج إعداد سياسة وتطبيقها للسماح للحكومة بممارسة التكليفات المطلوبة وضمان وفاء
الصناعة بالتزامات خفض استهالك المواد المستنفدة لألوزون؛

(ج)

إعداد وتنفيذ أنشطة للتدريب ،والتوعية وبناء القدرات لضمان مستوى عال من االلتزام ألهداف
والتزامات الخطة؛

(د)

إعداد خطط التنفيذ السنوية ،بما في ذلك تحديد تسلسل مشاركة الشركات في األنشطة؛

(ه)

إعداد وتشغيل نظام لإلبالغ عن استخدام المواد المستنفدة لألوزون  /البدائل بواسطة المستخدمين؛

(و)

اإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة من أجل الصرف السنوي لألموال استنادا إلى األداء؛

(ز)

إنشاء وتشغيل آلية المركزية لرصد وتقييم نتائج الخطة ،بالمشاركة مع الهيئات البيئية التنظيمية
المحلية لضمان االستدامة؛

يوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد يتم إجراؤها بموجب برامج عمل الرصد والتقييم في الصندوق المتعدد
.5
األطراف أو بموجب برنامج التقييم ألي من الوكاالت التي تشترك في هذا االتفاق.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

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

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
صة بالبلد؛
صة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخا ّ
الخا ّ

( ب)

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

( ج)

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

(د)

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين (1ج) و(1د) من التذييل -4ألف؛
8
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(ه)

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو
المحدد في التذييل  -4ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية.

(و)

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف
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؛

(ز)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة؛

(ح)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ط)

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

(ي)

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  11من االتفاق ،تحديد ،بالتشاور مع البلد،
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية؛

(ك)

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

(ل)

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

(م)

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك  /المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.

يعرب عنها بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
.2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقلة و تكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة (5ب) من االتفـاق والفقرة الفرعيـة (1ب) من التذييـل -4
ألف.
التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار المبلغ  180دوالرا أمريكيا عن
.1
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
ك ّل كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من
التذييل -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف ،على أساس الفهم بأن الحد
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
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 قطاع ما،
أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.

9

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58
Annex IX

المرفق التاسع
المواعيد المنقحة إلتمام األنشطة المتصلة بالهيدروفلوروكربون
الوكالة/البلد/الرمز

اسم المشروع

تاريخ الموافقة

معدل الصرف
()%

األنشطة المقرر إتمامها بحلول تاريخ اإلتمام المنقح

تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)

كندا
100

كون اليوئنديبي.
إتمام األنشطة المتبقية في إطار ُم ّ

بنغالديش
BGD/SEV/81/TAS/53
كوبا
CUB/SEV/81/TAS/58

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون
تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018
يونيه/حزيران
2018

100

عقد حلقة عمل لعرض مشروع االستراتيجية الوطنية للتخفيض
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية على أصحاب المصلحة
وتوزيع المواد الترويجية.
وضع الصيغة النهائية لمشروع االستراتيجية الوطنية للتخفيض
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،بما في ذلك تقييم احتياجات
قطاع الخدمة وتوزيع المواد الترويجية.
عقد اجتماع لفريق التنسيق المتعدد القطاعات لعرض مشروع
االستراتيجية الوطنية للتخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية على أصحاب المصلحة؛ وتوزيع المواد
الترويجية.

السلفادور
ELS/SEV/81/TAS/38

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

100

بنما
PAN/SEV/81/TAS/47

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

100

وضع اللمسات النهائية على التمويل المشترك الالزم للمشروع
المستفيد لتنفيذ المشروع .ومع التعافي التدريجي من جائحة كوفيد-
 ،19وهو ما يترتب عليه تحسن االقتصاد ،يتوقع أن تتقدم األنشطة
بخطى أسرع.

زمبابوي
ZIM/REF/82/INV/56

التحويل من الهيدروفلوروكربون134-أ إلى
األيزوبوتان في تصنيع الثالجات المنزلية في شركة
كابري ()SME Harare

ديسمبر/كانون
األول 2018

0

يونيه/حزيران 2022
ديسمبر/كانون األول 2021
ديسمبر/كانون األول 2021
سبتمبر/أيلول 2021

فرنسا
يونيه/حزيران 2023

ألمانيا
ليبريا
+LIR/SEV/80/TAS/01
بابوا غينيا الجديدة
+PNG/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون
تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017
نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

سيشيل
+SEY/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

74.8

الموافقة على تعديل اللوائح.

ديسمبر/كانون األول 2021

86.7

دعم التصديق على تعديل كيغالي؛ ووضع الصيغة النهائية لتعديل
لوائح المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك فرض الضريبة على
المواد الهيدروفلوروكربونية.
رصد االمتثال للمبادئ التوجيهية لألنظمة المعدلة حديثا من خالل
الرصد الموقعي لمعدات التبريد التجارية والصناعية.

ديسمبر/كانون األول 2021

87.5

1

ديسمبر/كانون األول 2021
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الوكالة/البلد/الرمز

اسم المشروع

تاريخ الموافقة

معدل الصرف
()%

األنشطة المقرر إتمامها بحلول تاريخ اإلتمام المنقح

تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)

إيطاليا
ملديف
+MDV/SEV/80/TAS/02

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

29

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

وضع اللمسات النهائية على تقرير التقييم القطري؛ وتنظيم حلقات
عمل مائدة مستديرة وأنشطة تدريبية متبقية؛ ووضع الصيغة النهائية
لتعديل مشروع الالئحة؛ وإجراء مسح لقاعدة بيانات سلسلة الباردة.

يونيه/حزيران 2022

اليوئنديبي
23.2

بنغالديش
BGD/SEV/81/TAS/52
شيلي
+CHI/SEV/80/TAS/03

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون
تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018
نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

كوبا
CUB/SEV/81/TAS/57

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

39

السلفادور
ELS/SEV/81/TAS/37

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

57.2

فيجي
+FIJ/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

97.8

جمهورية إيران اإلسالمية
IRA/SEV/82/TAS/232

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

ديسمبر/كانون
األول 2018

35.6

بنما
PAN/SEV/81/TAS/46

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

76.3

باراغواي
+PAR/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

100.6

أوروغواي
+URU/SEV/80/TAS/02

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

78

100

2

وضع اللمسات النهائية على المشاورات بعد إعداد خارطة طريق
وطنية؛ ووضع اللمسات النهائية على تقرير األنشطة التمكينية.
تقديم الدعم للسلطات الجمركية بشأن التعرف على المواد
الهيدروفلوروكربونية ومراقبتها؛ وأنشطة التوعية؛ وحلقات عمل
إضافية مع أصحاب المصلحة بشأن تدابير الرقابة المتصلة بالمواد
الهيدروفلوروكربونية.
وضع الصيغة النهائية لمشروع االستراتيجية الوطنية للتخفيض
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،بما في ذلك تقييم احتياجات
قطاع الخدمة وتوزيع المواد الترويجية.
وضع الصيغة النهائية لمشروع االستراتيجية الوطنية للتخفيض
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،بما في ذلك تقييم احتياجات
قطاع الخدمة وتوزيع المواد الترويجية.
تنظيم اجتماع تشاوري نهائي؛ ووضع اللمسات النهائية على تقرير
تقييم السوق بعد دمج جميع المعلومات؛ ووضع اللمسات النهائية
على تقرير األنشطة التمكينية.
إجراء تقييم السوق لقطاع خدمات التبريد واستخدام البدائل؛ وإعداد
ووضع اللمسات النهائية على خارطة الطريق الوطنية؛ وعقد
اجتماع التشاور النهائي؛ ووضع اللمسات النهائية على تقرير
األنشطة التمكينية.
عقد اجتماع لفريق التنسيق المتعدد القطاعات لعرض مشروع
االستراتيجية الوطنية للتخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية على أصحاب المصلحة؛ وتوزيع المواد
الترويجية.
وضع اللمسات النهائية على تقييم احتياجات قطاع تبريد وتكييف
هواء؛ والتوعية بالمعلومات وتبادل المعارف مع أصحاب المصلحة
في قطاعات إطفاء الحرائق والرغوة وإطفاء الحرائق بشأن بدائل
المواد الهيدروفلوروكربونية.
تعزيز الرقابة على واردات الهيدروفلوروكربون ،وإجراء مناقشات
مع أصحاب المصلحة بشأن خارطة طريق تنفيذ تعديل كيغالي
وتوزيع مواد ترويجية.

يونيه/حزيران 2022
يونيه/حزيران 2022

ديسمبر/كانون األول 2021
ديسمبر/كانون األول 2021
أغسطس/آب 2021
مارس/آذار 2022

سبتمبر/أيلول 2021

ديسمبر/كانون األول 2021

ديسمبر/كانون األول 2021
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الوكالة/البلد/الرمز
زمبابوي
ZIM/REF/82/INV/55

اسم المشروع

تاريخ الموافقة

التحويل من الهيدروفلوروكربون134-أ إلى
األيزوبوتان في تصنيع الثالجات المنزلية في شركة
كابري ()SME Harare

ديسمبر/كانون
األول 2018

معدل الصرف
()%
0

األنشطة المقرر إتمامها بحلول تاريخ اإلتمام المنقح
الوقت اإلضافي الذي تحتاجه المؤسسة المستفيدة لالنتهاء من
التمويل المشترك الالزم لتنفيذ المشروع.

تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)
يونيه/حزيران 2023

اليونيب
أفغانستان
+AFG/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

80

أنغوال
+ANG/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

86.7

جزر البهاما
+BHA/SEV/82/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

ديسمبر/كانون
األول 2018

0

البحرين
BAH/SEV/81/TAS/34
بنغالديش
BGD/SEV/81/TAS/54

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون
تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018
يونيه/حزيران
2018

50

بنن
+BEN/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

66.5

بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات)
+BOL/SEV/82/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

ديسمبر/كانون
األول 2018

11.9

12.1

3

يونيه/حزيران 2022

عقد حلقات عمل مائدة مستديرة بشأن البدائل ذات إمكانية االحترار
العالمي المنخفضة للمستخدمين النهائيين الكبار والتدريب في قطاع
الخدمة؛ ووضع الصيغة النهائية لتعديل مشروع اللوائح؛ وتنفيذ
أنشطة توعية.
تنقيح التشريع الوطني الحالي للمواد المستنفدة لألوزون؛ وعقد حلقة ديسمبر/كانون األول 2021
عمل للفنيين حول المناولة اآلمنة للمواد الهيدروفلوروكربونية
والبدائل.
يونيه/حزيران 2022
إجراء دراسة تتعلق بمعالجة غازات التبريد القابلة لالشتعال ذات
إمكانية االحترار العالمي المنخفضة لقطاع الخدمة؛ ووضع
استراتيجية وطنية لدعم قطاع خدمة تبريد وتكييف الهواء في
معالجة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون والنهج المرحلي
لبدء االستفادة من إمكانية خفض االحترار العالمي وتحقيق الكفاءة
في استخدام الطاقة.
ديسمبر/كانون األول 2021
وضع اللمسات النهائية على تقرير التقييم القطري.
عقد حلقات عمل مائدة مستديرة بشأن البدائل ذات إمكانية االحترار
العالمي المنخفضة لكبار المستخدمين النهائيين وتدريب موظفي
الجمارك؛ وضع الصيغة النهائية لتعديل مشروع اللوائح وتنفيذ
أنشطة توعية؛ وإعداد منتجات معرفية ومواد إعالمية حول تعديل
كيغالي والتعامل اآلمن مع التكنولوجيات ذات إمكانية االحترار
العالمي المنخفضة.
مساعدة الجهة المعنية بالجمارك على وضع رموز النظام المنسق
الخاصة بكل بلد للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتقييم االحتياجات
التدريبية لقطاع الخدمة؛ وتنقيح التشريع الوطني القائم الخاص
بالمواد المستنفدة لألوزون (المعدات القائمة على المواد المستنفدة
لألوزون) وصياغة الالئحة البديلة للمواد المستنفدة لألوزون.
التدريب على تصميم وتركيب وصيانة نظم تبريد وتكييف هواء
ذات الكفاءة في استخدام الطاقة؛ ودعم السلطات الجمركية في وضع
رموز النظام المنسق لتوصيف السلع األساسية وترقيمها فيما يخص
المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وصياغة القرارات الوزارية/دليل
اإلجراءات لحصص الهيدروفلوروكربون وتصاريح استيراده؛
وتدريب الفنيين على االستخدام اآلمن لغازات التبريد القابلة

يونيه/حزيران 2022

يونيه/حزيران 2022

يونيه/حزيران 2022
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بوتسوانا
+BOT/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

53.3

بروناي دار السالم
+BRU/SEV/82/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

ديسمبر/كانون
األول 2018

17.2

كابو فيردي
+CBI/SEV/82/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

ديسمبر/كانون
األول 2018

73.5

تشاد
+CHD/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

66.7

شيلي
+CHI/SEV/80/TAS/01
جزر القمر
+COI/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون
تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017
يونيه/حزيران
2018

52.1
79.6

4

األنشطة المقرر إتمامها بحلول تاريخ اإلتمام المنقح

تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)

لالشتعال وتدريب المستخدمين النهائيين؛ وتحليل سوق غازات
التبريد القائمة على الهيدروفلوروكربون المنتجة محليا؛ ووضع
اقتراح لمعايير كفاءة العمالة الوطنية.
يونيه/حزيران 2022
تدريب إدارة الجمارك على رصد وتسجيل واإلبالغ عن
واردات/صادرات المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتوقع وتحليل
تكنولوجيات تبريد وتكييف هواء؛ وتنظيم حلقات عمل لتوعية فنيي
التبريد في مجال االستخدام اآلمن لبدائل المواد
الهيدروفلوروكربونية.
يونيه/حزيران 2022
عقد مشاورات بشأن التصديق على تعديل كيغالي؛ وعقد حلقات
عمل مائدة مستديرة ودورات تدريبية؛ ووضع الصيغة النهائية
لمسودات تعديل اللوائح التنظيمية؛ ودعم وضع رموز النظام المنسق
لتوصيف السلع األساسية و ترقيمها استنادا إلى تنقيح عام 2022؛
ووضع الصيغة النهائية ملصقات وسم األسطوانات؛ وإعداد منتجات
معرفة ومواد إعالمية؛ وتنظيم برنامج توعية عامة مع الهيئة المعنية
بالطاقة.
ديسمبر/كانون األول 2022
وضع رموز النظام المنسق لتوصيف السلع األساسية وترقيمها
الخاصة بكل بلد على حدة فيما يخص المواد الهيدروفلوروكربونية؛
وعقد اجتماعات توعية للفنيين بشأن التعامل اآلمن مع المواد
الهيدروفلوروكربونية وبدائلها؛ ومساعدة الجهة المعنية بالجمارك
في وضع رموز جمركية وطنية لمختلف المواد
الهيدروفلوروكربونية وإدراجها في التعريفة الجمركية من أجل
الرصد والتسجيل السليمين للواردات/الصادرات أو إعادة تصدير
فرادى المواد الهيدروفلوروكربونية.
يونيه/حزيران 2022
دعم إدارة الجمارك في وضع النظام المنسق لتوصيف السلع
األساسية وترقيمها فيما يخص المواد الهيدروفلوروكربونية من أجل
الرصد والتسجيل السليمين لواردات/صادرات فرادى المواد
الهيدروفلوروكربونية/البدائل؛ وتوظيف خبراء استشاريين وطنيين
ودوليين إلجراء تقييم لالحتياجات التدريبية.
ديسمبر/كانون األول 2021
تدريب متخصص لموظفي الجمارك على الضوابط المتعلقة
بالهيدروفلوروكربون.
يونيه/حزيران 2022
عقد اجتماعات توعية للفنيين بشأن التعامل اآلمن مع
الهيدروفلوروكربون/البدائل؛ والتعاقد مع خبير استشاري دولي
لتقييم الحاجة إلى التدريب؛ ومساعدة إدارة الجمارك على وضع
رموز النظام المنسق لتوصيف السلع األساسية وترقيمها الخاصة
بكل بلد على حدة فيما يخص المواد الهيدروفلوروكربونية لتيسير
الرصد والتسجيل السليمين لواردات/صادرات فرادى
الهيدروفلوروكربون/البدائل.
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جزر كوك
+CKI/SEV/82/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

ديسمبر/كانون
األول 2018

47.4

كوت ديفوار:
+IVC/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

66.5

جمهورية الكونغو الديمقراطية
+DRC/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

66.5

جيبوتي
+DJI/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

40

دومينيكا
+DMI/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

0

5

األنشطة المقرر إتمامها بحلول تاريخ اإلتمام المنقح
وضع اللمسات النهائية تقرير التقييم القطري؛ وعقد حلقات عمل
مائدة مستديرة وتقديم دورات تدريبية لقطاع الخدمة؛ ووضع
الصيغة النهائية لتعديل الذي أدخل على الئحة حماية طبقة األوزون
لتعزيز الضوابط المتعلقة بالهيدروفلوروكربون؛ وإعداد منتجات
معرفية ومواد إعالمية حول تعديل كيغالي والتعامل اآلمن مع
التكنولوجيات ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة.
مساعدة الجهة المعنية بالجمارك في وضع رموز جمركية وطنية
لمختلف المواد الهيدروفلوروكربونية وإدراجها في التعريفة
الجمركية من أجل الرصد والتسجيل السليمين للواردات/الصادرات
أو إعادة تصدير فرادى المواد الهيدروفلوروكربونية؛ والتعاقد مع
خبير استشاري دولي لتقييم االحتياجات التدريبية.
صياغة قانون التصديق على تعديل كيغالي مع بيان أسبابه؛ وتحليل
السياسات/التشريعات المتعلقة باألوزون والمناخ وصياغة تعديالت
على التشريع الحالي للسماح بالتصديق على تعديل كيغالي؛ وإجراء
تقييم لالحتياجات التدريبية لقطاع الخدمة وإعداد تقرير تقييمي؛
ووضع الصيغة النهائية لحزمة مقترحات متعلقة بالتصديق على
تعديل كيغالي والنهوض بعملية التصديق.
وضع الصيغة النهائية لحزمة المقترحات المتعلقة بالتصديق على
تعديل كيغالي والنهوض بعملية التصديق؛ وإجراء تقييم لالحتياجات
التدريبية لقطاع الخدمة وإعداد تقرير تقييمي؛ وعقد اجتماعات
توعية للفنيين بشأن التعامل اآلمن مع المواد الهيدروفلوروكربونية
وبدائلها.
تحليل تشريعات األوزون والمناخ لدعم تعديل كيغالي؛ ووضع ورقة
سياسات بشأن التصديق على تعديل كيغالي؛ وعقد اجتماعات
مشاورات أصحاب المصلحة والتوعية بالتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون وكفاءة استخدام الطاقة؛ وتقييم االحتياجات
التدريبية لقطاع خدمات تبريد وتكييف الهواء؛ وحصر المواد
الهيدروفلوروكربونية المتاحة في السوق المحلية؛ والمساعدة التقنية
في جمع بيانات الهيدروفلوروكربون؛ ووضع توقعات التجاهات
تكنولوجيا تبريد وتكييف الهواء؛ وعقد ندوة حول آثار التصديق على
تعديل كيغالي ،وعقد حلقة دراسية حول االنتقال إلى بدائل ذات
إمكانية االحترار العالمي المنخفضة؛ وتدريب الفنيين على إدارة
البدائل؛ وعقد مشاورات بشأن تنقيح/استعراض نظم الترخيص
والحصص للمواد المستنفدة لألوزون؛ وضع رموز النظام المنسق
لتوصيف السلع األساسية وترقيمها الخاصة بكل بلد على حدة فيما
يخص المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ودراسة المعارف والمواقف
والممارسات المتعلقة بقطاع خدمات تبريد وتكييف الهواء ،ووضع

تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)
يونيه/حزيران 2022

يونيه/حزيران 2022

يونيه/حزيران 2022

يونيه/حزيران 2022

يونيه/حزيران 2022
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الجمهورية الدومينيكية
+DOM/SEV/80/TAS/02

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

84.3

إكوادور
+ECU/SEV/80/TAS/02
مصر
+EGY/SEV/81/TAS/03

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون
تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017
يونيه/حزيران
2018

56.5

غينيا االستوائية
+EQG/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

56.7

إريتريا
+ERI/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

36.8

إسواتيني
+SWA/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

84.2

أثيوبيا
+ETH/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

36.8

غابون
+GAB/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

66.5

34.5

6

األنشطة المقرر إتمامها بحلول تاريخ اإلتمام المنقح
االستراتيجية الوطنية بشأن النهج المرحلي إلدخال بدائل ذات
إمكانية االحترار العالمي المنخفضة وتحقيق الكفاءة في استخدام
الطاقة ودعم قطاع خدمات تبريد وتكييف الهواء في اعتماد بدائل
جديدة.
تنفيذ حمالت تواصل وتوعية عامة ذات أهداف محددة تتناول
غازات التبريد البديلة ذات إمكانية االحترار العالمي
المنخفضة/الصفرية ،وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة ،ووضع
إجراءات تقديم الخدمة ،ومنح شهادات الفنيين.
تدريب المستخدمين النهائيين على تطبيقات تبريد وتكييف الهواء
والصناعات التحويلية القائمة على البدائل.
تحليل السياسات/التشريعات المتعلقة باألوزون والمناخ وصياغة
تعديالت على التشريع الحالي للسماح بالتصديق على تعديل كيغالي؛
وإعداد حزمة تتعلق بالتصديق على تعديل كيغالي؛ وإجراء تقييم
لالحتياجات التدريبية لقطاع الخدمة وإعداد تقرير تقييمي.
صياغة قانون التصديق على تعديل كيغالي مع بيان أسبابه؛ ووضع
الصيغة النهائية لحزمة المقترحات المتعلقة بالتصديق على تعديل
كيغالي والنهوض بعملية التصديق؛ ومساعدة إدارة الجمارك على
وضع الرموز الوطنية للنظام المنسق لتوصيف السلع األساسية
وترقيمها فيما يخص المواد الهيدروفلوروكربونية.
استعراض نظام الترخيص الحالي لتنظيم المواد والمنتجات
الخاضعة للمراقبة؛ وإجراء تقييم لالحتياجات التدريبية لقطاع
الخدمة وإعداد تقرير تقييمي؛ وتوعية الجمهور بشأن التخفيض
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتعديل كيغالي.
تقييم المالمح السوقية للتكنولوجيات البديلة ووضع استراتيجيات
لتعزيز توافر التكنولوجيات ذات إمكانية االحترار العالمي
المنخفضة واعتمادها بسرعة؛ وعقد حلقات عمل للفنيين حول
التعامل اآلمن مع المواد الهيدروفلوروكربونية وبدائلها.
تنظيم حلقات عمل إعالمية وإجراء مسح للوقوف على الحواجز
التي تحول دون بدء استخدام بدائل ذات إمكانية االحترار العالمي
المنخفضة في قطاع الخدمة؛ ومساعدة السلطات الجمركية الوطنية
في وضع الرموز الجمركية الوطنية الخاصة بالمواد
الهيدروفلوروكربونية؛ وتوعية المستهلكين بالتكنولوجيات ذات
إمكانية االحترار العالمي المنخفضة.
عقد اجتماعات توعية للفنيين بشأن التعامل اآلمن مع المواد
الهيدروفلوروكربونية وبدائلها؛ ومساعدة الجهة المعنية بالجمارك
في وضع الرموز الجمركية الوطنية لمختلف المواد
الهيدروفلوروكربونية وإدراجها في التعريفة الجمركية؛ وعقد

تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)

ديسمبر/كانون األول 2021

ديسمبر/كانون األول 2021
يونيه/حزيران 2022

يونيه/حزيران 2022

ديسمبر/كانون األول 2021

يونيه/حزيران 2022

يونيه/حزيران 2022

ديسمبر/كانون األول 2021
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جورجيا
+GEO/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

38.4

غينيا بيساو
+GBS/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

73.5

غيانا
+GUY/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

0

هندوراس
+HON/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

36.8

7

األنشطة المقرر إتمامها بحلول تاريخ اإلتمام المنقح

تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)

اجتماعات توعية للفنيين بشأن التعامل اآلمن مع المواد
الهيدروفلوروكربونية وبدائلها.
يونيه/حزيران 2022
دعم اعتماد القوانين المتعلقة بمراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية
وإنشاء البرلمان لنظام ترخيص الهيدروفلوروكربون ،والتصديق
على تعديل كيغالي؛ وتقديم تدريب دولي للمدربين على االستخدام
اآلمن للتكنولوجيات البديلة.
يونيه/حزيران 2022
وضع الرموز الوطنية للنظام المنسق لتوصيف السلع األساسية
وترقيمها الخاصة بكل بلد على حدة فيما يخص المواد
الهيدروفلوروكربونية ،وعقد اجتماعات توعية للفنيين بشأن التعامل
اآلمن مع المواد الهيدروفلوروكربونية وبدائلها؛ ومساعدة الجهة
المعنية بالجمارك في وضع الرموز الجمركية الوطنية لمختلف
المواد الهيدروفلوروكربونية وإدراجها في التعريفة الجمركية؛
وإجراء تقييم للحاجة لتدريب قطاع الخدمة.
يونيه/حزيران 2022
تحليل تشريعات األوزون والمناخ لدعم تعديل كيغالي؛ ووضع ورقة
سياسات بشأن التصديق على تعديل كيغالي؛ وعقد اجتماعات
مشاورات أصحاب المصلحة والتوعية بالتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون وكفاءة استخدام الطاقة؛ وتقييم االحتياجات
التدريبية لقطاع خدمات تبريد وتكييف الهواء؛ وحصر المواد
الهيدروفلوروكربونية المتاحة في السوق المحلية؛ والمساعدة التقنية
في جمع بيانات الهيدروفلوروكربون؛ ووضع توقعات التجاهات
تكنولوجيا تبريد وتكييف الهواء؛ وعقد ندوة حول آثار التصديق على
تعديل كيغالي ،وعقد حلقة دراسية حول االنتقال إلى بدائل ذات
إمكانية االحترار العالمي المنخفضة؛ وضع رموز النظام المنسق
لتوصيف السلع األساسية وترقيمها الخاصة بكل بلد على حدة فيما
يخص المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ودراسة المعارف والمواقف
والممارسات المتعلقة بقطاع خدمات تبريد وتكييف الهواء ،ووضع
االستراتيجية الوطنية بشأن النهج المرحلي لبدء استخدام بدائل ذات
إمكانية االحترار العالمي المنخفضة وتحقيق الكفاءة في استخدام
الطاقة ودعم قطاع خدمات تبريد وتكييف الهواء في اعتماد بدائل
المواد الهيدروفلوروكربونية.
ديسمبر/كانون األول 2021
تقييم الحواجز والثغرات التقنية القائمة العتماد بدائل المواد
الهيدروفلوروكربونية في تبريد وتكييف هواء ،ورغوة
البوليوريتان ،وقطاعات إطفاء الحرائق ،وتكييف الهواء المتنقل،
والنقل المبرد؛ وتحليل البدائل المتاحة ذات الكفاءة في استخدام
الطاقة الصفرية/ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة وآثارها
البيئية/االجتماعية واالقتصادية؛ وإعداد تقارير تقنية عن المتطلبات
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تاريخ الموافقة

معدل الصرف
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جمهورية إيران اإلسالمية
IRA/SEV/82/TAS/233

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

ديسمبر/كانون
األول 2018

30.2

العراق
IRQ/SEV/81/TAS/26

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

30.1

كينيا
+KEN/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

53.3

كيريباس
+KIR/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

50.3

الكويت
KUW/SEV/81/TAS/33

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

3.9

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون
+LAO/SEV/81/TAS/01

يونيه/حزيران
2018

29.3

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

66.7

مدغشقر
+MAG/SEV/81/TAS/01

8

األنشطة المقرر إتمامها بحلول تاريخ اإلتمام المنقح

تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)

المحددة لكل تكنولوجيا بديلة للقطاعات الرئيسية لتسهيل إجراء
المشاورات واعتمادها من جانب أصحاب المصلحة.
مارس/آذار 2022
وضع الصيغة النهائية لتعديل مشروع الالئحة؛ وإعداد منتجات
معرفية ومواد إعالمية حول تعديل كيغالي والتعامل اآلمن مع
التكنولوجيات ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة لكبار
المستخدمين النهائيين وقطاع الخدمة والمستوردين والمستهلكين؛
وإجراء مناقشات مائدة مستديرة حول البدائل ذات إمكانية االحترار
العالمي المنخفضة.
ديسمبر/كانون األول 2021
صياغة وثيقة التصديق الالزمة؛ وتحديث نظام ترخيص
الهيدروفلوروكربون إلى جانب بناء القدرات ذات الصلة؛ وضع
اللمسات النهائية على تقرير التقييم القطري.
يونيه/حزيران 2022
عقد اجتماعات/حلقات عمل للتوعية للفنيين بشأن التعامل اآلمن مع
المواد الهيدروفلوروكربونية وبدائلها؛ وتوعية الجمهور بشأن
التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتعديل كيغالي؛
وتنظيم حلقات عمل إعالمية ومسوح للوقوف على الحواجز التي
تحول دون بدء استخدام بدائل ذات إمكانية االحترار العالمي
المنخفضة في قطاع الخدمة.
يونيه/حزيران 2022
وضع اللمسات النهائية على إعداد تقرير التقييم القطري؛ وعقد
حلقات عمل مائدة مستديرة وتقديم دورات تدريبية لقطاع الخدمة؛
ووضع الصيغة النهائية لمشروع تعديل اللوائح؛ وإعداد منتجات
معرفية ومواد إعالمية حول تعديل كيغالي والتعامل اآلمن مع
التكنولوجيات ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة.
ديسمبر/كانون األول 2021
صياغة وثيقة التصديق الالزمة؛ وتحديث نظام ترخيص
الهيدروفلوروكربون إلى جانب بناء القدرات ذات الصلة؛ وبناء
القدرات والتدريب على بدائل المواد المستنفدة لألوزون ،وبناء نظام
وطني للتسجيل والمعلومات لتسجيل جميع المواد والمنتجات
الخاضعة للمراقبة ،وبناء قاعدة بيانات لمختلف االستخدامات
والمستخدمين؛ وإعداد تقرير التقييم القطري النهائي.
يونيه/حزيران 2022
وضع اللمسات النهائية على تقرير التقييم القطري؛ وعقد حلقات
عمل مائدة مستديرة وتقديم دورات تدريبية؛ ووضع الصيغة النهائية
لمشروع تعديل اللوائح؛ وإعداد منتجات معرفية ومواد إعالمية؛
وعقد مشاورات مع الجهة المعنية بالطاقة والمستوردين والتجار؛
وتنظيم فعالية عامة مع الجهة المعنية بالطاقة.
يونيه/حزيران 2022
وضع الصيغة النهائية لحزمة المقترحات المتعلقة بالتصديق على
تعديل كيغالي والنهوض بعملية التصديق؛ وصياغة قانون التصديق
على تعديل كيغالي مع وثيقة بيان أسبابه ،حسبما تقتضيه اإلجراءات
التشريعية الوطنية؛ وإجراء تقييم لالحتياجات التدريبية لقطاع
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مالوي
+MLW/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

56.7

ملديف
+MDV/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

95

مالي
+MLI/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

66.5

جزر مارشال
+MAS/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

27.4

موريتانيا
+MAU/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

56.7

موريشيوس
MAR/SEV/82/TAS/28

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

ديسمبر/كانون
األول 2018

90

المكسيك
+MEX/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

33
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تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)

الخدمة وإعداد تقرير تقييم يستخدم لمواصلة تخطيط األنشطة
المتصلة باستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل ذات إمكانية
االحترار العالمي المنخفضة.
يونيه/حزيران 2022
إجراء مشاورات مع وكاالت اإلنفاذ بشأن رصد ومراقبة واردات
وصادرات المواد الهيدروفلوروكربونية والمنتجات القائمة على تلك
المواد؛ وإعداد السجل اإللكتروني للمواد الهيدروفلوروكربونية
وبدائلها؛ ومساعدة الجهة المعنية بالجمارك في إعداد الرموز
الجمركية الوطنية لمختلف المواد الهيدروفلوروكربونية وإدراجها
في التعريفة الجمركية.
يونيه/حزيران 2022
وضع اللمسات النهائية على تقرير التقييم القطري؛ وعقد حلقات
عمل مائدة مستديرة وتقديم دورات تدريبية؛ وصياغة تعديل
الالئحة؛ وإجراء مسح لقاعدة بيانات سلسلة التبريد.
يونيه/حزيران 2022
وضع رموز النظام المنسق لتوصيف السلع األساسية وترقيمها
الخاصة بكل بلد على حدة فيما يخص المواد الهيدروفلوروكربونية؛
وإجراء تقييم للحاجة إلى تدريب قطاع الخدمة؛ ومساعدة الجهة
المعنية بالجمارك في وضع رموز جمركية وطنية لمختلف المواد
الهيدروفلوروكربونية وإدراجها في التعريفة الجمركية لضمان
الرصد والتسجيل السليمين للواردات/الصادرات أو إعادة تصدير
فرادى المواد الهيدروفلوروكربونية.
يونيه/حزيران 2022
وضع اللمسات النهائية على تقرير التقييم القطري؛ وعقد حلقات
عمل مائدة مستديرة وتقديم دورات تدريبية؛ وضع الصيغة النهائية
لصياغة تعديل اللوائح؛ وإعداد منتجات معرفية ومواد إعالمية.
يونيه/حزيران 2022
تقييم االحتياجات التدريبية لقطاع الخدمة وإعداد تقرير تقييمي؛
وضع الرموز الوطنية للنظام المنسق لتوصيف السلع األساسية
وترقيمها الخاصة بكل بلد على حدة فيما يخص المواد
الهيدروفلوروكربونية؛ وعقد اجتماعات توعية للفنيين بشأن التعامل
اآلمن مع المواد الهيدروفلوروكربونية وبدائلها؛ ومساعدة الجهة
المعنية بالجمارك في إعداد الرموز الجمركية الوطنية لمختلف
المواد الهيدروفلوروكربونية وإدراجها في التعريفة الجمركية.
يونيه/حزيران 2022
عقد اجتماعات تشاورية ألصحاب المصلحة بشأن السياسات
واالستراتيجيات التمكينية من أجل اإلسراع في اعتماد التكنولوجيات
البديلة ذات االحترار العالمي المنخفضة؛ ومساعدة الجهة المعنية
بالجمارك في إعداد الرموز الجمركية الوطنية لمختلف المواد
الهيدروفلوروكربونية وإدراجها في التعريفة الجمركية.
ديسمبر/كانون األول 2021
تدريب متخصص لموظفي الجمارك على الضوابط المتعلقة
بالهيدروفلوروكربون.
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موزامبيق
+MOZ/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

86.7

ميانمار
+MYA/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

27.5

نيبال
+NEP/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

45.1

عمان
OMA/SEV/81/TAS/35

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

45.4

باكستان
PAK/SEV/81/TAS/97

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

4.9

باراغواي
+PAR/SEV/81/TAS/02

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

27.6

قطر
QAT/SEV/82/TAS/23

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

ديسمبر/كانون
األول 2018

7
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تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)
ديسمبر/كانون األول 2021

إجراء تقييم لالحتياجات التدريبية لقطاع الخدمة وإعداد تقرير
تقييمي؛ وتنقيح التشريعات الوطنية الحالية للمواد المستنفدة لألوزون
فيما يخص الهيدروفلوروكربون والبدائل؛ وعقد اجتماعات توعية
للفنيين بشأن التعامل اآلمن مع المواد الهيدروفلوروكربونية
وبدائلها.
يونيه/حزيران 2022
وضع اللمسات النهائية على تقرير التقييم القطري وعقد حلقات عمل
مائدة مستديرة وتقديم دورات تدريبية؛ وصياغة تعديل الالئحة؛
وإعداد منتجات معرفية ومواد إعالمية؛ وتنقيح مدونة النظام المنسق
لتوصيف السلع األساسية وترقيمها لسنة .2022
يونيه/حزيران 2022
إجراء مشاورات بشأن التصديق على تعديل كيغالي؛ ووضع
اللمسات النهائية على تقرير التقييم القطري؛ وعقد حلقات عمل
مائدة مستديرة وتقديم دورات تدريبية؛ وضع الصيغة النهائية لصيغة
تعديل الالئحة؛ وإعداد منتجات معرفية ومواد إعالمية؛ ووضع
اللمسات النهائية على معايير السالمة.
ديسمبر/كانون األول 2021
صياغة وثيقة التصديق الالزمة؛ وبناء القدرات من أجل تعزيز
الرصد واإلبالغ؛ ووضع اللمسات النهائية على تقرير التقييم
القطري.
يونيه/حزيران 2022
إجراء مشاورات بشأن التصديق على تعديل كيغالي؛ ووضع
اللمسات النهائية على تقرير التقييم القطري؛ وعقد حلقات عمل
مائدة مستديرة وتقديم دورات تدريبية؛ ووضع الصيغة النهائية
لصيغة تعديل الالئحة؛ وإعداد منتجات معرفية /معلوماتية؛ وعقد
حلقات عمل للتوعية لتجار التجزئة ،وقطاع البناء ،والكفاءة في
استخدام الطاقة ،وتغير المناخ ،ومسؤولي التنسيق المعنيين
بالمشتريات العامة؛ وتنقيح نظام الجمارك القائم على شبكة اإلنترنت
( )WeBOCليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية.
يونيه/حزيران 2022
استعراض معايير السالمة الستخدام غازات التبريد القابلة
لالشتعال؛ وصياغة لوائح محددة للتحكم في البدائل ذات إمكانية
االحترار العالمي المنخفضة؛ وضع رموز جمركية وطنية البدائل
ذات إمكانية االحترار العالمي الصفرية/المنخفضة؛ وتدريب
المدربين على ضوابط استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية
وتصديرها؛ وتحليل وتنقيح معايير كفاءة العمالة الوطنية الحالية؛
ونشر التنقيحات المعتمدة على فنيي التبريد ،على نطاق البلد ،من
خالل وسائل اإلعالم المختلفة.
ديسمبر/كانون األول 2021
تنفيذ األنشطة الرامية إلى تعزيز األطر المؤسسية ذات الصلة
باستخدام أفضل الممارسات اإلقليمية/الدولية المتصلة بالمواد
الهيدروفلوروكربونية والبدائل الذات إمكانية االحترار العالمي
المنخفضة ،بما في ذلك اقتراح تحديث الرموز/المعايير؛ واستكمال
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تاريخ الموافقة
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سانت كيتس ونيفيس
+STK/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

0

سانت لوسيا
+STL/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

0

11

األنشطة المقرر إتمامها بحلول تاريخ اإلتمام المنقح
استعراض نظام اإلبالغ الوطني ليشمل المواد
الهيدروفلوروكربونية ،وأنواع مزيج الهيدروفلوروكربون،
والهيدروفلوروكربون المحتوي على منتجات/معدات؛ وتقديم
المساعدة للجمارك والوزارات المعنية لضمان اإلبالغ/الرصد
الدقيق في مجال تجارة الهيدروفلوروكربون.
تحليل تشريعات األوزون والمناخ لدعم تعديل كيغالي؛ ووضع ورقة
سياسات بشأن التصديق على تعديل كيغالي؛ وعقد اجتماعات
مشاورات أصحاب المصلحة والتوعية بالتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون وكفاءة استخدام الطاقة؛ وتقييم االحتياجات
التدريبية لقطاع خدمات تبريد وتكييف الهواء؛ وحصر المواد
الهيدروفلوروكربونية المتاحة في السوق المحلية؛ والمساعدة التقنية
في جمع بيانات الهيدروفلوروكربون؛ ووضع توقعات التجاهات
تكنولوجيا تبريد وتكييف الهواء؛ وعقد ندوة حول آثار التصديق على
تعديل كيغالي ،وعقد حلقة دراسية حول االنتقال إلى بدائل ذات
إمكانية االحترار العالمي المنخفضة؛ وتدريب الفنيين على إدارة
البدائل؛ وعقد مشاورات بشأن تنقيح/استعراض نظم الترخيص
والحصص للمواد المستنفدة لألوزون؛ وضع رموز النظام المنسق
لتوصيف السلع األس اسية وترقيمها الخاصة بكل بلد على حدة فيما
يخص المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ودراسة المعارف والمواقف
والممارسات المتعلقة بقطاع خدمات تبريد وتكييف الهواء ،ووضع
االستراتيجية الوطنية بشأن النهج المرحلي إلدخال بدائل ذات
إمكانية االحترار العالمي المنخفضة وتحقيق الكفاءة في استخدام
الطاقة ودعم قطاع خدمات تبريد وتكييف الهواء في االنتقال من
غازات التبريد القائمة على الكلوروفلوروكربون.
االستعراض الشامل لنظام الترخيص والحصص إلدراج
الهيدروفلوروكربون والبدائل ،والضوابط على المنتجات القائمة
على الهيدروفلوروكربون ،والتدخالت السياساتية المتعلقة بكفاءة
استخدام الطاقة و/أو تكييف معايير السالمة من أجل المعالجة
السليمة للمبردات القابلة لالشتعال/السمية؛ ووضع رموز النظام
المنسق لتوصيف السلع األساسية وترقيمها الخاصة بكل بلد على
حدة فيما يخص المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ودراسة المعارف
والمواقف والممارسات المتعلقة بقطاع خدمات تبريد وتكييف الهواء
فيما يتعلق بغازات التبريد ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة
والقابلة لالشتعال ،ودعم قطاع خدمة تبريد وتكييف هواء في إدارة
االنتقال من غازات التبريد القائمة على الهيدروفلوروكربون؛
ووضع االستراتيجية الوطنية التباع نهج مرحلي لبدء استخدام بدائل
الكاقة ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة.

تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)

يونيه/حزيران 2022

يونيه/حزيران 2022
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تاريخ الموافقة

معدل الصرف
()%

سانت فنسنت وجزر غرينادين
+STV/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

0

سان تومي وبرينسيبي
+STP/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

73.5

المملكة العربية السعودية
SAU/SEV/81/TAS/33
السنغال
+SEN/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون
تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018
نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

33.4

سيراليون
+SIL/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

66.7

52.6

12

األنشطة المقرر إتمامها بحلول تاريخ اإلتمام المنقح

تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)
يونيه/حزيران 2022

تحليل تشريعات األوزون والمناخ لدعم تعديل كيغالي؛ ووضع ورقة
سياسات بشأن التصديق على تعديل كيغالي؛ وعقد اجتماعات
مشاورات أصحاب المصلحة والتوعية بالتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون وكفاءة استخدام الطاقة؛ وتقييم االحتياجات
التدريبية لقطاع خدمات تبريد وتكييف الهواء؛ وحصر المواد
الهيدروفلوروكربونية المتاحة في السوق المحلية؛ والمساعدة التقنية
في جمع بيانات الهيدروفلوروكربون؛ ووضع توقعات التجاهات
تكنولوجيا تبريد وتكييف الهواء؛ وعقد ندوة حول آثار التصديق على
تعديل كيغالي ،وعقد حلقة دراسية حول االنتقال إلى غازات التبريد
البديلة؛ وعقد حلقة دراسية تدريبية للفنيين حول إدارة البدائل ذات
إمكانية االحترار العالمي المنخفضة؛ ووضع رموز النظام المنسق
لتوصيف السلع األساسية وترقيمها الخاصة بكل بلد على حدة فيما
يخص المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ودراسة المعارف والمواقف
والممارسات المتعلقة بقطاع خدمات تبريد وتكييف الهواء ،ووضع
االستراتيجية الوطنية بشأن النهج المرحلي لبدء استخدام
التكنولوجيات ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة ودعم إدارة
التغيير لقطاع خدمة تبريد وتكييف الهواء في االنتقال من
الهيدروفلوروكربون إلى غازات التبريد البديلة.
يونيه/حزيران 2022
وضع رموز النظام المنسق لتوصيف السلع األساسية وترقيمها
الخاصة بكل بلد على حدة فيما يخص المواد الهيدروفلوروكربونية؛
وإجراء تقييم احتياجات التدريب لقطاع الخدمة؛ وعقد اجتماعات
توعية للفنيين بشأن التعامل اآلمن مع المواد الهيدروفلوروكربونية
وبدائلها؛ ومساعدة الجهة المعنية بالجمارك في وضع رموز
جمركية وطنية لمختلف المواد الهيدروفلوروكربونية وإدراجها في
التعريفة الجمركية من أجل الرصد والتسجيل السليمين
للواردات/الصادرات أو إعادة تصدير فرادى المواد
الهيدروفلوروكربونية.
تحديث نظام ترخيص الهيدروفلوروكربون إلى جانب بناء القدرات ديسمبر/كانون األول 2021
ذات الصلة؛ ووضع التقديرات النهائية لتقرير التقييم القطري.
ديسمبر/كانون األول 2021
عقد اجتماعات توعية للفنيين بشأن التعامل اآلمن مع المواد
الهيدروفلوروكربونية وبدائلها؛ ومساعدة مكتب الجمارك في وضع
الرموز الجمركية الوطنية لمختلف المواد الهيدروفلوروكربونية
وإدراجها في التعريفة الجمركية.
ديسمبر/كانون األول 2021
عقد اجتماعات توعية للفنيين بشأن التعامل اآلمن مع المواد
الهيدروفلوروكربونية وبدائلها؛ ومساعدة سلطات الجمارك الوطنية
في الرموز الجمركية الوطنية الخاصة بالمواد
الهيدروفلوروكربونية.
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جزر سليمان
+SOI/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

42.2

جنوب السودان
+SSD/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

31.6

سري النكا
+SRL/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

59.8

السودان
+SUD/SEV/80/TAS/02

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

53.3

سورينام
+SUR/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

0

13

األنشطة المقرر إتمامها بحلول تاريخ اإلتمام المنقح

تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)
يونيه/حزيران 2022

عقد مشاورات بشأن التصديق على تعديل كيغالي؛ وضع اللمسات
النهائية على تقرير التقييم القطري؛ وعقد حلقات عمل مائدة
مستديرة وتقديم دورات تدريبية؛ وضع الصيغة النهائية لمشروع
تعديل اللوائح؛ وإعداد منتجات معرفية ومواد إعالمية؛ ووضع
اللمسات النهائية على نظام الترخيص اإللكتروني.
يونيه/حزيران 2022
تحليل التشريعات القائمة وصياغة التعديالت؛ وعقد اجتماعات
توعية للفنيين بشأن التعامل اآلمن مع المواد الهيدروفلوروكربونية
وبدائلها؛ وتنقيح التشريعات الوطنية القائمة المتعلقة بالمواد
المستنفدة لألوزون (والمعدات القائمة على المواد المستنفدة
لألوزون).
يونيه/حزيران 2022
وضع اللمسات النهائية على استراتيجيات إشراك أصحاب
المصلحة؛ وعقد حلقات عمل مائدة مستديرة وتقديم دورات تدريبية؛
وضع اللمسات النهائية على معايير السالمة والكفاءة في استخدام
الطاقة؛ وضع اللمسات النهائية على دراسة بشأن االعتراف بالتعلم
السابق في نظام التعليم والتدريب التقني والمهني في مجال تبريد
وتكييف هواء؛ وإعداد منتجات معرفية ومواد إعالمية حول تعديل
كيغالي والكفاءة في استخدام الطاقة والمناولة اآلمنة للتكنولوجيات
ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة.
ديسمبر/كانون األول 2021
تنفيذ حمالت توعية جماهيرية بشأن تعديل كيغالي ومواصلة
التشاور مع أصحاب المصلحة؛ وتوعية الفنيين ببدائل
الهيدروفلوروكربون المتاحة والتعامل اآلمن معها؛ وتدريب موظفي
الجمارك على رصد ومراقبة تجارة الهيدروفلوروكربون في جميع
موانئ الدخول الرئيسية.
يونيه/حزيران 2022
تحليل تشريعات األوزون والمناخ لدعم تعديل كيغالي؛ ووضع ورقة
سياسات بشأن التصديق على تعديل كيغالي؛ وعقد اجتماعات
مشاورات أصحاب المصلحة والتوعية بالتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون وكفاءة استخدام الطاقة؛ وتقييم االحتياجات
التدريبية لقطاع خدمات تبريد وتكييف الهواء؛ وحصر المواد
الهيدروفلوروكربونية المتاحة في السوق المحلية؛ والمساعدة التقنية
في جمع بيانات الهيدروفلوروكربون؛ ووضع توقعات التجاهات
تكنولوجيا تبريد وتكييف الهواء؛ وعقد ندوة حول آثار التصديق على
تعديل كيغالي ،وعقد حلقة دراسية للفنيين حول إدارة البدائل ذات
إمكانية االحترار العالمي المنخفضة؛ وضع رموز النظام المنسق
لتوصيف السلع األساسية وترقيمها الخاصة بكل بلد على حدة فيما
يخص المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ودراسة المعارف والمواقف
والممارسات المتعلقة بقطاع خدمات تبريد وتكييف الهواء ،ووضع
االستراتيجية الوطنية بشأن النهج المرحلي لبدء استخدام بدائل ذات
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تيمور-ليشتي
TLS/SEV/82/TAS/19

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

ديسمبر/كانون
األول 2018

47.7

توغو
+TOG/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

83.3

أوغندا
+UGA/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

50

جمهورية تنزانيا المتحدة
+URT/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

84.2

زامبيا
+ZAM/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

89.5

األنشطة المقرر إتمامها بحلول تاريخ اإلتمام المنقح
إمكانية االحترار العالمي المنخفضة وتحقيق الكفاءة في استخدام
الطاقة ودعم إدارة التغيير للمساعدة في تقديم الخدمات إلدارة
االنتقال من الهيدروفلوروكربون إلى غازات التبريد البديلة.
عقد حلقات عمل مائدة مستديرة وتقديم دورات تدريبية؛ وضع
الصيغة النهائية لتعديل مشروع الالئحة؛ وإعداد منتجات معرفية
ومواد إعالمية.
وضع الرموز الوطنية للنظام المنسق لتوصيف السلع األساسية
وترقيمها الخاصة بكل بلد على حدة فيما يخص المواد
الهيدروفلوروكربونية ،ومساعدة الجهة المعنية بالجمارك في وضع
الرموز الجمركية الوطنية لمختلف المواد الهيدروفلوروكربونية
وإدراجها في التعريفة الجمركية؛ وإجراء تقييم للحاجة لتدريب
قطاع الخدمة.
إجراء تقييم لالحتياجات التدريبية لقطاع الخدمات وإعداد تقرير
تقييمي؛ ووضع رموز النظام المنسق لتوصيف السلع األساسية
وترقيمها الخاصة بكل بلد على حدة فيما يخص المواد
الهيدروفلوروكربونية لتسهيل الرصد والتسجيل السليمين
لواردات/صادرات فرادى الهيدروفلوروكربون/البدائل من جانب
الجهة المعنية بالجمارك.
عقد اجتماعات تشاورية ألصحاب المصلحة بشأن التصديق على
تعديل كيغالي؛ وإجراء تقييم لالحتياجات التدريبية لقطاع الخدمة
وإعداد تقرير تقييمي؛ وتنقيح وتحديث التشريع الوطني الحالي
للمواد المستنفدة لألوزون وصياغة الالئحة البديلة للمواد المستنفدة
لألوزون.
تنفيذ أنشطة توعية المستهلك بشأن اعتماد تكنولوجيات الكفاءة في
استخدام الطاقة؛ وعقد حلقات عمل لتبادل المعلومات لموظفي
الجمارك والبيئة.

تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)

يونيه/حزيران 2022
ديسمبر/كانون األول 2021

يونيه/حزيران 2022

يونيه/حزيران 2022

ديسمبر/كانون األول 2021

اليونيدو
األرجنتين
+ARG/SEV/81/TAS/02

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

43.2

يونيه/حزيران
2018

14

وضع اللمسات األخيرة على الوثائق االستراتيجية الرئيسية ،بما في
ذلك "تقييم القدرات الوطنية القائمة المتعلقة بمراقبة
الهيدروفلوروكربون وما ُحدد من صالت ببرامج تغير المناخ"،
و"خريطة الصكوك القانونية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بمراقبة
الهيدروفلوروكربون" و"برنامج تدريب موظفي الجمارك والبيئة"؛
ونشر المبادئ التوجيهية والتقارير ذات الصلة على أصحاب
المصلحة الرئيسيين؛ واستكمال أنشطة التوعية المتبقية مع األخذ في
األنظار القيود المتصلة بجائحة كوفيد.19-

يونيه/حزيران 2022
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الوكالة/البلد/الرمز

معدل الصرف
()%

اسم المشروع

تاريخ الموافقة

األرجنتين
+ARG/REF/81/INV/01

مشروع تحويل الستبدال الهيدروفلوروكربون134-أ
إلى غاز التبريد القائم على إيزوبيوتان
(/)R-600aبروبان ( )R-290في صناعة معدات
التبريد المنزلية والتجارية في شركات بريكيت
وبومباي ومابي-كيرونين
تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

58.2

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

25

الكونغو
+PRC/SEV/80/TAS/01
مصر
+EGY/SEV/81/TAS/02

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون
تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017
يونيه/حزيران
2018

73.3

األردن
JOR/SEV/82/TAS/104
ليبيا
+LIB/SEV/81/TAS/01
المكسيك
+MEX/REF/81/INV/04

ديسمبر/كانون
األول 2018
يونيه/حزيران
2018
يونيه/حزيران
2018

المغرب
+MOR/SEV/81/TAS/01

شيلي
+CHI/SEV/80/TAS/02

24.9

42.7

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون
تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون
تحويل صناعة التبريد التجاري في منشأتين من
استخدام الهيدروفلوروكربون134-أ والمادة R-
 404Aكغازات تبريد إلى البروبان ()R 290
واإليزوبوتان ( )R-600aفي شركة إمبيرا
تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

9.2

النيجر
+NER/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

يونيه/حزيران
2018

76.2

الفلبين
+PHI/SEV/83/TAS/02
قطر
QAT/SEV/82/TAS/24

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون
تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017
ديسمبر/كانون
األول 2018

48.6

12.2
0.8

10

15

األنشطة المقرر إتمامها بحلول تاريخ اإلتمام المنقح
التركيب واختبار التشغيل بما في ذلك التحقق من السالمة؛
والتدريب في المؤسسات الثالث.

تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)
يناير/كانون الثاني 2023

ديسمبر/كانون األول 2021

تدريب وحدة األوزون الوطنية وأصحاب المصلحة القطاعيين
المعنيين على سياسات الهيدروفلوروكربون ،وجوانب الكفاءة في
استخدام الطاقة لمعدات تبريد وتكييف هواء ،والسالمة في التعامل
مع البدائل القابلة لالشتعال ،وخطة إصدار اعتماد الموظفين لمناولة
غازات التبريد القابلة لالشتعال.
متابعة الخطوات النهائية المتعلقة بالتصديق؛ والتوعية بمسائل تعديل ديسمبر/كانون األول 2021
كيغالي؛ وتقديم الدعم التقني واإلداري الستكمال األنشطة المعلقة.
يونيه/حزيران 2022
تحليل السياسات/التشريعات المتعلقة باألوزون والمناخ وصياغة
تعديالت على التشريع الحالي للسماح بالتصديق على تعديل كيغالي؛
وإعداد حزمة تتعلق بالتصديق على تعديل كيغالي؛ وإجراء تقييم
لالحتياجات التدريبية لقطاع الخدمة وإعداد تقرير تقييمي.
تنظيم حلقة عمل ألصحاب المصلحة ووضع اللمسات النهائية على ديسمبر/كانون األول 2021
التقرير.
يونيه/حزيران 2022
إعداد الوثائق القانونية للتصديق على تعديل كيغالي وأنشطة متابعة
التصديق.
وضع اللمسات النهائية على تركيب المعدات ومراجعة السالمة في ديسمبر/كانون األول 2021
مصنع فيرسا وإمبرا؛ وتدريب فنيي الخدمة على استخدام البدائل
ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة.
تحديث رموز التعريفة ونظام الترخيص؛ وضع الصيغة النهائية
للتقرير المتعلق باستهالك الهيدروفلوروكربون والتقرير عن حالة
قطاع خدمة تبريد تكييف الهواء والتدابير القانونية والمؤسسية
والسياسية الرامية إلى تنفيذ تعديل كيغالي والدعم بمتابعة التصديق
على تعديل كيغالي.
وضع القوانين الوطنية واإلقليمية المنظمة للنظام المنسق لتوصيف
السلع األساسية وترقيمها واعتمادها؛ وتنفيذ أنشطة التدريب
للحكومة /الجهة المعنية بالجمارك؛ وأنشطة التوعية لقطاع خدمة
تبريد تكييف الهواء.
عقد اجتماعات نهائية ألصحاب المصلحة وتنظيم حلقة عمل للتحقق
لم يكن من الممكن تنظيمها بسبب القيود المفروضة في البلد.
تنفيذ األنشطة المتعلقة بمسح وتحليل الهيدروفلوروكربون ،بما في
ذلك تحديد الفرص والتحديات والحواجز التي تحول دون تطبيق

يناير/كانون الثاني 2023

ديسمبر/كانون األول 2021

ديسمبر/كانون األول 2021
ديسمبر/كانون األول 2021
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الوكالة/البلد/الرمز

اسم المشروع

تاريخ الموافقة

معدل الصرف
()%

الصومال
+SOM/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

69.5

تركيا
+TUR/SEV/80/TAS/01
أوروغواي
+URU/SEV/80/TAS/01
فنزويال (جمهورية  -البوليفارية)
+VEN/SEV/81/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون
تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون
تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017
نوفمبر/تشرين
الثاني 2017
يونيه/حزيران
2018

75.1

األنشطة المقرر إتمامها بحلول تاريخ اإلتمام المنقح

تاريخ اإلتمام المنقح
(شهر/سنة)

البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة لمختلف التطبيقات،
عالوة على تقدير األثر المحتمل لالنتقال إلى البدائل ذات إمكانية
االحترار العالمي المنخفضة ،وتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
المتوقعة ،والجدوى والمنهجية المحتملة لتقدير رصيد وانبعاثات
الهيدروفلوروكربون؛ واستعراض نظام الترخيص بما في ذلك
تنظيم حلقة عمل أو حلقة دراسية عبر اإلنترنت بشأن نظم
الترخيص لتسليط الضوء على التدابير التنظيمية واإلدارية لمراقبة
المواد الهيدروفلوروكربونية وأنواع مزيج الهيدروفلوروكربون؛
وتنظيم حلقة عمل أو حل5قة دراسية عبر اإلنترنت لتحديد
االحتياجات التدريبية لموظفي الجمارك وتنظيم معايير األرصاد
الجوية المعايير وبشأن المعيارية المتعلقة رصد ومراقبة تجارة
المواد الهيدروفلوروكربونية.
ديسمبر/كانون األول 2021
إنجاز األنشطة المتبقية بما في ذلك استعراض نظم الترخيص،
واستعراض نظم اإلبالغ عن البيانات وإعداد االستراتيجية الوطنية
لتنفيذ تعديل كيغالي.
استكمال جولة دراسية لتبادل الخبرات المتعلقة بتنفيذ تعديل كيغالي .ديسمبر/كانون األول 2021

86.6

استكمال استعراض برامج التدريب المقدمة عبر اإلنترنت.

56.2

استعراض معايير اعتماد التكنولوجيات الخالية من
الهيدروفلوروكربون؛ وتقديم دورات تدريبية جمركية على مراقبة
الهيدروفلوروكربون؛ وتقديم الدعم الفني واإلداري للتصديق.

ديسمبر/كانون األول 2021
يونيه/حزيران 2022

البنك الدولي
تايلند
+THA/SEV/80/TAS/01

تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي
للهيدروفلوروكربون

42.7

نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

16

وضع اللمسات النهائية على تحليل التكاليف ووضع االستراتيجيات؛
والتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن االستراتيجية؛ ووضع
اللمسات النهائية على التقرير.

سبتمبر/أيلول 2021

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58
Annex X

المرفق العاشر

رسائل سترسل الى الحكومات المعنية بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح
البلد

آراء أعربت عنها اللجنة التنفيذية

الجزائر (المرحلة األولى) الحظت أن الشريحة الثالثة ( )2014والرابعة ( )2017من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
المقدمتان لالجتماع السابع والثمانين قد سحبتا ،وحثت حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو لإلسراع بتنفيذ الشريحة الثانية ()2012
من المرحلة األولى لكي يمكن تقديم الشريحتين الثالثة والرابعة ( 2014و )2017لالجتماع الثامن والثمانين مع تعديل خطة العمل لكي
تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص الشريحة  2014ومابعدها من شرائح.
جزر البهاما (المرحلة
األولى)

الحظت أن التأخيرات فرضها وباء كوفيد ،19-وأن التحقق اإللزامي من أهداف استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل ،وحثت
حكومة جزر البهاما على العمل مع اليونيب الستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة ( )2020من المرحلة األولى من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة
.2020

البحرين (المرحلة األولى) الحظت التأخيرات في توقيع االتفاق وأن معدل الصرف الشامل للشريحة الثالثة ( )2019من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد األقصى البالغ  20في المائة ،وحثت حكومة البحرين على العمل مع اليونيب لإلسراع
بتوقيع االتفاق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة ( )2020من المرحلة األولى من خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص
الشريحة  2020على أساس الفهم بأن صرف نسبة  20في المائة من أموال الشريحة السابقة قد تحقق
الحظت أن معدل الصرف الشامل من الشريحة األولى ( )2018من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
بنغالديش (المرحلة
الهيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد األقصى للصرف البالغ  20في المائة وحثت حكومة بنغالديش على العمل مع اليوئنديبي لكي
الثانية)
يمكن تقديم الشريحة الثانية ( )2020من المرحلة الثانية لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص
شريحة  2020وما يليها من شرائح على أساس الفهم بأن الصرف بالحد األقصى البالغ  20في المائة قد تحقق.
البرازيل (المرحلة الثانية) الحظت أن التأخيرات تعزى الى عامل خارجي باإلضافة الى التحدي الكبير التي حد من إمدادات الهيدروفلوروأورفان بتكلفة مرتفعة
وحثت حكومة البرازيل على العمل مع اليوئنديبي واليونيدو وحكومة ألمانيا لكي يمكن تقديم شريحة  2021من المرحلة الثانية لالجتماع
الثامن والثماتنين.
بوروندي (المرحلة
األولى)

الحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود التي فرضها وباء كوفيد 19-وأن التحقق اإللزامي من أهداف استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل وحثت حكومة بروندي على العمل مع اليونيب الستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة
من المرحلة األولى لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة .2020

كولومبيا
(المرحلة الثانية)

الحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود التي فرضها وباء كوفيد 19-على تنفيذ العنصر االستثماري وحثت حكومة كولومبيا على العمل
مع اليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة ( )2021من المرحلة الثامنية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الثامن والثمانين.

الكونغو (المرحلة
األولى)

الحظت أن التأخيرات ترجع الى عدم تقديم التقريرين المرحلي والمالي وحثت حكومة الكونغو على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين
المرحلة والمالي لكي يمكن تقديم الشريحة الخامسة ( )2020من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لالجتماع الثامن والثمانين أو التاسع والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة .2020

كوت ديفوار (المرحلة
األولى)

الحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم تقديم التقريرين المرحلي والمالي وحثت حكومة كوت ديفوار على العمل مع اليونيب لتقديم
التقريرين المطلوبين لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة ( )2021من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الثامن والثمانين أو االجتماع التاسع والثمانين.

جيبوتي (المرحلة
األولى)

الحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم تقديم التقريرين المطلوبين وحثت حكومة جيبوتي على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين
المطلوبن لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة ( )2020من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لالجتماع الثامن والثمانين أو االجتماع التاسع والثمانين على خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة .2020

مصر (المرحلة الثانية)

الحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم توقيع االتفاق وعدم وصول معدل الصرف الى الحد األقصى البالغ  20في المائة من الشريحة
الثانية ( ) 2019من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وحثت حكومة مصر على العمل مع
اليونيب لإلسراع بتوقيع االتفاق بالعمل مع اليوئنديبي واليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة ( )2021من المرحلة الثانية
من االجتماع الثامن والثمانين على أساس الفهم بأن معدل الصرف البالغ  20في المائة سوف يتحقق.
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غينيا االستوائية
(المرحلة األولى)

الحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود الناشئة عن وباء كوفيد 19-وعدم استكمال التحقق اإللزامي من أهداف استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون وحثت حكومة غينيا االسنوائية على العمل من اليونيب الستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة
( )2020من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة
تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة عام .2020

إندونيسيا
(المرحلة الثانية)

الحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد 19-وحثت حكومة أندونيسيا على العمل مع اليوئنديبي والبنك
الدولي لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة ( )2021بعد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع
الثامن والثمانين

مالي (المرحلة األولى)

الحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد 19-وعدم تقديم التقاريرين المرحلي والمالي وحثت حكومة مالي
على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المطلوبين ،وأن تعمل مع اليوئنديبي واليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الخامسة ()2020
لالجتماع الثامن والثمانين أو االجتماع التاسع والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة .2020
الحظت أن التأخيرات تعزى إلى عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية وطلب حكومة موريتانيا استبدال اليوئنديبي باليونيدو بصفتها
الوكالة المنفذة المتعاونة ،وحثت حكومة موريتانيا على العمل مع اليونيب لتقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة ،وطلبت من
اليوئنديبي أن تعيد إلى الصندوق المتعدد األطراف جميع مبالغ التمويل المعتمد بموجب المرحلة األولى ،وحثت الحكومة كذلك على
العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية ( )2020من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص  2020والشرائح الالحقة
وتغيير الوكالة المنفذة المتعاونة.
الحظت أن التأخيرات تعزى الى التغييرات داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطنية وعدم الوصول الى الحد األقصى لمعدل الصرف
البالغ  20في المائة من الشريحة الثالثة ( )2018من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وحثت
حكومة المكسيك على العمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة ( )2020من المرحلة الثانية لالجتماع الثامن
والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة  2020وما بعدها من شرائح على أساس الفهم بأن يتحقق الحد
األقصى البالغ  20في المائة لمعدل الصرف من تمويل الشريحة السابقة.

موزمبيق (المرحلة
األولى)

الحظت أن التأخيرات تعزى الى نقص التحقق من أهداف استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون وحثت حكومة موزامبيق على العمل
مع اليونيب الستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الخامسة ( )2020لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في
االعتبار إعادة تخصيص شريحة عام .2020

النيجر
(المرحلة األولى)

الحظت أن التأخيرات تعزى الى عوامل خارجية وعدم ووصل الحد األقصى لمعدل الصرف من المرحلة الثانية ( )2019وحثت
حكومة النيجر على العمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة ( )2020من المرحلة األولى لالجتماع الثامن والثمانين
مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة عام  2020على أساس الفهم بأن الحد األقصى لمعدل الصرف البالغ
 20في المائة سوف يتحقق.

موريتانيا (المرحلة
األولى)

المكسيك
(المرحلة الثانية)

نيجيريا (المرحلة الثانية) الحظت أن التأخير يعزى الى عملية الموافقة المكولة بواسطة اصحاب المصلحة من المرحلة الثانية من وثيقة مشروع خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن الحد األقصى لمعدل الصرف البالغ  20في المائة من الشريحة األولى من المرحلة الثانية تقل
عن هذا المعدل وحثت حكومة نيجيريا على العمل مع اليوئنديبي وحكومة إيطاليا لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية ( )2020من المرحلة
الثانية لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة عام  2020وما بعدها من شرائح وعلى
أساس الفهم بأن الحد األقصى لمعدل الصرف البالغ  20في المائة سوف يتحقق.
باكستان (المرحلة
الثانية)

الحظت أن الشريحة الثالثة ( )2020من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة لالجتماع
السابع والثمانين قد سحبت ،وحثت حكومة باكستان على العمل مع اليونيب واليونيدو لإلسراع بتنفيذ الشريحة الثانية لكي يمكن تقديم
الشريحة الثانية ( )2018لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في
االعتبار إعادة شريحة عامة .2020

سانت كيتس ونيفيس
(المرحلة األولى)

الحظت أن التأخيرات ترجع الى عدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي وعدم استكمال التحقق اإللزامي من أهداف استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون ،وحثت حكومة سان كيتس ونيفيس على تقديم التقريرين المرحلى والمالي المطلوبين وأن تعمل مع اليونيدو
الستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة ( )2020من المرحلة األولى بعد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة عام .2020

الصومال (المرحلة
األولى)

الحظت أن التأخيرات تعزى الى التعقيدات في طرائق التنفيذ نتيجة لألوضاع السيساسية والقضايا األمنية وحثت حكومة الصومال على
العمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة ( )2020من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تحصيص شريحة عام .2020

جنوب إفريقيا (المرحلة
األولى)

الحظت أن معدل الصرف من الشريحة الرابعة ( )2016من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
كانت تقل عن الحد األقصى للصرف البالغ  20في المائة ،وحثت حكومة جنوب أفريقيا على العمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة
الخامسة ( )2018من المرحلة األولى لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تراعي إعادة تخصيص أطر شريحة عام 2018
على أساس الفهم بأن الحد األقصى لمعدل الصرف البالغ  20في المائة سوف يتحقق.
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جنوب السودان (المرحلة الحظت أن التأخيرات تعزى الى األوضاع السياسية والقضايا األمنية في البلد وحثت حكومة جنوب السودات على العمل مع اليوئنديبي
واليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية ( )2018لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص
األولى)
شريحة  2018ومايليها من شرائح على أساس الفهم بأن الحد األقصى لمعدالت صرف التمويل البالغة  20في المئة سوف تتحقق.
جمهورية فنزويال
البوليفارية
(المرحلة الثانية)

الحظت أن التأخيرات تعزى الى األوضاع السياسية والقضايا األمنية في البلد وحثت حكومة فنزويال البوليفارية على العمل مع اليونيدو
لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية ( )2019من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى االجتماع
الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة  2019ومايليها من شرائح.
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

AFGHANISTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase X:
1/2022-12/2023)

UNEP

$192,000

Total for Afghanistan

$0

$192,000

$192,000

$192,000

ALBANIA
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNIDO

$85,000

$5,950

$90,950

Preparation of an HFC phase-down plan

UNEP

$45,000

$5,850

$50,850

$130,000

$11,800

$141,800

Total for Albania

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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ARGENTINA
PRODUCTION
HFC- emission control
Control and phase-out of HFC-23 emissions in production of UNIDO
HCFC-22 at FIASA (first tranche)
Approved on the understanding that the Government would ensure
that, by 1 January 2022 and thereafter, emissions of HFC-23 byproduct from the HCFC-22 production line were destroyed in
compliance with the Montreal Protocol and that emissions from the
line were at or below 0.1 kg of HFC-23 emissions per 100 kg of
HCFC-22 produced; a maximum amount of US $502,766, out of
the total funding approved, was associated with incremental
operating costs and would be divided in annual tranches to be
provided to Argentina 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 quantity of
HFC-23 destroyed by US $1.40/kg; the Government would have
flexibility to use the funding approved in principle to compensate
the production plant, Frio Industrias Argentinas, for the closure of
its HCFC-22 production should the plant decide permanently to
close its HCFC-22 production line prior to 1 January 2024, with
the exception of any funds approved for independent verification
for years subsequent to the year of closure, which should be
returned to the Multilateral Fund, and on the understanding that
any production of any other substance listed in Annexes C or F to
the Protocol at that facility would not be eligible for funding; the
project would be completed by 1 January 2031; the Government
committed to there being no additional funding from other sources
for HFC-23 by-product emissions control at Frio Industrias
Argentinas during or after completion of the project, including
HFC-23 credits or offsets. Noted 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; that the costs agreed recognized the special
circumstances of the project in Argentina and did not set a
precedent for the calculation of costs for any other projects for 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 88th
meeting.
Total for Argentina

$1,527,851

$106,950

$1,634,801

$1,527,851

$106,950

$1,634,801

$170,000

$22,100

$192,100

$170,000

$22,100

$192,100

ARMENIA
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNEP
Total for Armenia

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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BELIZE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 to 2030, 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 and to ban the
import of HCFCs by 1 January 2030, except for those allowed for
a servicing tail between 2030 and 2040 where required, consistent
with the provisions of the Montreal Protocol; and to establish a
ban on the import of HCFC-based equipment by 1 January 2023.
Deducted 1.74 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 is
in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the
Montreal Protocol for the period 2030 2040; and the expected
annual HCFC consumption in Belize for the period 2030-2040.

$95,350

$12,396

$107,746

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 to 2030, 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 and to ban the
import of HCFCs by 1 January 2030, except for those allowed for
a servicing tail between 2030 and 2040 where required, consistent
with the provisions of the Montreal Protocol; and to establish a
ban on the import of HCFC-based equipment by 1 January 2023.
Deducted 1.74 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 is
in compliance with paragraph 8 ter(e)(i) of Article 5 of the
Montreal Protocol for the period 2030 2040; and the expected
annual HCFC consumption in Belize for the period 2030-2040.

$73,854

$6,647

$80,501

$37,500

$4,875

$42,375

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
UNEP
Approved, on an exceptional basis, the extension of the date of
completion of stage I of the HPMP to 31 December 2022, given
delay in implementing phase-out activities due to the COVID-19
pandemic, and on the understanding that no further extension of
project implementation would be requested. Noted that the
Agreement between the Government and the Executive Committee
had been updated to reflect the extension of the duration of stage I
and the complete phase-out of HCFC-141b by 1 January 2022; and
to indicate that the revised updated Agreement supersedes that
reached at the 79th meeting.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

0.1
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SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase X:
7/2021-6/2023)

UNEP

Total for Belize

0.1

$98,176

$0

$98,176

$304,880

$23,918

$328,798

$60,000

$7,800

$67,800

$60,000

$7,800

$67,800

BENIN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNEP
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 Benin to 31 December 2022.
Total for Benin

BHUTAN
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP

$25,000

$1,750

$26,750

Preparation of an HFC phase-down plan

UNEP

$75,000

$9,750

$84,750

$100,000

$11,500

$111,500

Total for Bhutan

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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BOLIVIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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 ban the import of HCFC-based RAC equipment by
1 January 2023; to ban the import of HCFC-141b and HCFC-141b
contained in imported pre-blended polyols by 1 January 2024; to
implement the RAC technician certification scheme by 1 January
2025; to, by 1 January 2026: implement an electronic licensing
system; implement a prohibition on venting of HCFCs during
installation, servicing and decommissioning of RAC equipment,
and a prohibition on disposable cylinders; finalize and implement a
regulation requiring recovery of HCFCs during the servicing of
RAC equipment, and regulation requiring leak checking for larger
equipment (greater than 3 kg of refrigerant); establish a code of
practice for RAC technicians; to reduce HCFC consumption by 45
per cent of the country’s baseline by 1 January 2022, 67.5 per cent
by 1 January 2025, 85 per cent by 1 January 2028, and phase out
HCFCs completely by 1 January 2030, and that HCFCs would not
be imported after that date, except for those allowed for a servicing
tail between 2030 and 2040, where required, consistent with the
provisions of the Montreal Protocol. Deducted 4.57 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 period 2030-2040; and the expected annual HCFC
consumption for the period 2030-2040.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

0.2
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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 ban the import of HCFC-based RAC equipment by
1 January 2023; to ban the import of HCFC-141b and HCFC-141b
contained in imported pre-blended polyols by 1 January 2024; to
implement the RAC technician certification scheme by 1 January
2025; to, by 1 January 2026: implement an electronic licensing
system; implement a prohibition on venting of HCFCs during
installation, servicing and decommissioning of RAC equipment,
and a prohibition on disposable cylinders; finalize and implement a
regulation requiring recovery of HCFCs during the servicing of
RAC equipment, and regulation requiring leak checking for larger
equipment (greater than 3 kg of refrigerant); establish a code of
practice for RAC technicians; to reduce HCFC consumption by 45
per cent of the country’s baseline by 1 January 2022, 67.5 per cent
by 1 January 2025, 85 per cent by 1 January 2028, and phase out
HCFCs completely by 1 January 2030, and that HCFCs would not
be imported after that date, except for those allowed for a servicing
tail between 2030 and 2040, where required, consistent with the
provisions of the Montreal Protocol. Deducted 4.57 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 period 2030-2040; and the expected annual HCFC
consumption for the period 2030-2040.

1.0

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$141,009

$9,871

$150,880

$170,000

$11,900

$181,900

$335,009

$24,891

$359,900

$30,000

$2,100

$32,100

HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNIDO
Total for Bolivia

1.2

BOSNIA AND HERZEGOVINA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNIDO
Approved, on an exceptional basis, the extension of the completion
date of stage I of the HPMP to 31 December 2022, given the
delays in implementing phase-out activities due to the COVID-19
pandemic, and noting that no further extension of project
implementation would be requested. Approved on the
understanding that US$32,206, plus agency support costs of
US$2,254 for UNIDO associated with the enterprise SOKO that
had withdrawn from the project, would be deducted from stage II
of the HPMP.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

6

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58
Annex XI

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 to 2026 for the complete phase-out of HCFC consumption,
on the understanding that no more funding would be provided for
the phase-out of HCFCs and no servicing tail will be needed.
Noted the commitment of the Government to finalize regulations
requiring recovery of HCFCs during the servicing of RAC
equipment by 31 December 2022; to establish penalties for
contraventions to the prohibition on venting of HCFCs during
installation, servicing, and decommissioning of RAC equipment by
31 December 2022; to establish by 1 January 2026: mandatory
record-keeping practices, including refrigerant and equipment
logbooks for systems containing more than 3 kg of refrigerant;
mandatory recovery of HCFCs from containers and equipment at
their end-of-life; prohibition of disposable refrigerant cylinders;
regulation allowing sale of HCFCs to certified technicians only;
reduce HCFC consumption by 75 per cent in 2021, 80 per cent in
2023, and 90 per cent in 2025; and phase out HCFCs completely
by 1 January 2026 in advance of the Montreal Protocol phase-out
schedule, and to ban the import of HCFCs by 1 January 2026.
Deducted 1.59 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC
consumption eligible for funding.

0.7

Total for Bosnia and Herzegovina

0.7

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$126,140

$8,830

$134,970

$156,140

$10,930

$167,070

$190,000

$24,700

$214,700

$92,685

$0

$92,685

$282,685

$24,700

$307,385

$85,000

$0

$85,000

BURKINA FASO
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

Germany

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XIV: 7/2021-6/2023)

UNEP

Total for Burkina Faso

BURUNDI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IX: 7/2021-6/2023)

UNEP

Total for Burundi

$85,000

$85,000

CAMBODIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase
XI:1/2022-12/2023)

UNEP

$144,214

Total for Cambodia
* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$0

$144,214
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

CHAD
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNEP
Approved, on an exceptional basis, the extension of the date of
completion of stage I of the HPMP for Chad to 31 December 2022,
given the delay in implementing phase out activities due to the
COVID-19 pandemic, and noting that no further extension of
project implementation would be requested.
Total for Chad

$65,000

$8,450

$73,450

$65,000

$8,450

$73,450

$238,784

$16,715

$255,499

$238,784

$16,715

$255,499

$220,000

$15,400

$235,400

$220,000

$15,400

$235,400

$16,000

$2,080

$18,080

$16,000

$2,080

$18,080

$85,000

$0

$85,000

CHILE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XIV: 7/2021-6/2023)

UNDP

Total for Chile

COLOMBIA
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP
Total for Colombia

COMOROS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
Approved, on an exceptional basis, the extension of the date of
completion of stage I of the HPMP for the Comoros to 31
December 2022, given delay in implementing phase out activities
due to the COVID 19 pandemic, and noting that no further
extension of project implementation would be requested.

UNEP

Total for Comoros

CONGO
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 7/2021-6/2023)

UNEP

Total for Congo

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

CONGO, DR
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase X: UNEP
7/2021-6/2023)

$85,000

Total for Congo, DR

$0

$85,000

$85,000

$85,000

COSTA RICA
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP
Total for Costa Rica

$170,000

$11,900

$181,900

$170,000

$11,900

$181,900

$170,000

$11,900

$181,900

$170,000

$11,900

$181,900

$190,000

$13,300

$203,300

$190,000

$13,300

$203,300

$190,000

$13,300

$203,300

$190,000

$13,300

$203,300

CUBA
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP
Total for Cuba

DOMINICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP

Total for Dominican Republic

ECUADOR
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNIDO
Total for Ecuador

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

EL SALVADOR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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 reduce HCFC consumption by 54 per cent of the
country’s baseline by 2021, 71 per cent by 2022, 75 per cent by
2025, 80 per cent by 2026, 97.5 per cent by 2028, and phase out
HCFCs completely by 1 January 2030, and that HCFCs would not
be imported after that date, except for those allowed for a servicing
tail between 2030 and 2040 where required, consistent with the
provisions of the Montreal Protocol; and to ban the import of
HCFC-based equipment by 1 January 2025. Deducted 7.59 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 period 2030-2040; and the expected annual HCFC
consumption for the period 2030-2040.

3.8

$169,000

$11,830

$180,830

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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 reduce HCFC consumption by 54 per cent of the
country’s baseline by 2021, 71 per cent by 2022, 75 per cent by
2025, 80 per cent by 2026, 97.5 per cent by 2028, and phase out
HCFCs completely by 1 January 2030, and that HCFCs would not
be imported after that date, except for those allowed for a servicing
tail between 2030 and 2040 where required, consistent with the
provisions of the Montreal Protocol; and to ban the import of
HCFC-based equipment by 1 January 2025. Deducted 7.59 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 period 2030-2040; and the expected annual HCFC
consumption for the period 2030-2040.

0.3

$26,000

$3,380

$29,380

$195,000

$15,210

$210,210

$102,400

$0

$102,400

Total for El Salvador

4.2

EQUATORIAL GUINEA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase IV: UNEP
7/2021-6/2023)

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency
Total for Equatorial Guinea

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$102,400

$102,400

ERITREA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase V: UNEP
7/2021-6/2023)

$85,000

Total for Eritrea

$0

$85,000

$85,000

$85,000

ESWATINI
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP

$30,000

$2,100

$32,100

Preparation of an HFC phase-down plan

UNEP

$100,000

$13,000

$113,000

UNEP

$85,000

$0

$85,000

$215,000

$15,100

$230,100

UNEP

$54,000

$7,020

$61,020

UNEP

$85,000

$0

$85,000

$139,000

$7,020

$146,020

$85,000

$0

$85,000

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VII:
7/2021-6/2023)

Total for Eswatini

GABON
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
Approved, on an exceptional basis, the extension of the date of
completion of stage I of the HPMP for Gabon to 31 December
2022, given the delay in implementing phase-out activities due to
the COVID-19 pandemic, and noting that no further extension of
project implementation would be requested.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 7/2021-6/2023)

Total for Gabon

GAMBIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 7/2021-6/2023)

UNEP

Total for Gambia
* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

GHANA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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 reduce HCFC consumption by 70 per cent of the
country’s baseline by 2022, 74 per cent by 2023, 79 per cent by
2025, 85 per cent by 2026, 91 per cent by 2029 and to phase out
HCFCs completely by 1 January 2030, and that HCFCs would not
be imported after that date, except for those allowed for a servicing
tail between 2030 and 2040 where required, consistent with the
provisions of the Montreal Protocol; to ban the import of HCFCbased equipment by 1 January 2025; and to ban the import of all
HCFCs by 1 January 2033. Deducted 31.03 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 period 20302040, and the expected annual HCFC consumption for the period
2030-2040.

4.4

$112,569

$14,634

$127,203

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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 reduce HCFC consumption by 70 per cent of the
country’s baseline by 2022, 74 per cent by 2023, 79 per cent by
2025, 85 per cent by 2026, 91 per cent by 2029 and to phase out
HCFCs completely by 1 January 2030, and that HCFCs would not
be imported after that date, except for those allowed for a servicing
tail between 2030 and 2040 where required, consistent with the
provisions of the Montreal Protocol; to ban the import of HCFCbased equipment by 1 January 2025; and to ban the import of all
HCFCs by 1 January 2033. Deducted 31.03 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 period 20302040, and the expected annual HCFC consumption for the period
2030-2040.

17.8

$459,820

$32,187

$492,007

HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNEP

$60,000

$7,800

$67,800

Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP

$130,000

$9,100

$139,100

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency
Total for Ghana

ODP/Metric
(tonnes)*
22.2

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$762,389

$63,721

$826,110

$85,000

$0

$85,000

GRENADA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VII: 7/2021-6/2023)

UNEP

Total for Grenada

$85,000

$85,000

GUINEA-BISSAU
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VII: 7/2021-6/2023)

UNEP

$85,000

Total for Guinea-Bissau

$0

$85,000

$85,000

$85,000

INDIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
$105,887

$11,855

$117,742

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) UNDP
(air-conditioning sector)

$150,000

$10,500

$160,500

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) UNDP
(refrigeration sector)

$150,000

$10,500

$160,500

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) UNDP
(firefighting sector)

$60,000

$4,200

$64,200

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) UNEP
(Overarching)

$20,000

$2,600

$22,600

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) Germany
(Overarching)

$40,000

$5,200

$45,200

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) UNDP
(Overarching)

$30,000

$2,100

$32,100

$555,887

$46,955

$602,842

$90,000

$6,300

$96,300

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche)

Germany

Total for India

INDONESIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) UNDP
(Overarching)

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency
Total for Indonesia

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$90,000

$6,300

$96,300

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) UNIDO
(Overarching)

$15,000

$1,050

$16,050

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) UNEP
(Overarching)

$15,000

$1,950

$16,950

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) Germany
(industrial refrigeration and industrial air-conditioning)

$25,000

$3,250

$28,250

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) UNDP
(industrial refrigeration and air-conditioning)

$25,000

$1,750

$26,750

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) UNDP
(Overarching)

$25,000

$1,750

$26,750

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) UNIDO
(Air-conditioning)

$50,000

$3,500

$53,500

Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) Germany
(Overarching)

$15,000

$1,950

$16,950

Total for Iran

$170,000

$15,200

$185,200

$335,000

$38,671

$373,671

IRAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

IRAQ
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 to 2025 to reduce HCFC consumption by 69 per cent of the
country’s baseline. Noted the commitment of the Government to
reduce HCFC consumption by 69 per cent of the country’s
baseline by 2025; and to establish regulatory measures to control
intended emissions of refrigerant during installation, servicing and
decommissioning by 31 December 2022. That, to allow for the
consideration of the second tranche of stage II of the HPMP,
UNEP and UNIDO should confirm completion of stage I of the
HPMP, submit the project completion reports and return any
unused balances to the Fund; and UNIDO should also confirm
completion of the national phase-out plan (first tranche)
(IRQ/PHA/58/INV/09) and the replacement of refrigerant CFC-12
with isobutane and foam blowing agent CFC-11 with cyclopentane
in the manufacturing of domestic refrigerators and chest freezers at
Light Industries Company for Iraq (IRQ/REF/57/INV/07), and
submit the project completion reports and return any unused
balances to the Fund. Deducted 32.79 ODP tonnes of HCFCs from
the remaining HCFC consumption eligible for funding.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 to 2025 to reduce HCFC consumption by 69 per cent of the
country’s baseline. Noted the commitment of the Government to
reduce HCFC consumption by 69 per cent of the country’s
baseline by 2025; and to establish regulatory measures to control
intended emissions of refrigerant during installation, servicing and
decommissioning by 31 December 2022. That, to allow for the
consideration of the second tranche of stage II of the HPMP,
UNEP and UNIDO should confirm completion of stage I of the
HPMP, submit the project completion reports and return any
unused balances to the Fund; and UNIDO should also confirm
completion of the national phase-out plan (first tranche)
(IRQ/PHA/58/INV/09) and the replacement of refrigerant CFC-12
with isobutane and foam blowing agent CFC-11 with cyclopentane
in the manufacturing of domestic refrigerators and chest freezers at
Light Industries Company for Iraq (IRQ/REF/57/INV/07), and
submit the project completion reports and return any unused
balances to the Fund. Deducted 32.79 ODP tonnes of HCFCs from
the remaining HCFC consumption eligible for funding.

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$25,000

$1,750

$26,750

$307,200

$0

$307,200

$667,200

$40,421

$707,621

$190,000

$13,300

$203,300

$190,000

$13,300

$203,300

$85,000

$0

$85,000

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V:
7/2021-6/2023)

UNEP

Total for Iraq

JORDAN
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNIDO
Total for Jordan

KIRIBATI
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VIII:
1/2022-12/2023)

UNEP

Total for Kiribati

$85,000

$85,000

KUWAIT
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNEP
7/2021-6/2023)

$134,810

Total for Kuwait

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

KYRGYZSTAN
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNEP

$39,000

$5,070

$44,070

Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP

$91,000

$6,370

$97,370

$130,000

$11,440

$141,440

Total for Kyrgyzstan

LAO, PDR
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP

$35,000

$2,450

$37,450

Preparation of an HFC phase-down plan

UNEP

$95,000

$12,350

$107,350

$130,000

$14,800

$144,800

$190,000

$13,300

$203,300

$190,000

$13,300

$203,300

Total for Lao, PDR

LEBANON
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP
Total for Lebanon

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

LESOTHO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
Germany
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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. Noting the commitments of the
Government to achieve 71 per cent reduction from the HCFC
baseline consumption by 2021, 86 per cent by 2025 and phase out
HCFCs completely by 1 January 2030 and only authorize the
import of HCFCs for a servicing tail between 2030 and 2040,
where required, consistent with the provisions of the Montreal
Protocol; to adopt safety standards for flammable refrigerants by
31 December 2022; and to establish a mandatory certification of
technicians by 31 December 2023. Deducted 1.00 ODP tonne 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 period 2030-2040; and the expected annual HCFC
consumption in Lesotho for the period 2030-2040.

$168,900

$21,957

$190,857

Total for Lesotho

$168,900

$21,957

$190,857

Germany

$130,000

$16,900

$146,900

UNEP

$109,073

$0

$109,073

$239,073

$16,900

$255,973

$85,000

$0

$85,000

LIBERIA
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IX: 11/2021-10/2023)

Total for Liberia

MADAGASCAR
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase IX:
7/2021-6/2023)

UNEP

Total for Madagascar

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$85,000
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

MALAYSIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of HCFC phase-out management plan (stage III) UNDP
(Overarching)

$90,000

$6,300

$96,300

$220,000

$15,400

$235,400

$310,000

$21,700

$331,700

HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

IBRD
Total for Malaysia

MALDIVES
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP

$35,000

$2,450

$37,450

Preparation of an HFC phase-down plan

UNEP

$95,000

$12,350

$107,350

Total for Maldives

$130,000

$14,800

$144,800

Germany

$170,000

$22,100

$192,100

$85,000

$0

$85,000

$255,000

$22,100

$277,100

MAURITIUS
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VII:
1/2022-12/2023)

UNEP

Total for Mauritius

MEXICO
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP

$85,000

$5,950

$90,950

Preparation of an HFC phase-down plan

UNIDO

$115,000

$8,050

$123,050

Preparation of an HFC phase-down plan

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

$230,000

$17,900

$247,900

Total for Mexico
* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

MOLDOVA, REP
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 7/2021-6/2023)

UNEP

$88,748

Total for Moldova, Rep

$0

$88,748

$88,748

$88,748

MONGOLIA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase
XII: 1/2022-12/2023)

UNEP

$85,000

Total for Mongolia

$0

$85,000

$85,000

$85,000

MONTENEGRO
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNIDO
Total for Montenegro

$100,000

$7,000

$107,000

$100,000

$7,000

$107,000

$170,000

$11,900

$181,900

$170,000

$11,900

$181,900

$170,000

$11,900

$181,900

$170,000

$11,900

$181,900

NICARAGUA
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNIDO
Total for Nicaragua

NIGER
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNIDO
Total for Niger

NIGERIA
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNEP

$58,000

$7,540

$65,540

Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP

$137,000

$9,590

$146,590

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

Preparation of an HFC phase-down plan

UNIDO
Total for Nigeria

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$25,000

$1,750

$26,750

$220,000

$18,880

$238,880

$85,000

$0

$85,000

NIUE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VIII: 1/2022-12/2023)

UNEP

Total for Niue

$85,000

$85,000

NORTH MACEDONIA
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNIDO
Total for North Macedonia

$130,000

$9,100

$139,100

$130,000

$9,100

$139,100

$287,318

$20,112

$307,430

$287,318

$20,112

$307,430

$85,000

$0

$85,000

PAKISTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 7/2021-6/2023)

UNDP

Total for Pakistan

PALAU
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase IX:
1/2022-12/2023)

UNEP

Total for Palau

$85,000

$85,000

PANAMA
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP
Total for Panama

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$13,300

$203,300

$190,000

$13,300

$203,300
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Germany

1.4

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

PAPUA NEW GUINEA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)

Total for Papua New Guinea

1.4

$134,000

$15,812

$149,812

$134,000

$15,812

$149,812

$109,055

$14,177

$123,232

PARAGUAY
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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 phase out HCFCs completely by 1 January 2030,
and to ban the import of HCFCs by 1 January 2030, except for
those allowed for a servicing tail between 2030 and 2040, where
required, consistent with the provisions of the Montreal Protocol;
to issue a ban on the import and use of HCFC-141b pure or
contained in pre-blended polyols from 1 January 2024; and to
establish regulatory measures to control intended emissions of
refrigerant during installation, servicing and decommissioning by 1
January 2024. Deducted 13.03 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining HCFC consumption eligible for funding. To allow for
consideration of the second tranche of stage II of the HPMP,
UNEP and UNDP should submit the project completion report for
stage I of the HPMP and return any unused balances to the Fund;
and to allow for consideration of the final tranche of stage II 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 period 2030-2040; and the expected annual HCFC
consumption for the period 2030-2040. Approved on the
understanding that the funds associated to UNEP would be
transferred by the Treasurer to UNEP upon confirmation by UNEP
to the Secretariat that the agreement for the implementation of the
third tranche of stage I had been signed and the first advance of
funds for that tranche had been transferred to the Government.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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 phase out HCFCs completely by 1 January 2030,
and to ban the import of HCFCs by 1 January 2030, except for
those allowed for a servicing tail between 2030 and 2040, where
required, consistent with the provisions of the Montreal Protocol;
to issue a ban on the import and use of HCFC-141b pure or
contained in pre-blended polyols from 1 January 2024; and to
establish regulatory measures to control intended emissions of
refrigerant during installation, servicing and decommissioning by 1
January 2024. Deducted 13.03 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining HCFC consumption eligible for funding. To allow for
consideration of the second tranche of stage II of the HPMP,
UNEP and UNDP should submit the project completion report for
stage I of the HPMP and return any unused balances to the Fund;
and to allow for consideration of the final tranche of stage II 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 period 2030-2040; and the expected annual HCFC
consumption for the period 2030-2040.

ODP/Metric
(tonnes)*
0.7

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$101,545

$7,108

$108,653

$170,000

$11,900

$181,900

$380,600

$33,185

$413,785

$190,000

$13,300

$203,300

$190,000

$13,300

$203,300

$231,850

$0

$231,850

HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP
Total for Paraguay

1.4

PERU
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP
Total for Peru

PHILIPPINES
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase XIII: UNEP
1/2022-12/2023)
Total for Philippines

$231,850

$231,850

RWANDA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IX: 1/2022-12/2023)
* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

UNEP

$85,000
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Total for Rwanda

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$85,000

$85,000

SAINT LUCIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNEP
Approved, on an exceptional basis, the extension of the date of
completion of stage I of the HPMP to 31 December 2022, noting
that no further extension of project implementation would be
requested. Approved on the understanding that UNEP will sign the
SSFA with the Government for the fifth tranche no later than 15
November 2021 and that UNEP will submit to the 88th meeting a
report on the status of the signing of the SSFA for the fifth tranche
and the disbursement of the first instalment under the SSFA. Noted
that the Agreement between the Government and the Executive
Committee had been updated to reflect the extension of the
duration of stage I and the revised funding schedule, the changes in
monitoring institutions and roles, and to indicate that the revised
updated Agreement superseded that reached at the 76th meeting.
The Government, UNEP and UNIDO 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 2023.
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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 reduce HCFC consumption by 47 per cent of the
country’s baseline by 2022, 67.5 per cent by 2025 and to phase out
HCFCs completely by 1 January 2030, and that HCFCs would not
be imported after that date, except for those allowed for a servicing
tail between 2030 and 2040 where required, consistent with the
provisions of the Montreal Protocol. Deducted 0.71 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 period 2030-2040; and the expected annual HCFC
consumption for the period 2030-2040.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

0.1
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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 reduce HCFC consumption by 47 per cent of the
country’s baseline by 2022, 67.5 per cent by 2025 and to phase out
HCFCs completely by 1 January 2030, and that HCFCs would not
be imported after that date, except for those allowed for a servicing
tail between 2030 and 2040 where required, consistent with the
provisions of the Montreal Protocol. Deducted 0.71 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 period 2030-2040; and the expected annual HCFC
consumption for the period 2030-2040.

ODP/Metric
(tonnes)*
0.1

Total for Saint Lucia

0.2

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$81,000

$10,530

$91,530

$185,000

$20,730

$205,730

$85,000

$0

$85,000

SAMOA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase XI:
1/2022-12/2023)

UNEP

Total for Samoa

$85,000

$85,000

SAO TOME AND PRINCIPE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VII: 7/2021-6/2023)

UNEP

$85,000

Total for Sao Tome and Principe

$0

$85,000

$85,000

$85,000

SENEGAL
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNEP

Preparation of an HFC phase-down plan

UNIDO
Total for Senegal

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$135,000

$17,550

$152,550

$55,000

$3,850

$58,850

$190,000

$21,400

$211,400
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

SIERRA LEONE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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 reduce HCFC consumption by 67 per cent of the
country’s baseline by 2021, 85 per cent by 2025 and to phase out
HCFCs completely by 1 January 2030, and that HCFCs would not
be imported after that date, except for those allowed for a servicing
tail between 2030 and 2040 where required, consistent with the
provisions of the Montreal Protocol; to set up an online HCFC
licensing and quota system by 1 January 2023; and to ban the
import of HCFC-based equipment by 1 January 2025. Deducted
1.09 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 period 2030-2040; and the expected
annual HCFC consumption for the period 2030-2040. Approved
on the understanding that the recommendations included in the
verification report submitted to the 87th meeting would be
addressed during the implementation of the first tranche of stage II
of the HPMP and that the actions implemented towards that end
would be included in the tranche implementation report to be
submitted with the request of the second tranche of stage II of the
HPMP.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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 reduce HCFC consumption by 67 per cent of the
country’s baseline by 2021, 85 per cent by 2025 and to phase out
HCFCs completely by 1 January 2030, and that HCFCs would not
be imported after that date, except for those allowed for a servicing
tail between 2030 and 2040 where required, consistent with the
provisions of the Montreal Protocol; to set up an online HCFC
licensing and quota system by 1 January 2023; and to ban the
import of HCFC-based equipment by 1 January 2025. Deducted
1.09 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 period 2030-2040; and the expected
annual HCFC consumption for the period 2030-2040. Approved
on the understanding that the recommendations included in the
verification report submitted to the 87th meeting would be
addressed during the implementation of the first tranche of stage II
of the HPMP and that the actions implemented towards that end
would be included in the tranche implementation report to be
submitted with the request of the second tranche of stage II of the
HPMP.

ODP/Metric
(tonnes)*
0.3

Total for Sierra Leone

0.5

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$135,000

$17,550

$152,550

$252,000

$28,080

$280,080

$85,000

$0

$85,000

SOMALIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase V: UNEP
7/2021-6/2023)
Total for Somalia

$85,000

$85,000

SOUTH AFRICA
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNIDO
Total for South Africa

$220,000

$15,400

$235,400

$220,000

$15,400

$235,400

$35,000

$4,550

$39,550

SRI LANKA
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

UNEP
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List of projects and activities approved for funding
Project Title
Preparation of an HFC phase-down plan

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

UNDP
Total for Sri Lanka

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$135,000

$9,450

$144,450

$170,000

$14,000

$184,000

$172,500

$22,425

$194,925

TANZANIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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 phase out HCFCs completely by 1 January 2030,
and to ban the import of HCFCs by 1 January 2030, except for
those allowed for a servicing tail between 2030 and 2040, where
required, consistent with the provisions of the Montreal Protocol;
to set up an online HCFC licensing and quota system by 1 January
2023; and to issue a ban on the import of HCFC-based RAC
equipment as of 1 January 2026. Deducted 1.11 ODP tonnes of
HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for
funding. To allow for consideration of the second tranche of stage
II of the HPMP, UNEP and UNIDO should submit the project
completion report for stage I of the HPMP and return any unused
balances to the Fund, and UNEP should confirm that the country
fulfills the recommendations of the verification report submitted to
the 85th meeting. To allow for consideration of the final tranche of
stage II 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 period 2030-2040; and the expected annual HCFC
consumption for the period 2030-2040. Approved on the
understanding that funds for the first tranche associated with
UNEP, would be transferred to UNEP by the Treasurer upon
confirmation by UNEP to the Secretariat that the agreement for the
implementation of the third tranche of stage I had been signed.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

0.2
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2021 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 phase out HCFCs completely by 1 January 2030,
and to ban the import of HCFCs by 1 January 2030, except for
those allowed for a servicing tail between 2030 and 2040, where
required, consistent with the provisions of the Montreal Protocol;
to set up an online HCFC licensing and quota system by 1 January
2023; and to issue a ban on the import of HCFC-based RAC
equipment as of 1 January 2026. Deducted 1.11 ODP tonnes of
HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for
funding. To allow for consideration of the second tranche of stage
II of the HPMP, UNEP and UNIDO should submit the project
completion report for stage I of the HPMP and return any unused
balances to the Fund, and UNEP should confirm that the country
fulfills the recommendations of the verification report submitted to
the 85th meeting. To allow for consideration of the final tranche of
stage II 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 period 2030-2040; and the expected annual HCFC
consumption for the period 2030-2040. Approved on the
understanding that funds for the first tranche associated with
UNEP, would be transferred to UNEP by the Treasurer upon
confirmation by UNEP to the Secretariat that the agreement for the
implementation of the third tranche of stage I had been signed.

ODP/Metric
(tonnes)*
0.4

Total for Tanzania

0.6

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$100,000

$9,000

$109,000

$272,500

$31,425

$303,925

$63,000

$8,190

$71,190

$85,000

$0

$85,000

$148,000

$8,190

$156,190

TOGO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNEP
Approved, on an exceptional basis, the extension of the date of
completion of stage I of the HPMP for Togo to 31 December 2023,
given delay in implementing phase-out activities due to the
COVID-19 pandemic, and on the understanding that no further
extension of project implementation would be requested. Noted
that UNIDO will submit a detailed report on the results of the
financial incentive programme as part of the stage II submission in
line with decision 84/84(d).
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 7/2021-6/2023)

UNEP

Total for Togo

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

TONGA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase IX:
1/2022-12/2023

UNEP

$85,000

Total for Tonga

$0

$85,000

$85,000

$85,000

TRINIDAD AND TOBAGO
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP

Total for Trinidad and Tobago

$190,000

$13,300

$203,300

$190,000

$13,300

$203,300

$170,000

$22,100

$192,100

$170,000

$22,100

$192,100

$85,000

$0

$85,000

TURKMENISTAN
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNEP
Total for Turkmenistan

TUVALU
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VIII: 7/2021-6/2023)

UNEP

Total for Tuvalu

$85,000

$85,000

URUGUAY
PHASE-OUT PLAN
HFC phase down plan
Preparation of an HFC phase-down plan

UNDP
Total for Uruguay

$190,000

$13,300

$203,300

$190,000

$13,300

$203,300

$26,400

$3,432

$29,832

VIETNAM
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche)
(refrigeration servicing sector)

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

Japan

2.7
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) IBRD
(refrigeration servicing, technical assistance and project
implementation and monitoring)
Noted the return to the 87th meeting of US $613,568, plus agency
support costs of US $42,950 from the World Bank, associated with
the extruded polystyrene foam manufacturing enterprise Phu
Vuong Corporation Industry, which was found not eligible for
funding.

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$264,688

$4,045,945

$3,807,657

$268,120

$4,075,777

$85,000

$0

$85,000

32.4 $3,781,257

Total for Vietnam

35.0

ZAMBIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VIII: 7/2021-6/2023)

UNEP

Total for Zambia

$85,000

$85,000

ZIMBABWE
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase XI: UNEP
7/2021-6/2023)

$189,750

Total for Zimbabwe
GRAND TOTAL

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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$0

$189,750
67.4

$19,559,645

$189,750

$189,750
$1,326,292

$20,885,937
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Summary
Sector

Tonnes
(ODP/Metric)

Funds approved (US$)
Project
Support

Total

BILATERAL COOPERATION

Phase-out plan
TOTAL:

4.1

$1,005,187
$1,005,187

$127,156
$127,156

$1,132,343
$1,132,343

$1,527,851
$6,614,599
$8,142,450

$106,950
$550,039
$656,989

$1,634,801
$7,164,638
$8,799,439

$6,240,000
$4,172,008
$10,412,008

$505,320
$36,827
$542,147

$6,745,320
$4,208,835
$10,954,155

$978,787
$26,400

$123,724
$3,432

$1,102,511
$29,832

INVESTMENT PROJECT

Production
Phase-out plan
TOTAL:

63.4

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Phase-out plan
Several
TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies
Germany
Japan

1.4
2.7

1.4

IBRD
UNDP

32.4
22.3

$4,001,257
$4,523,321

$280,088
$318,109

$4,281,345
$4,841,430

UNEP

6.3

$6,194,880

$326,488

$6,521,368

UNIDO

2.4

$3,835,000

$274,451

$4,109,451

$19,559,645

$1,326,292

$20,885,937

GRAND TOTAL (HCFCs and HFCs)

67.4
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Balances on projects returned at the 87th meeting based on UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/IAP/3
Agency
France* (para. 25(a)(v))
UNDP (para. 25(a)(ii))
UNEP (para. 25(a)(ii))
UNIDO (para. 25(a)(ii))
World Bank (para. 22(e) and
para. 113(a) for Viet Nam)
Total
*Cash transfer.

Project costs (US$)
6,247
58,511
1,867,022
214,743
3,894,023

Support costs (US$)
500
4,199
148,337
15,546
42,950

6,040,546

211,532

Total (US$)
6,747
62,710
2,015,359
230,289
3,936,973
6,252,078

Adjustment arising from the 87th meeting for transferred projects based on
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/IAP/3
Agency
UNEP (para. 82(b)(i))
UNIDO (para. 82(b)(ii))
UNEP (para. 82(c)(i))
UNIDO (para. 82(c)(ii))
UNEP (para. 82(d)(i))
UNIDO (para. 82(d)(ii))

Project Costs (US$)
-226,305
226,305
-10,000
10,000
-24,000
24,000

Support Costs (US$)
0
15,841
-1,300
700
-3,120
1,680

Total (US$)
-226,305
242,146
-11,300
10,700
-27,120
25,680

Net allocations based on decisions of the 87th meeting
Agency
Germany
Japan
UNDP
UNEP
UNIDO
World Bank
Total

Project costs (US$)
978,787
26,400
4,464,810
4,067,553
3,880,562
107,234
13,525,346

32

Support costs (US$)
123,724
3,432
313,910
173,731
277,126
237,138
1,129,061

Total (US$)
1,102,511
29,832
4,778,720
4,241,284
4,157,688
344,372
14,654,407
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المرفـق الثاني عشر
اتّفاق محدث معدل بين حكومة بليز واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
يمثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة بليز (البلد) واللجنة التنفيذية بشأن خفض االستخدام الخاضع للرقابة من
1
المواد المستنفدة لألوزون الواردة في التذييل -1ألف ("المواد")الى مستوى مستدام قدره  1.82طن قدرات استنفاد
األوزون قبل األول من يناير /كانون الثاني  2020امتثاال للجداول الزمنية لبروتوكول مونتلاير.
يوافق البلـد علىى االلتىزام بحىدود االسىتالس السىنوو للمىوا اد علىى النحىو المبىيان فىي الاىف األف ىي  2-1مىن
-2
التىىذييل  -2ألىىف ("األهىىداف والتمويىىل") فضىىل عىىن الجىىدول الزمنىىي للتخفىىيض ببروتوكىىول مىىونتلاير لجميىىع المىىواد
المشار إلياا في التذييل -1ألف .وي بل البلد أناه ،ب بوله هذا االتفىاق ووفىاا اللجنىة التنفيذيىة بتا ااىداتاا بالتمويىل المحىدادة
في الف رة  ،3يف د الحىق فىي طلىو أو تل اىي مزيىد مىن التمويىل مىن الاىندوق المتاىداد األطىراف بالنسىبة ألو اسىتالس
للمواد يتجاوز المسىتوى المحىدد فىي الاىف األف ىي  2-1مىن التىذييل -2ألىف (الحىد األقاىى المسىموه بىه للسىتالس
الكلي من مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى) باعتباره الخطوة الناائية في التخفيضىات بموجىو هىذا االتفىاق لجميىع
المواد المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتالق بأو استالس يتجاوز المسىتوى المحىدد فىي الاىفين األف يىين  3-1-4و
 3-2-4من كل من المواد.
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحىددة فىي هىذا االتفىاق ،توافىق اللجنىة التنفيذيىة ،مىن حيىا المبىدأ ،علىى تىوفير
-3
التمويل المحداد في الاف األف ي  1-3من التذييل  -2ألف ("األهداف والتمويىل") للبلىد .وسىتوفر اللجنىة التنفيذيىة هىذا
التمويل ،من حيا المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدادة فىي التىذييل  -3ألىف ("الجىدول الزمنىي للمواف ىة علىى
التمويل").
سوف يلتزم البلد بحدود االستالس لك ال ماداة من المواد كما هو مبيان في التذييل  -2ألف .وسىوف ي بىل أيضىا ً
-4
ا
ا
ا
إجراا تح ق مست ل بتكليىف مىن الوكالىة الثنائيىة أو المنفىذة ذات الاىلة مىن تح يىق حىدود االسىتالس المىذكورة ،علىى
النحو المبيان في الف رة الفرعية (5و) من هذا االتفاق.
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن ت ديم التمويل وف ا ً للجدول الزمني للمواف ة على التمويل في حالىة عىدم وفىاا البلىد
-5
ً
بالشروط التالية قبل  60يوما على األقىل مىن اجتمىال اللجنىة التنفيذيىة المانىي علىى النحىو المبىيان فىي الجىدول الزمنىي
للمواف ة على التمويل :
(أ)

أن يكىىون البلىىد قىىد ح ىق األهىىداف المحىىددة لجميىىع السىىنوات المانياىىة .والسىىنوات المانيىىة هىىي جميىىع
السىىىىىىىنوات منىىىىىىىذ السىىىىىىىنة التىىىىىىىي تمىىىىىىىت فياىىىىىىىا المواف ىىىىىىىة علىىىىىىىى خطىىىىىىىة إدارة إزالىىىىىىىة المىىىىىىىواد
الايدروكلوروفلوروكربونية .وتستثنى السنوات التىي ال يوجىد فياىا التىزام بىاالبلب ببيانىات البىرام
ال طرية في تاريخ انا اد اجتمال اللجنة التنفيذية الذو ي دم فيه طلو التمويل؛

(و)

أن يتم التح ق بشكل مست ل من تح يق هىذه األهىداف ،إال إذا قىررت اللجنىة التنفيذيىة أن هىذا التح ىق
غير مطلوو؛

(ج)

أن يكون البلد قد قدم ت ارير عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل -4ألف ("شكل ت ريىر وخطىة تنفيىذ
الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات الت ويمية الساب ة ،وتشير إلى أنه قد ح ىق مسىتوى مت ىدم مىن
التنفيذ لألنشطة التي ُ
شرل فياا في الشرائح الموافق علياىا سىاب ا وأن ماىدل اىرف التمويىل المتىاه
من الشريحة الموافق علياا ساب ا يزيد عىن  20فىي المائىة وأن الشىرائح األخىرى الموافىق علياىا قىد
ارفت بالكامل؛
1
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(د)

أن يكون البلد قىد قىدام إلىى اللجنىة التنفيذيىة خطىة لتنفيىذ الشىرائح علىى هيئىة التىذييل  -4ألىف ("شىكل
ت ارير وخطط تنفيذ الشرائح") تغطي كل سنة ت ويمية حتى السنة التىي يُطلىو فياىا تمويىل الشىريحة
التالية بم تضى الجدول الزمني للتمويل ،بما في ذلس هذه السنة نفساا ،أو حتى موعىد اكتمىال جميىع
األنشىىطة الىىواردة فيىىه فىىي حالىىة الشىىريحة األخيىىرة ،وأن يكىىون قىىد حاىىل علىىى مواف تاىىا علىىى هىىذه
الخطة؛

سوف يضمن البلد إجراا راد دقيق ألنشطتـه بم تضى هذا االتفاق .وسوف تراد المؤساسىات المحىدادة فىي
-6
التذييـل  -5ألف ("مؤساسات الراد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطة تنفيذ الشىريحة السىاب ة وف ىا ً
ألدوارها ومسؤولياتاا المحدادة في التذييل  -5ألف .وسيخضع هذا الراد أيضا ً للتح اق المست ال على النحو المبيان فىي
الف رة الفرعية (5و).
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونىة فىي إعىادة تخاىيم المبىالغ الموافىق علياىا ،أو جىزا
-7
ً
من هذه المبالغ وف ا لتغيار الظروف ،من أجل تح يق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف .وإعىادات
التخاىىيم الما ىنافة كتاىىديلت رئيس ىياة يجىىو أن ت ُ ًوثفىىق مسىىب ا ً فىىي خطىىة تنفيىىذ الشىىريحة وأن توافىىق علياىىا اللجنىىة
التنفيذية ،كما هو مبيان في الف رة الفرعية ( 5د) .وتتالق التغييرات الرئيسية بإعىادات التخاىيم التىي تىؤثر باىورة
إجمالية على  30في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق علياىا ،أو المسىائل التىي يمكىن أن تتالىق ب واعىد أو
سياسىىات الاىىندوق المتاىىدد األطىىراف ،أو التغييىىرات التىىي تىىؤدو إلىىى تاىىديل أو شىىرط مىىن هىىذا االتفىىاق .أمىىا إعىىادات
التخايم غيىر الماىنافة كتاىديلت رئيسىية ،فىيمكن إدماجاىا فىي خطىة تنفيىذ الشىريحة الموافىق علياىا ،والتىي تكىون
عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ام إبلب اللجنة التنفيذية بشأناا في الت رير عن تنفيىذ الشىريحة .وسىوف تاىاد أو مبىالغ متب يىة إلىى
الاندوق المتادد األطراف لدى االنتااا من الشريحة األخيرة في الخطة.
-8
لما يلي:

سوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في ال طـال الفرعي لخدمـات التبريىـد ،وباىفة خااىة
(أ)

اىة التىي قىد تطىرأ
أن يستامل البلد المرونة المتاحة بموجىو هىذا االتفىاق لماالجىة االحتياجىات الخا ا
خلل تنفيذ المشرول؛

(و)

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المانية باىين االعتبىار الكامىل الشىروط الىواردة بىالم ررين
 100/41و 6/49خلل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعىن كافىة األنشىطة التىي ي ىوم باىا أو
-9
التي يُضطلع باا نيابة عنه من أجىل الوفىاا بااللتزامىات بموجىو هىذا االتفىاق .وقىد وافىق برنىام األمىم المتحىدة للبيئىة
على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافىق برنىام األمىم المتحىدة االنمىائي علىى أن
يكون الوكالة المنفذة المتااونة (الوكالة المنفىذة المتااونىة) تحىت إشىراف الوكالىة المنفىذة الرئيسىية فيمىا يتالىق بأنشىطة
البلد بموجو هذا االتفاق .ويُوافق البلىد علىى عمليىات الت يىيم التىي قىد تجىرى فىي إطىار بىرام أعمىال الراىد والت يىيم
التاباة للاندوق المتاداد األطراف أو في إطار برنام الت ييم التابع ألو مىن الوكىالتين المنفىذتين المشىتركتين فىي هىذا
االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ال يام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفال فىي أول
طلو م دم بشأن خطىة إدارة إزالىة المىواد الايدروكلوروفلوروكربونيىة والتاىديلت الموافىق علياىا فىي إطىار الطلبىات
الم دمة بخاىوم الشىرائح التاليىة ،بمىا فىي ذلىس علىى سىبيل المثىال ال الحاىر التح ىق المسىت ل وف ىا للف ىرة الفرعيىة
(5و) .وتوافىىق اللجنىىة التنفيذيىىة مىىن حيىىا المبىىدأ ،علىىى تزويىىد الوكالىىة المنفىىذة الرئيسىىية والوكالىىة المنفىىذة المتااونىىة
بالرسوم المبيانـة في الافين األف يين  2-2و  4-2من التذييـل -2ألف.
 -11في حال عىدم تم اكىن البلىد ،ألو سىبو مىن األسىباو ،مىن تح يىق األهىداف المتال ىة بإزالىة المىواد المحىددة فىي
الاف األف ي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أو وجه آخر عن االمتثال لاىذا االتفىاق ،فاندئىذ ي بىل البلىد بأنىه
2
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ا
يحق له الحاول على التمويل وف ا ً لجدول المواف ة على التمويل .ويحق للجنىة التنفيذيىة ،حسىو ت ىديرها ،أن تايىد
لن
التمويل إلى وضاه وف ا ً لجدول من ح للمواف ة على التمويل تحداده اللجنة التنفيذية باد أن يبرهن البلد على وفائه بكافىة
التزاماته التي كىان مىن الم ىرر أن تتح ىق قبىل تسىلم شىريحة التمويىل التاليىة فىي إطىار جىدول المواف ىة علىى التمويىل.
وياترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالم ىادير المحىدادة فىي التىذييل  -7ألىف ،عىن اكىل طىن
من تخفيضات االسىتالس غيىر ال ُمنجىزة فىي أو سىنة مىن السىنوات ،م ىدرة بأطنىان قىدرات اسىتنفاد األوزون .وسىوف
ت نىاق اللجنىىة التنفيذيىة كىىل حالىىة مىن حىىاالت عىىدم امتثىال البلىىد لاىىذا االتفىاق علىىى حىىدة ،وتتخىذ إزااهىىا ال ىىرارات ذات
الالة .وباد اتخاذ هذه ال رارات ،لن تشكل الحالة المانية عائ ا أمام الشرائح الم بلة وف ا للف رة .5
 -12لن يخضع تمويل هذا االتفاق للتاديل على أساس أو قرار للجنة التنفيذية فىي المسىت بل قىد يىؤثر علىى تمويىل
أية مشروعات أخرى في قطاعات االستالس أو أو أنشطة أخرى ذات الة في البلد.
 -13سىىوف يسىىتجيو البلىىد ألو طلىىو ما ىىول مىىن اللجنىىة التنفيذيىة ومىىن الوكالىىة المنفىىذة الرئيسىىية والوكالىىة المنفىىذة
المتااونة لتيسىير تنفيىذ هىذا االتفىاق .وبنىول خىام عليىه أن يتىيح للوكالىة المنفىذة الرئيسىية والوكالىة المنفىذة المتااونىة
االطلل على المالومات الضرورية للتح ق من االمتثال لاذا االتفاق.
 -14يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الايدروكلوروفلوروكربونيىة واالتفىاق الم تىرن باىا فىي ناايىة السىنة التاليىة
آلخر سنة يحدد فياا حد أقاى مسموه به الجمالي االستالس في التذييل -2ألف .وفي حالة ب اا أنشطة مال ىة جىرى
التنبؤ باا في الخطة والتن يحات التالية علياا وف ا للف ىرة الفرعيىة (5د) والف ىرة  ،7فسىيرجأ إتماماىا حتىى ناايىة السىنة
المالية لتنفيذ األنشطة المتب ية .وتستمر أنشطة االبلب المناوم علياا في التذييل -4ألىف (أ) و(و) و(د) و(ه) إلىى
حين إتماماا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خلف ذلس.
 -15تنفذ جميع االتفاقات المحدادة في هذا االتفاق حارا ً ضمن سياق بروتوكول مونتلاير وعلى النحىو المبىيان فىي
هىذا االتفىاق .وكافىة الماىطلحات المسىتاملة فىي هىذا االتفىاق لاىىا المانىى المنسىوو إلياىا فىي البروتوكىول ،مىا لىم يىىت ام
تاريفاا بطري ة مختلفة في االتفاق.
يحل هذا االتفاق المحدا المادل مكان االتفاق االمحد ا لىىذو تىىم التواىىل إليىىه بىىين حكومىىة بليىىز واللجنىىة
16
التنفيذية خلل االجتمال التاسع و السباين للجنة المركزية.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المواد
المواد
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب

التذييل
جيم
جيم

نقطة البداية للتخفيضات الكلية المستدامة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
2.68
0.12

المجموعة
األولى
األولى

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
201320112010
2014
2012
2.52
غير متوفر غير متوفر 2.8

2.52

2.52

2.52

2.52

80,000

0

0

0

96,000

0

0

10,400

0

0

0

12,480

0

0

4,875

60,000

0

0

0

6,500

0

0

0

66,500

5,400

0

0

0

585

0

0

0

5,985

0 140,000

0

0

0 102,500

0

37,500

280,000

0

0

0

13,065

0

0

4,875

33,740

0 155,800

0

0

0 115,565

0

42,375

313,740

2015

1.1

جدول تخفيضات بروتوكول
مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان من
قدرات استنفاد األوزون)
الحد األقصى المسموح به من
إجمالي االستهالك الوارد في
المرفق جيم ،المجوعة األولى
(طن من قدرات استنفاد األوزون)

2.1

التمويل الذى وافق عليه برنامج
األمم المتحدة للبيئة بوصفه الوكالة
المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)
تكاليف الدعم للوكالة المنفذة
الرئيسية (دوالر أمريكي)
التمويل الذى وافق عليه اليوئندبى
بوصفه الوكالة المتعاونة (دوالر
أمريكي)
تكاليف الدعم للوكالة المنفذة
(دوالر أمريكي)
إجمالي التمويل المتفق عليه
(دوالر أمريكي)
إجمالي تكاليف الدعم (دوالر
أمريكي)
إجمالي التمويل المتفق عليه
(دوالر أمريكي)

1.2

2.2
2.3

2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3

المجموع

غير متوفر

15,800

غير متوفر 2.8

2016

20172019
1.82
2.52

1.82

غير متوفر

1.82

1.82

غير متوفر

37,500

213,500

27,755

2021

2020

مجموع إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 22-التي تم ا التفاق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 22-التي يتعين تحقيقها من خالل المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون)
المتبقي من االستهالك المؤهل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية( 22-طنا من قدرات استنفاد األوزون)
مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية141-ب التي تم االتفاق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية141-ب التي يتعين تحقيقها من خالل المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون)
المتبقي من االستهالك المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربونية141-ب (طن من قدرات استنفاد األوزون)

0.94
غير متوفر

1.74
0.12
غير متوفر

0.00

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سىىيجرو النظىىر فىىي تمويىىل الشىىرائح الم بلىىة للمواف ىىة عليىىه فىىي موعىىد لىىيس قب ىل االجتمىىال الثىىاني فىىي السىىنة
-1
المحددة في التذييل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح
-1

سوف يتألف ت رير وخطة تنفيذ الشرائح الم دمة من خمسة أجزاا:
(أ)

ت رير مسرود بشأن الت دم المحرز في الشريحة الساب ة ،وتاليىق علىى حالىة البلىد فيمىا يتالىق بإزالىة
4
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المىىواد ،وكيفيىىة إسىىاام مختلىىف النشىىاطات فياىىا ،وكيفيىىة ارتبىىاط باضىىاا بىىباض .وينبغىىي أن يسىىلط
الت رير الضوا كذلس على االنجازات والخبرات والتحىديات المرتبطىة بمختلىف النشىاطات المدرجىة
في الخطة ،وأن يالق على التغييرات التىي تطىرأ علىى الظىروف فىي البلىد ،وأن ي ىدم غيىر ذلىس مىن
المالومىات ذات الاىلة .وينبغىي أن يشىتمل الت ريىر أيضىىا علىى مالومىات عىن أو تغييىرات خااىىة
بخطة الشريحة السىابق ت ىديماا ،كحىاالت التىأخير ،وحىاالت اسىتخدام المرونىة فىي إعىادة تخاىيم
المبالغ خلل تنفيذ الشريحة ،على النحو المناوم عليه في الف رة  7من هذا االتفاق ،أو غير ذلىس
من التغييرات ،وأن ي دم مبررات حىدوثاا .وسىيغطي الت ريىر المسىرود جميىع السىنوات ذات الاىلة
المحددة في الف رة الفرعية (5أ) مىن االتفىاق ،ويمكىن باالضىافة إلىى ذلىس أن يشىمل أيضىا مالومىات
عن األنشطة في السنة الحالية؛
(و)

ت ريىىر للتح ىىق مىىن نتىىائ خطىىة إدارة إزالىىة المىىواد الايدروكلوروفلوروكربونيىىة واسىىتالس المىىواد
المشار إلياا في التذييل -1ألف ،كما هو مبىين فىي الف ىرة الفرعيىة (5و) مىن االتفىاق .ومىا لىم ت ىرر
اللجنىىة التنفيذيىىة خىىلف ذلىىس ،يتاىىين ت ىىديم هىىذا التح ىىق مىىع كىىل طلىىو خىىام بشىىريحة مىىن الشىىرائح
ويتاىين أن ي ىدم التح ىق مىن االسىتالس لجميىع السىنوات ذات الاىلة علىى النحىو المحىدد فىي الف ىىرة
الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم ت رير تح ق عناا؛

(ج)

واىىف خط ىي للنشىىاطات التىىي سيُضىىطلع با ىا فىىي الشىىريحة التاليىىة ،مىىع إبىىراز التىىرابط بيناىىا وأخىىذ
التجىىارو المكتسىىبة والت ىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ الشىىرائح السىىاب ة باىىين االعتبىىار .وينبغىىي أن يتضىىمن
الواىىف أيضىىا االشىىارة إلىىى الخطىىة الشىىاملة والت ىىدم المحىىرز ،فضىىل عىىن أو تغييىىرات ممكنىىة مىىن
المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .وينبغي أن يغطي هذا الواىف السىنوات المحىددة فىي الف ىرة
الفرعيىىة (5د) مىىن االتفىىاق .كمىىا أن الواىىف ينبغىىي أن يحىىدد أو تن يحىىات اعتبىىر مىىن الضىىرورو
إدخالاا على الخطة الشاملة وأن ي دم تفسيرا لاا؛

(د)

مجموعىىة مىىن المالومىىات الكميىىة الخااىىة بىىالت رير والخطىىة ،تىىدرج فىىي قاعىىدة للبيانىىات .ووف ىىىا
للم ىىررات ذات الاىىلة التىىي تتخىىذها اللجنىىة التنفيذيىىة فيمىىا يتالىىق بالشىىكل المطلىىوو ،ينبغىىي ت ىىديم
البيانات على االنترنت .وستادل هذه المالومات الكمية ،التىي يتاىين ت ىديماا حسىو السىنة الت ويميىة
مىىع كىىل طلىىو شىىريحة ،كىىل مىىن السىىرود والواىىف الخىىام بىىالت رير (انظىىر الف ىىرة الفرعيىىة (1أ)
أعله) والخطة (انظر الف ىرة الفرعيىة (1ج) أعىله) ،وسىتغطي نفىس الفتىرات الزمنيىة والنشىاطات؛
كمىىا أناىىا سىىتلم بالمالومىىات الكميىىة المتال ىىة بىىأو تن يحىىات تجىىرى علىىى الخطىىة الشىىاملة وف ىىا للف ىىرة
الفرعية (1ج) أعله .ومع أن المالومات الكمية غير مطلوبة إال بالنسبة للسىنوات السىاب ة والم بلىة،
سوف يشمل الشكل خيار ت ديم مالومات إضافية فيما يتالق بالسنة الجارية إذا رغىو البلىد والوكالىة
المنفذة الرئيسية في ذلس؛

( ه)

موجز تنفيذو في حوالي خمس ف ىرات ،يلخىم المالومىات الىواردة فىي الف ىرات الفرعيىة مىن (1أ)
إلى (1د) أعله.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
1

سوف ت دم وحدة األوزون الوطنية إلى برنام األمم المتحدة للبيئة ت ارير مرحلية سنوية عن حالىة تنفيىذ
خطة إدارة إزالة المواد الايدروكلوروفلوروكربونية.

2

سىىىوف ي ىىىوم برنىىىىام األمىىىم المتحىىىدة للبيئىىىىة بإسىىىناد مامىىىىة راىىىد إعىىىداد خطىىىىة إدارة إزالىىىة المىىىىواد
الايدروكلوروفلوروكربونية والتح ق مىن تح يىق أهىداف األداا ،المحىددة فىي الخطىة ،إلىى شىركة محليىة
مست لةأو خبراا استشاريين مست لين.
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التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية (برنامج األمم المتحدة للبيئة)
-1

تكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مسئولة عن األنشطة التالية:
(أ)
(و)
(ج)

ضىمان التح اىىق مىىن األداا والتح اىىق المىىالي بم تضىى هىىذا االتفىىاق واالجىىرااات والمتطلابىىات الداخليىىة
اة بالبلد؛
اة به ،على النحو المبيان في خطة االزالة الخا ا
الخا ا
مسىىىاعدة البلىىىد فىىىي إعىىىـداد خطىىىط تنفيىىىـذ الشريحىىىـة والت اريـىىىـر اللح ىىىـة علىىىى النحىىىو المبيىىىـن فىىىي
التذييـل -4ألف؛
تىىأمين التح اىىق للجنىىة التنفيذيىىة مىىن أن األهىىداف قىىد تح ىىت وأن األنشىىطة السىىنوية المرتبطىىة باىىا قىىد
أُكملت على النحو المبيان في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل -4ألف.

(د)

التأ اكد من أخذ التجارو المكتسبة والت دم المحرز باين االعتبار في اسىتكماالت الخطىة الشىاملة وفىي
خطط تنفيذ الشرائح الم بلة تمشيا مع الف رتين الفرعيتين (1ج) و(1د) من التذييل -4ألف؛

( ه)

الوفاا بمتطلبات االبلب الخااة بالشىرائح والخطىة الشىاملة علىى النحىو المحىدد فىي التىذييل -4ألىف
وت ارير إتمام المشروعات تمايدا لت ديماا إلى اللجنة التنفيذية .وتشتمل متطلبات االبىلب علىى ت ىديم
ت ارير عن النشاطات التي تضطلع باا الوكالة المنفذة المتااونة؛

(و)

ضمان تنفيذ الخبراا الت نيين المست لين المؤ اهلين للمراجاات الت نيفة التىي تا ااىدت باىا الوكالىة المنفىذة
الرئيسية؛

(ز)

إجراا ماا ام االشراف المطلوبة؛

(ه)

ضمان وجود آلياة تشغيلية تم اكن من ال يام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطري ة فاالة ومتسمة بالشىفافية
واالبلب الدقيق عن البيانات؛

(ط)

تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتااونة ،وضمان التتابع الملئم في األنشطة؛

(و)

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وف ىا للف ىرة  11مىن االتفىاق ،تحديىد ،بالتشىاور مىع البلىد
والوكاالت المنفذة المنس ة ،تخايم التخفيضات لمختلف بنىود الميزانيىة ولتمويىل كىل وكالىة منفىذة
أو ثنائية مانية؛

( س)

ضمان ف
أن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فياا إلى استامال المؤشرات؛

( ل)

ت ديم المساعدة فيما يتالق بدعم السياسات الاامة والدعم االدارو والت ني عند الطلو.

باىىد التشىىاور مىىع البلىىد وأخىىذ أو آراا ياىىرو عناىىا باىىين االعتبىىار ،سىىت وم الوكالىىة المنفىىذة الرئيسىىية باختيىىار
-2
منظمىىة مسىىت لة وتكليفاىىا بىىإجراا التح ىىق مىىن نتىىائ خطىىة إدارة إزالىىة المىىواد الايدروكلوروفلوروكربونيىىة واسىىتالس
المىىواد المىىذكورة فىىي التىىذييل -1ألىىف ،وف ىىا لمىىا جىىاا بىىالف رة الفرعيىىة (5و) مىىن االتفىىاق والف ىىرة الفرعيىىة (1و) مىىن
التذييل -4ألف.
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التذييل  -6باء :دور الوكالة المنفذة المتعاونة (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)
1

تكون الوكالة المنفذة المتااونة مسؤولة عن األنشطة التالية:
(أ)

ت ديم المساعدة في إعداد السياسات الاامة عند الطلو؛

(و)

مساعدة البلد في تنفيذ وت ييم األنشطة التىي تمولاىا الوكالىة المنفىذة المتااونىة ،والرجىول إلىى الوكالىة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

(ج)

ت ديم ت ىارير عىن هىذه األنشىطة إلىى الوكالىة المنفىذة الرئيسىية الدراجاىا فىي الت ىارير المجماىة علىى
النحو الوارد في التذييل -4ألف.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
اىم بم ىدار  2 500دوالر أمريكىي عىن
-1
وف ا للف رة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلىغ التمويىل المخ ا
ك ال طن مترو من االستالس يتجاوز المستوى المحىدد فىي الاىف  2-1مىن التىذييل -2ألىف لكىل سىنة لىم يتح ىق فياىا
الادف المحدد في الاف  2-1من التذييل -2ألف.
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المرفـق الثالث عشر
اتّفاق محدث معدل بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 .يمثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة سانت لوسيا ("البلد") واللجنة التنفيذية بالنسبة لتخفيض االستعمال
-1
المراقب للمواد المستنفدة لألوزون الواردة في التذييل -1ألف ("المواد") إلى مستوى مستدام قدره  0.71من أطنان
قدرات استنفاد األوزون مع حلول أول يناير/كانون الثاني  2020باالمتثال بجداول بروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
-2
التذييل  -2ألف ("األهداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل المحدّدة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ("الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من
مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى") باعتباره الخ طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد
المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصف
األفقي( 3-1-4االستهالك المؤهل المتبقي) من كل من المواد.
رهنا ً بامتثال البلد ال لتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف ("األهداف والتمويل") للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا
التمويل ،من حيث المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على
التمويل").
وفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق حدود االستهالك
-4
المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2.1من التذييل -2ألف ("األهداف والتمويل") من هذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
-5
ً
بالشروط التالية قبل  60يوما على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني
للموافقة على التمويل:
(أ)

أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة .والسنوات المعنية هي جميع
السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية .وتستثنى السنوات التي يوجد فيها التزام باإلبالغ ببيانات البرامج
القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

(ب)

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق
غير مطلوب؛

(ج)

أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على هيئة التذييل -4ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ")
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من
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الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت
بالكامل؛
(د)

( ه)

أن يكون البلد قد قدّم إلى اللجنة التنفيذية خطة تنفيذ سنوية علىى هيئىة التىذييل  -4ألىف ("شىكل تقىارير
وخطط التنفيذ السنوية") تغطي كل سنة تقويمية حتىى السىنة التىي يُطلىب فيهىا تمويىل الشىريحة التاليىة
بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،بما في ذلك هذه السنة نفسها ،أو حتى موعد اكتمال جميع األنشىطة
الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة ،وأن يكون قد حصل على موافقتها على هذه الخطة؛
أن تكون الحكومة قدمت ما يفيىد ،بالنسىبة إلىى جميىع الطلبىات المقدمىة إلىى االجتمىاع الثىامن والسىتين
ومىىا بعىىىده ،بوجىىىود ن ىىام وطنىىىي منفىىىذ للتىىراخيق والحصىىىق فيمىىىا يتعلىىق بىىىالواردات مىىىن المىىىواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وعندما ينطبق األمر ،باإلنتاج والصادرات ،وبأن الن ام يضمن امتثىال
البلىىد للجىىدول الزمنىىي إلزالىىة المىىواد الهيدروكلوروفلوروكربونيىىة المنصىىو عليىىه فىىي بروتوكىىول
مونتريال لمدة هذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المحدّدة في
-6
التذييـل  -5ألف ("مؤسّسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها خطط التنفيذ السنوية السابقة
وفقا ً ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل  -5ألف .وسيخضع هذا الرصد أيضا ً للتح ّقق المستقّل على النحو المبيّن
في الفقرة  4أعاله.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيق المبالغ الموافق عليها ،أو جزء من
-7
هذه المبالغ وفقا ً لتغيّر ال ر وف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف.

-8
لما يلي:

(أ)

إعادات التخصيق المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً في خطة تنفيذ سنوية وأن توافىق
عليهىىا اللجنىىة التنفيذيىىة ،كمىىا هىىو مب ىيّن فىىي الفقىىرة الفرعيىىة ( 5د) أعىىاله .وتتعلىىق التغييىىرات الرئيسىىية
بالمسىىائل التىىي يمكىىن أن تتعلىىق بقواعىىد أو سياسىىات الصىىندوق المتعىىدد األطىىراف؛ أو التغييىىرات التىىي
تىىؤدي إلىىى تعىىديل أي شىىرط مىىن شىىروط هىىذا االتفىىاق؛ أو التغييىىرات فىىي المسىىتويات السىىنوية للتمويىىل
المخصىىق لفىىرادى الوكىىاالت الثنائيىىة أو المنفىىذة لمختلىىف الشىىرائح؛ وتقىىديم تمويىىل إلىىى البىىرامج أو
األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحاليىة ،أو إزالىة أي نشىاط مىن خطىة التنفيىذ
السنوية ،تزيد تكاليفه عن  30في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛

(ب)

إعىىادات التخصىىيق غيىىر المص ىنّفة كتعىىديالت رئيسىىية ،فىىيمكن إدماجهىىا فىىي خطىىة التنفيىىذ السىىنوية
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبىالغ اللجنىة التنفيذيىة بشىأنها فىي التقريىر السىنوي
المتعلق بالتنفيذ؛

(ج)

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعىدد األطىراف لىدى االنتهىاء مىن الشىريحة األخيىرة فىي
الخطة.

سوف يُولى االهتمام على وجه التح ديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة
(أ)

صىة التىي قىد تطىرأ
أن يستعمل البلىد المرونىة المتاحىة بموجىب هىذا االتفىاق لمعالجىة االحتياجىات الخا ّ
خالل تنفيذ المشروع؛

(ب)

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائيىة والمنفىذة المعنيىة بعىين االعتبىار الكامىل الشىروط الىواردة بىالمقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.
2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58
Annex XIII

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو
-9
التي يُضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .وقد وافت اليونيب على أن تكون الوكالة
المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت اليــونيدوعلى أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة
المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويُوافق البلد على
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد األطراف أو في
إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في هذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديالت الموافق
عليها في إطار الطلبات التالية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب).
وتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في
التنفيذ .وست قوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصو عليها في
قائمة التذييل  –6باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية .وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية
والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلرا ء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات
الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق ،بما في ذلك عقد اجتماعات منت مة للتنسيق .وتوافق
اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في
الصفين األفقيين  2-2و  4-2من التذييـل -2ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
ّ
يحق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد
التمويل إلى وضعه وفقا ً 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.
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ،عن ّكل كيلوغرام
من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،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 المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
 -12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ،الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ هذا االتفاق .وبنوع خا عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اإلطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
 -14يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية
آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى
التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمامها حتى نهاية السنة
المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصو عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د)
و(1ه) من التذييل -4ألف إلى حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 -15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق حصرا ً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول ،ما لم تحدد
اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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ان هذا االتفاق المحدث المعدل يح ّل مح ّل االتفاق المعقود بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية في االجتماع
.16
السادس و السبعين للجنة التنفيذية.

تذييالت
التذييل -1ألف :المواد
المادة

المرفق

المجموعة

الهيدروكلوروفلوروكربون22-

جيم

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
1,09

التذييل -2ألف :األهداف والتمويل
الخط
1.1

2.1

1.2

2.2
3.2

4.2
1.3
2.3
3.3

الخصائص

2016- 2015 2013- 2012 2011
2017
2014
0.98
0.98
0.98
غير متوفر غير متوفر 1.09

0.98

0.71

0.71

غير متوفر

0.98

0.98

0.71

0.71

غير متوفر

0

0

82,650 21,000

0

2,730

10,745

0

127,350

11,462

جدول تخفيضات بروتوكول
مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان قدرات
استهالك األوزون)
غير متوفر
الحد األقصى المسموح به
لالستهالك الكلي من مواد المرفق
جيم ،المجموعة األولى (أطنان
قدرات استهالك األوزون)
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 13,000
الرئيسية (برنامج األمم المتحدة
للبيئة) (دوالر أمريكي)
1,690
تكاليف دعم الوكالة المنفذة
الرئيسية (دوالر أمريكي)
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 88,850
المتعاونة (من مة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية) (دوالر
أمريكي)
7,997
تكاليف دعم الوكالة المنفذة
المتعاونة (دوالر أمريكي)
101,850
إجمالي التمويل المتفق عليه
(دوالر أمريكي)
9,687
مجموع تكاليف الدعم (دوالر
أمريكي)
111,537
إجمالي التكاليف المتفق عليها
(دوالر أمريكي)

2019

2018

2021

2020

المجموع

غير متوفر 1.09

0.98

0 13,150

0 26,300

9,200

0

0

1,196

0

0 11,000

0 27,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 24,150

0 53,800

9,200

0

0

210,000 21,000

0

0

1,196

0

0

2,730

0 10,396

0

232,207 23,730

1,710

990

2,700

0 26,850

3,419

2,475

5,894

0.98

0 59,694

 1.1.4إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون  22 -المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (أطنان قدرات استهالك األوزون)
 2.1.4إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  22 -التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان قدرات استهالك األوزون)
 3.1.4االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون ( 22 -أطنان قدرات استهالك األوزون)
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري الن ر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة المحددة
1
في التذييل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
1

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

تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز منذ الموافقة علىى الشىريحة السىابقة ،وتعليىق علىى حالىة البلىد فيمىا
يتعلق بإزالة المواد ،وكيفية إسهام مختلف النشاطات فيها ،وكيفية ارتباط بعضىها بىبعض .وينبغىي أن
يسىىلط التقريىىر الضىىوء كىىذلك علىىى اإلنجىىازات والخبىىرات والتحىىديات المرتبطىىة بمختلىىف النشىىاطات
المدرجة في الخطة ،وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على ال روف في البلد ،وأن يقدم غير ذلىك
من المعلومات ذات الصلة .وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا علىى معلومىات عىن أي تغييىرات خاصىة
بخطىة الشىىريحة السىىابق تقىىديمها ،كحىىاالت التىىأخير ،وحىىاالت اسىىتخدام المرونىىة فىىي إعىىادة تخصىىيق
المبالغ خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصو عليه في الفقرة  7مىن هىذا االتفىاق ،أو غيىر ذلىك
من التغييىرات ،وأن يقىدم مبىررات حىدوثها .وسىيغطي التقريىر المسىرود جميىع السىنوات ذات الصىلة
المحددة في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومىات عىن
األنشطة في السنة الحالية؛

(ب)

تقريىىر للتحقىىق مىىن نتىىائج خطىىة إدارة إزالىىة المىىواد الهيدروكلوروفلوروكربونيىىة واسىىتهالك المىىواد
المشار إليها في التذييل -1ألىف ،كمىا هىو مبىين فىي الفقىرة الفرعيىة (5ب) مىن االتفىاق .ومىا لىم تقىرر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خا بشريحة من الشىرائح ويتعىين
أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعيىة (5أ)
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛

(ج)

وصف خطىي للنشىاطات التىي سيُضىطلع بهىا حتىى الوقىت المزمىع لتقىديم طلىب الشىريحة التاليىة ،مىع
إبراز الترابط بينها وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعىين االعتبىار.
وينبغىىي أن يتضىىمن الوصىىف أيضىىا اإلشىىارة إلىىى الخطىىة الشىىاملة والتقىىدم المحىىرز ،فضىىال عىىن أي
تغييرات ممكنىة مىن المن ىور أن تطىرأ علىى الخطىة الشىاملة .وينبغىي أن يغطىي هىذا الوصىف السىنة
المحددة في الفقرة الفرعية (5د) من االتفاق .كما أن الوصف ينبغي أن يحىدد أي تنقيحىات اعتبىر مىن
الضروري إدخالها على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها؛

(د)

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة ،تىدرج فىي قاعىدة للبيانىات علىى اإلنترنىت.
ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنىة التنفيذيىة فيمىا يتعلىق بالشىكل المطلىوب ،ينبغىي تقىديم
البيانات على االنترنت .وستعدل هذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويمية مىع
كل طلب شىريحة ،كىال مىن السىرود والوصىف الخىا بىالتقرير (ان ىر الفقىرة الفرعيىة (1أ) أعىاله)
والخطة (ان ر الفقرة الفرعية ( 1ج) أعاله) ،وسىتغطي نفىس الفتىرات الزمنيىة والنشىاطات؛ كمىا أنهىا
ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطىة الشىاملة وفقىا للفقىرة الفرعيىة (1ج)
أعاله .ومىع أن المعلومىات الكميىة غيىر مطلوبىة إال بالنسىبة للسىنوات السىابقة والمقبلىة ،سىوف يشىمل
الشىىكل خيىىار تقىىديم معلومىىات إضىىافية فيمىىا يتعلىىق بالسىىنة الجاريىىة إذا رغىىب البلىىد والوكالىىة المنفىىذة
الرئيسية في ذلك؛
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( ه)

موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات ،يلخق المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من (1أ) إلىى
(1د) أعاله.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
ستكون وحدة األوزون الوطنية ،التي تقع داخل إدارة التنمية المستدامة التابعة لوزارة التعليم واالبتكار
1
والعالقات بين الجنسين والتنمية المستدامة ،مسؤولة عن التنفيذ اليومي ألنشطة المشروع .وعلى هذا النحو ،فإن
المسؤولية األساسية تقع على عاتق األمين الدائم لتلك الوزارة .ستكون وحدة األوزون الوطنية ،من خالل مشرفه
(كبير موظفي التنمية المستدامة) ،مسؤولة عن ضمان االلتزام بسياسات وإجراءات الوزارة وأمانة الصندوق المتعدد
األطراف إلدارة المشروع ،بما في ذلك إرشادات الشراء ومتطلبات اإلبالغ .وفي هذا الصدد ،تقع أعلى مسؤولية في
مجال السياسات على عاتق وزير التعليم واالبتكار والعالقات بين الجنسين والتنمية المستدامة ،بينما تقع المسؤولية
على المستوى التقني على عاتق كبير مسؤولي التنمية المستدامة.
وباإلضافة إلى الهيكل الحكومي الرسمي الموصوف أعاله ،سيتم االستعانة بخدمات استشاري مستقل معني
-2
بالرصد والتقييم من حين آلخر إلجراء تحقق مستقل من المشروعات المكتملة واألهداف المنجزة .كما سيدعم
االستشاري إعداد تقرير نهاية المشروع.
وستقوم ال حكومة بصفة دورية وبالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية بتن يم بعثات للرصد إلجراء تحقق
-3
مستقل من نتائج المشروع وإنجاز األهداف واإلدارة المالية حسبما يكون ضروريا لضمان المستوى الثاني من
اإلشراف.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1
التالي:

ستكـون الوكالـة المنفذة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو
(أ)

ضىىمان التحقّىىق مىىن األداء والتحقّىىق المىىالي بمقتضىىى هىىذا االتفىىاق واإلجىىراءات والمتطلّبىىات الداخليىىة
صىىة
صىىة بىىه ،علىىى النحىىو المب ىيّن فىىي خطىىة إدارة إزالىىة المىىواد الهيدروكلوروفلوروكربونيىىة الخا ّ
الخا ّ
بالبلد؛

(ب)

مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل -4ألف؛

(ج)

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بهىا قىد أُكملىت
على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

(د)

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبىار فىي اسىتكماالت الخطىة الشىاملة وفىي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين (1ج) و(1د) من التذييل -4ألف؛

( ه)

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطىة الشىاملة علىى
النحو المحدد في التذييل -4ألىف لتقىديمها إلىى اللجنىة التنفيذيىة .وتشىتمل متطلبىات اإلبىالغ علىى تقىديم
تقارير عن النشاطات التي تضطلع بها الوكالة المنفذة المتعاونة؛
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(و)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المىؤ ّهلين للمراجعىات التقنيَّىة التىي تع ّهىدت بهىا الوكالىة المنفىذة
الرئيسية؛

(ز)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ح)

ضىىمان وجىىود آليّىىة تشىىغيلية تم ّكىىن مىىن تنفيىىذ خطىىة التنفيىىذ بطريقىىة فعالىىة ومتسىىمة بالشىىفافية واإلبىىالغ
الدقيق عن البيانات؛

(ط)

تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛

(ي)

في حالة خفض التمويل نتيجىة عىدم االمتثىال وفقىا للفقىرة  11مىن االتفىاق ،تحديىد ،بالتشىاور مىع البلىد
والوكالة المنفذة المتعاونة ،تخصيق التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالىة منفىذة أو
ثنائية معنية؛

(ك)

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

(ل)

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

يعرب عنها بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار من مة
2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية (5ب) من االتفاق والفقرة الفرعية (1ب) من التذييل -4
ألف.
التذييل  -6باء :دور الوكالة المنفذة المتعاونة
تكون ال وكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة .ويتم مواصىلة تحديىد هىذه األنشىطة فىي الخطىة الشىاملة،
1
ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:
(أ)

تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛

(ب)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقيىيم األنشىطة التىي تمولهىا الوكالىة المنفىذة المتعاونىة ،والرجىوع إلىى الوكالىة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

(ج)

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحىو
الوارد في التذييل -4ألف.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صق  180دوالر أمريكي عن ك ّل
1
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف
لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
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المرفق الرابع عشر
اآلراء الصادرة عن اللجنة التنفيذية لتجديد مشاريع التعزيز المؤسسي المقدمة
إلى االجتماع السابع والثمانين
أفغانستان
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة العاشرة) المتعلق
.1
بأفغانستان ،والحظت مع التقدير أن أفغانستان قد أبلغت عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لألعوام  2018و2019
و 2020وبيانات  2018و 2019بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ألمانتي الصندوق واألوزون ،على التوالي،
وأشارت إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال .كما أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن حكومة أفغانستان تطبق
نظام ترخيص وحصص تشغيلي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقوم بإنفاذ الحظر على واردات المعدات القائمة
على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وأقرت اللجنة التنفيذية ،مع التقدير ،بأن الحكومة قد أحرزت تقدما ً في المصادقة
على تعديل كيغالي وانتهت من اقتراح تنقيح لوائح المواد المستنفدة لألوزون إلدراج المواد الهيدروفلوروكربونية في
نظام التراخيص الذي يجري اعتماده .وبناء عليه ،فإن اللجنة التنفيذية على ثقة من أن حكومة أفغانستان ستواصل تنفيذ
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي فضالً عن األنشطة التمكينية،
على مستوى السياسات والمشروع على حد سواء لتحقيق األهداف التالية لبروتوكول مونتريال.
بليز
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة العاشرة) الخاص
.2
بـ ِ بليز ،والحظت مع التقدير أن بليز قد أبلغت عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعامي  2019و 2020إلى أمانة
الصندوق ،وبيانات  2019بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون ،وأشارت إلى أن البلد في حالة
وحصص تشغيلي،
ترخيص
امتثال لبروتوكول مونتريال .وقد أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن حكومة بليز تتمتع بنظام
ٍ
ٍ
وأنه يجري تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها وتعميمها في إطار عملية التخطيط
الوطنية ،وأنه قد تم الشروع في إجراء المصادقة على تعديل كيغالي .وبناء عليه ،فإن اللجنة التنفيذية على ثقة من أن
حكومة بليز ستواصل تنفيذ األنشطة التي ستضمن امتثال البلد ألهداف بروتوكول مونتريال واتفاقية خطتها إلدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع اللجنة التنفيذية.
بوركينا فاسو
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة عشرة)
.3
الخاص ببوركينا فاسو والحظت مع التقدير أن بوركينا فاسو قد أبلغت عن بيانات عامي  2019و 2020ألمانتي
الصندوق واألوزون ،مشيرة إلى أن البلد في حال امتثال لبروتوكول مونتريال .والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن حكومة
بوركينا فاسو قد اتخذت خط وات إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وعلى وجه الخصوص طبقت نظام ترخيص
وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ودربت موظفي الجمارك وفنيي التبريد ،وأشركت أصحاب المصلحة
المعنيين في تنفيذ مشاريعِ بروتوكول مونتريال .أقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة بوركينا فاسو إلزالة
استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وبناء عليه تأمل أن تواصل الحكومة ،في غضون العامين المقبلين ،تنفيذ
1
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خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي لتحقيق االمتثال لبروتوكول
مونتريال.
بوروندي
استع رضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة) الخاص
.4
بـ ِ بوروندي والحظت مع التقدير أن بوروندي قد أبلغت عن بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2019
بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري والمادة  7من بروتوكول مونتريال ألمانتي الصندوق واألوزون ،على التوالي،
وأشارت إلى امتثال البلد لبروتوكول مونتريال .كما الحظت اللجنة التنفيذية أن حكومة بوروندي قد اتخذت خطوات
إلزالة استهالكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وبالتحديد تنفيذ نظام حصص وتراخيص استيراد المواد
الهيدر وكلوروفلوروكربونية ،وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد .والحظت اللجنة التنفيذية كذلك ،مع التقدير،
تقدم في مشروع األنشطة التمكينية إلزال ِة المواد
مصادقة بوروندي على تعديل كيغالي في مارس  ،2021وإحراز ٍ
الهيدروفلوروكربونية .وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة بوروندي لخفض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وهي واثقة من أن الحكومة ستواصل تنفيذ األنشطة لتمكين البلد من االمتثال اللتزاماته
بموجب بروتوكول مونتريال.
كمبوديا
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشرة) الخاص بكمبوديا
.5
والحظت مع التقدير أن كمبوديا قد قدمت بيانات عام  2019بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال وتقارير تنفيذ
البرنامج القطري لعامي  2019و ،2020وأشارت إلى أن البلد في حالة امتثا ٍل لبروتوكول مونتريال .كما أشارت اللجنة
التنفيذية إلى أن حكومة كمبوديا تطبق نظام ترخيص وحصص تشغيلي للرقابة على تجارة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ونظام ترخيص إلكتروني ،وأن تعديل اللوائح الحالية لتشمل الرقابة على استيراد وتصدير
المواد الهيدروفلوروكربونية في طور المرحلة النهائية قبل تشريعه ،فضالً عن أنه يجري تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المخطط له ،باإلضافة إلى تنفيذ أنشطة نشر المعلومات وتعزيز الوعي .كما
أقرت اللجنة التنفيذية ،مع التقدير ،بأن كمبوديا قد صادقت على تعديل كيغالي في  8أبريل  .2021وبناء عليه ،فإن
اللجنة التنفيذية على ثقة من أن كمبوديا ستواصل أنشطتها على مستوى السياسات والمشروع على حد سواء لتلبية
األهداف المستقبلية لبروتوكول مونتريال.
شيلي
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لشيلي (المرحلة الثالثة
.6
عشرة) والحظت مع التقدير أن حكومة شيلي أبلغت الصندوق ببيانات تنفيذ البرامج القطرية لعام  2018و  2019و
 .2020وتبين بيانات األمانة والمادة  7المقدمة ألمانة األوزون أن البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال .والحظت اللجنة
التنفيذية كذلك أن حكومة شيلي قد اتخذت خطوات إلزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزون .وعلى وجه الخصوص،
تنفيذ ضوابط واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل نظام التراخيص والحصص ،وتدريب موظفي
الجمارك وفنيي ا لتبريد .كما الحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير األنشطة التي بدأت لتيسير تنفيذ تعديل كيغالي ،بما في
ذلك إنشاء وتنفيذ نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية .وأقرت اللجنة التنفيذية بجهود حكومة شيلي وتأمل أن
تواصل حكومة شيلي ،في غضون العامين المقبلين ،تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة
2
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مشروعات التعزيز المؤسسي وتحقيق واستدامة التخفيض المطلوب في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وفقا لبروتوكول مونتريال.
الكونغو
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة العاشرة) الخاص بالكونغو
.7
والحظت مع التقدير أن الكونغو قد أبلغت عن بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  2020إلى أمانتي
الصندوق واألوزون ،وأشارت إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال .كما أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن
حكومة الكونغو قد اتخذت خطوات إلزالة استهالكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وال سيما عن طريق إنفاذ
نظام تراخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد في إطار خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنظيم اجتماعات مع أصحاب المصلحة والقيام بأنشطة توعوية .وأقرت
اللجنة التنفيذية ،مع التقدير ،بالجهود التي تبذلها حكومة الكونغو لتخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،
وبنا ًء عليه فهي تأمل في أن يصادق البلد ،في غضون العامين المقبلين على تعديل كيغالي وأن يواصل التنفيذ الفعال
لمشروع إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونظام التعزيز المؤسسي لتحقيق واستدامة االمتثال اللتزاماته
بموجب بروتوكول مونتريال.
جمهورية الكونغو الديموقراطية
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة العاشرة) الخاص بجمهورية
.8
الكونغو الديمقراطية والحظت مع التقدير أن البلد قد أبلغ عن بيانات عام  2019إلى أمانتي الصندوق واألوزون،
وأشارت إلى أنه في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال .كما الحظت اللجنة التنفيذية أن حكومة جمهورية الكونغو
الديمقراطية قد اتخذت خطوات إلزالة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وال سيما إنفاذ الرقابة على استيراد
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وتدريب موظفي الجمارك على منع التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة
لألوزون وكذلك تدريب فنيي التبريد على بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،باإلضافة إلى تعزيز الوعي بشأن
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .كما أقرت اللجنة كذلك بالجهود التي تبذلها حكومة جمهورية الكونغو
الديمقراطية إلدخال نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية .وبنا ًء عليه ،تأمل اللجنة أن تواصل حكومة جمهورية
الكونغو الديمقراطية ،في غضون العامين المقبلين ،تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في
ذلك تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2022ومشروع التعزيز
المؤسسي لتمكين البلد من تحقيق واستدامة االمتثال لبروتوكول مونتريال.
غينيا االستوائية
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة) الخاص بـ ِ غينيا االستوائية
.9
والحظت مع التقدير أن غينيا االستوائية قد أبلغت عن بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  2019إلى أمانتي
األوزون والصندوق المتعدد األطراف ،مشيرة إلى امتثال البلد لبروتوكول مونتريال .كما الحظت اللجنة التنفيذية أن
خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وبالتحديد فرض
حكومة غينيا االستوائية قد اتخذت خطوات بهدف
ِ
ضوابط استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل نظام التراخيص والحصص وتدريب موظفي الجمارك
وفنيي التبريد .كما أقرت اللجنة التنفيذية كذلك بالجهود التي تبذلها حكومة غينيا االستوائية لتنفيذ مشروع األنشطة
3
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التمكينية إلزالة المواد الهيدروفلوروكربونية والمصادقة على تعديل كيغالي .وبناء عليه ،تأمل اللجنة في أن تواصل
حكومة غينيا االستوائية ،في العامين المقبلين ،تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع
التعزيز المؤسسي لتحقيق أهداف بروتوكول مونتريال التالية ،وأنها ستصادق على تعديل كيغالي.
إريتريا
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة) الخاص بـ ِ إريتريا
.10
والحظت مع التقدير أن إريتريا قد أبلغت عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعامي  2019و 2020إلى أمانة الصندوق،
وعن البيانات بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون ،مشيرة إلى أن البلد في حالة امتثال
لبروتوكول مونتريال .والحظت اللجنة التنفيذية أن حكومة إريتريا قد اتخذت خطوات إلزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك تنفيذ نظام التراخيص والحصص ،وأحرزت تقدما ً
بشأن المصادقة على تعديل
ِ
كيغالي .وبنا ًء عليه ،فإن اللجنة على ثقة من أن حكومة إريتريا ستواصل في العامين المقبلين تنفيذ خطتها إلدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق هدف التخفيض بنسبة  67.5في المائة المنصوص عليه في بروتوكول
مونتريال بحلول  1يناير  ،2025فضالً عن إنهاء إجراءات المصادقة على تعديل كيغالي.
إسواتيني
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة) الخاص
.11
بـ ِ إسواتيني والحظت مع التقدير أن إسواتيني قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري لعامي  2019و ،2020وعن بيانات
عام  2019بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى أمانتي الصندوق واألوزون ،على التوالي ،وأشارت إلى أن
البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال .وأقرت اللجنة بأن حكومة إسواتيني واصلت تطبيقَ نظام حصص تراخيص
استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإجراء تدريب لفنيي التبريد وموظفي الجمارك؛ وطورت
ونظمت أنشطة توعية عامة .وبناء عليه ،فإن اللجنة التنفيذية على ثقة من أن حكومة إسواتيني ستواصل تنفيذ األنشطة
لتمكين البلد من االمتثال بالتزاماته بموجب بروتوكول مونتريال .كما الحظت اللجنة ،مع التقدير ،مصادقة إسواتيني
على تعديل كيغالي في  24نوفمبر  2020والخطوات المتخذة للوفاء بااللتزامات األولية بموجب التعديل.
غابون
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشرة) والحظت مع
.12
التقدير أن غابون قد أبلغت عن بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألعوام  2018و 2019و 2020بموجب
تقارير تنفيذ البرنامج القطري وبيانات  2018و 2019بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ،وأشارت إلى أن البلد
في حالة امتثال اللتزاماته بموجب بروتوكول مونتريال وأنه يتم تطبيق نظام تراخيص وحصص تشغيلي للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية .كما الحظت اللجنة التنفيذية أن حكومة الغابون قد قامت بتدريب فنيي التبريد وموظفي
الجمارك؛ وحصلت على دعم أصحاب المصلحة من خالل اجتماعات مع لجنة األوزون الوطنية ورابطة المستوردين
والتبريد؛ ورفعت مستوى الوعي العام بشأن حماية األوزون .كما الحظت اللجنة كذلك ،مع التقدير ،مصادقة غابون
على تعديل كيغالي في  28فبراير  .2018أقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي بذلتها حكومة الغابون خالل فترة التقرير،
وبنا ًء عليه فهي تأمل أن يواصل البلد ،خالل العامين المقبلين ،تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ومشروع التعزيز المؤسسي لتحقيق الهدف المتمثل في خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 67.5
في المائة بحلول  1يناير .2025
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غامبيا
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشرة) الخاص بغامبيا
.13
والحظت مع التقدير أن غامبيا قد أبلغت عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام  2020وبيانات المادة  7إلى أمانتي
الصندوق واألوزون ،على التوالي ،مما يشير إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال .والحظت اللجنة أيضا ً
وحصص تشغيلي الس تيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأنها قد
ترخيص
أن لدى حكومة غامبيا نظام
ٍ
ٍ
نفذت األنشطة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزال ِة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .أقرت اللجنة التنفيذية،
مع التقدير ،بمصادقة الدولة على تعديل كيغالي في  5مايو  .2021وبنا ًء عليه ،فإن اللجنة على ثقة من أن غامبيا
ستواصل خفضها التدريجي الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق هدف التخفيض بنسبة  67.5في المائة
المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال بحلول  1يناير .2025
غرينادا
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة) الخاص بغرينادا
.14
والحظت مع التقدير أن غرينادا قد أبلغت عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام  2020والبيانات بموجب المادة  7من
بروتوكول مونتريال إلى أمانتي الصندوق المتعدد األطراف واألوزون ،على التوالي ،وأشارت إلى أن البلد في حالة
امتثال لبروتوكول مونتريال .وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة غرينادا لمواصلة تنفيذ خطتها إلدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على الرغم من القيود التي تفرضها جائحة كوفيد ،19-وأنها تواكب الجدول
الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،فضالَ عن تطبيقها لنظام الحصص والترخيص اإللكتروني الستيراد
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .كما الحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير أن غرينادا قد صادقت على تعديل كيغالي
في  29مايو  .2018وبنا ًء عليه ،فإن الل جنة التنفيذية على ثقة من أن حكومة غرينادا ستواصل تنفيذ األنشطة على
مستوى السياسة والمشروع لضمان امتثالها لبروتوكول مونتريال واألهداف المنصوص عليها في اتفاقية خطتها إلدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع اللجنة التنفيذية.
غينيا -بيساو
استعرضت اللجن ة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة) الخاص بغينيا بيساو
.15
والحظت مع التقدير أن غينيا بيساو قد أبلغت عن بيانات عام  2019بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري والمادة 7
من بروتوكول مونتريال إلى أمانتي الصندوق واألوزون ،على التوالي ،وأشارت إلى أن البلد ممتثل لبروتوكول
مونتريال .كما الحظت اللجنة التنفيذية أن حكومة غينيا بيساو قد اتخذت خطوات إلزالة استهالكها من المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وال سيما من خالل تنفيذ نظام تراخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وتدريب موظفي الجمارك وفنيي ال تبريد .وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للجهود التي تبذلها حكومة غينيا بيساو
لتخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وبناء عليه تأمل أن تواصل الحكومة ،في غضون العامين
المقبلين ،تنفيذ خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي لتحقيق واستدامة
االمتثال ألهداف خفض بروتوكول مونتريال.
العراق
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استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة) الخاص بالعراق
.16
والحظت مع التقدير أن العراق قد أبلغ عن بيانات عامي  2019و 2020بموجب تقارير تنفيذ البرنامج القطري والمادة
 7من بروتوكول مونتريال إلى أمانتي الصندوق واألوزون ،على التوالي ،وأشارت إلى أن البلد في حالة امتثال
لبروتوكول مونتريال .وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للجهود التي تبذلها حكومة العراق لخفض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وااللتزام بالمسار الصحيح لتحقيق التزاماتها المستقبلية .وبنا ًء عليه تأمل اللجنة أن تواصل
حكومة العراق ،خالل العامين المقبلين ،تنفيذ خطتها المتعلقة ب إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة مشروع
التعزيز المؤسسي لتحقيق هدف بروتوكول مونتريال المتمثل في خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
بنسبة  67.5في المائة بحلول عام  2025ووضع األساس المطلوب للمصادقة على تعديل كيغالي.
كيريباس
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة) الخاص بكيريباس
.17
والحظت مع التقدير أن كيريباس قد أبلغت عن بيانات عام  2019بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى أمانة
األوزون ،وبموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق ،وأشارت إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول
مونتريال .كما الحظت اللجنة التنفيذية أن حكومة كيريباس قد عدّلت التشريعات إلدخال نظام ترخيص المواد
الهيدروفلوروكربونية ،وأنها تنفذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،كما أجرت أنشطة تثقيفية عامة
وأنشطة توعوية ،وشا ركت في االجتماعات ذات الصلة ببروتوكول مونتريال ،وعززت المساواة بين الجنسين في جميع
المشاريع الممولة من الصندوق المتعدد األطراف .كما أقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة كيريباس ،وبنا ًء
عليه تأمل أن تواصل الحكومة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي
لتحقيق واستدامة أهداف إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال.
الكويت
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة) الخاص بالكويت والحظت مع
.18
التقدير أن الكويت قد أبلغت عن بيانات عام  2019بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون،
وبموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق ،وأشارت إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال.
لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وبنا ًء
وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة الكويت
ِ
عليه تأمل أن تواصل حكومة الكويت ،خالل العامين المقبلين ،تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي لمواصلة خفض استهالكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ً ألهداف
بروتوكول مونتريال المنصوص عليها في اتفاقية خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع اللجنة
التنفيذية ،واستكمال إجراءات المصادقة على تعديل كيغالي.
ليبريا
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة) الخاص بـ ِ ليبريا والحظت
.19
مع التقدير أن ليبيريا قد أبلغت عن بيانات عام  2020بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون،
وأشارت إلى أن البلد في حال ِة امتثال لبروتوكول مونتريال .الحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن ليبيريا قد فرضت ضوابط
على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل نظام التراخيص والحصص ،ودربت موظفي الجمارك وفنيي
التبريد .والحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير أن ليبيريا قد صادقت على تعديل كيغالي في  12يوليو  .2020كما أقرت
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اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة ليبيريا ،وبنا ًء عليه فهي واثقة من أن البلد سيواصل خفضه التدريجي
الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق التخفيض المطلوب بنسبة  67.5في المائة بموجب بروتوكول
مونتريال بحلول  1يناير .2025
مدغشقر
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة) الخاص بمدغشقر
.20
والحظت مع التقدير أن مدغشقر قد أبلغت عن بيانات عامي  2019و 2020بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال
وتقارير تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانتي األوزون والصندوق ،على التوالي ،وأشارت إلى أن البلد في حالة امتثال
لبروتوكول مونتريال .كما الحظت اللجنة التنفيذية أن حكومة مدغشقر قد اتخذت خطوات إلزالة استهالكها من المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك تنفيذ ضوابط استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل نظام
التراخيص والحصص وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد .وأقرت اللجنة بالجهود التي تبذلها حكومة مدغشقر
لخفض استهالكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وبنا ًء عليه تأمل أن تواصل مدغشقر ،في غضون العامين
المقبلين ،تنفيذ خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكل وروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي لتحقيق واستدامة
أهداف االمتثال لبروتوكول مونتريال.
موريشيوس
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة) الخاص بـِ موريشيوس،
.21
والحظت مع التقدير أن موريشيوس قد أبلغت عن بيانات عام  2020بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري وبموجب
المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى أمانتي الصندوق المتعدد األطراف واألوزون ،على التوالي ،وأشارت إلى أن البلد
في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال .كما الحظت اللجنة التنفيذية أن حكومة موريشيوس قد نفذت نظاما ً للترخيص
والحصص ل لرقابة على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ووسعت نظام الترخيص ليشمل المواد
الهيدروفلوروكربونية ونفذت المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،والتي تضمنت
تدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد .وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة موريشيوس إلزالة المواد
غضون
الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية ،وبنا ًء عليه فهي تأمل بأن تواصل الحكومة ،في
ِ
العامين المقبلين ،تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي لتلبية واستدامة
التخفيض بنسبة  67.5في المائة في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال
بحلول  1يناير  ،2025وأنها سوف تواصل تنفيذ المتطلبات بموجب تعديل كيغالي.
منغوليا
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد المشروع المؤسسي (المرحلة الثانية عشرة) الخاص بـ ِ منغوليا والحظت
.22
مع التقدير أن منغوليا قد قدمت بيانات تنفيذ البرنامج القطري والبيانات بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى
أمانتي الصندوق واألوزون ،على التوالي ،وأشارت إلى أن البلد قد بلغت هدف التخفيض بنسبة  35في المائة في عام
 .2020كما أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن لديها نظام ترخيص وحصص تشغيلي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ويقوم بإنفاذ نظام ترخيص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات على أساس المواد الخاضعة للرقابة،
فضالً عن أنه يتم تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المخطط له .وأقرت اللجنة
تقدم في المصادقة على تعديل كيغالي .وبنا ًء عليه تأمل اللجنة
التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة منغوليا إلحراز ٍ
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التنفيذية أن تستمر منغوليا في تنفيذ األنشطة على مستوى السياسات والمشروع على حد سواء لتحقيق األهداف المستقبلية
لبروتوكول مونتريال.
نيوي
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة) الخاص بـ ِ نيوي والحظت
.23
مع التقدير أن نيوي قد أبلغت عن بيانات عامي  2018و 2019بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال وتقارير تنفيذ
البرنامج القطري إلى أمانتي األوزون والصندوق ،على التوالي ،وأشارت إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول
مونتريال ،وأنه يحافظ على استهالك صفري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام  .2011وأقرت اللجنة
التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة نيوي لالمتثال لاللتزامات األولية لتعديل كيغالي من خالل إنشاء نظام ترخيص
المواد الهيدروفلوروكربونية ،ومواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع المشاريع الممولة من الصندوق المتعدد
األطراف .وبنا ًء عليه ،تأمل اللجنة في أن تكمل حكومة نيوي ،في غضون العامين المقبلين ،مرحلتها األولى من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن تبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لمواصلة أنشطة المشروع في الحفاظ على استهالك صفري من المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية واالستمرار في االمتثال لبروتوكول مونتريال ،بما في ذلك التزامات تعديل كيغالي.
باكستان
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشرة)
.24
لباكستان والحظت مع التقدير تقديم بيانات االستهالك لعامي  2018و  2019في الوقت المناسب إلى كل من أمانة
األوزون بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال وأمانة الصندوق بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري الذي يؤكد
امتثال البلد لبروتوكول مونتريال .كما الحظت اللجنة أن حكومة باكستان واصلت العمل بالتعاون الوثيق مع أصحاب
المصلحة إلدارة ورصد استهالك المواد المستنفدة لألوزون ،ومواصلة إزالة المواد المستنفدة لألوزون .وأقرت اللجنة
بالجهود التي تبذلها الحكومة ،لذلك فهي تأمل في أن تواصل باكستان التنفيذ الناجح وفي الوقت المناسب ألنشطة
بروتوكول مونتريال ،بما في ذلك استكمال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،
والشروع في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ومواصلة األنشطة التمكينية
للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي.
باالو
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة) الخاص بـِ باالو والحظت مع
.25
التقدير أن باالو قد أبلغت عن بيانات عام  2019بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال وتقرير تنفيذ البرنامج القطري
إلى أمانتي األوزون والصندوق ،على التوالي ،وأشارت إلى أن البلد يمتثل اللتزامات بروتوكول مونتريال .كما الحظت
اللجنة التنفيذية أن حكومة باالو واصلت إنفاذ الحظر المفروض على استيراد المعدات القائمة على المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن اللجنة التوجيهية ورابطة التبريد تشاركان في تخطيط وتنفيذ جميع مشاريع الصندوق
المتعدد األطراف .وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة باالو لالمتثال لاللتزامات األولية لتعديل كيغالي
من خالل وضع نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية ،ومواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مشاريع
الصندوق المتعدد األطراف .وبنا ًء عليه ،فإن اللجنة على ثقة من أن حكومة باالو ستواصل تنفيذ األنشطة على مستوى
السياسات والمشروع على حد سواء لتحقيق األهداف المستقبلية لبروتوكول مونتريال.
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الفلبين
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة عشرة) الخاص بالفلبين
.26
والحظت أن الفلبين قد أبلغت عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعامي  2019و 2020إلى أمانة الصندوق ،وبيانات
عام  2019بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون ،وأشارت إلى أن البلد في حالة امتثال
لبروتو كول مونتريال .كما الحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير أن حكومة الفلبين تطبق نظام ترخيص استيراد/تصدير
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأنه يتم إعداد اإلجراءات الداخلية للمصادقة على تعديل كيغالي .وبنا ًء عليه ،فإن
اللجنة التنفيذية على ثقة من أن حكومة الفلبين ستواصل تنفيذ األنشطة على مستوى السياسات والمشروع على حد سواء
لتمكين البلد من تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال ،وأن الفلبين ستصادق قريبا ً على تعديل كيغالي.
جمهورية مولدوفا
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشرة) الخاص بجمهورية
.27
مولدوفا والحظت مع التقدير أن جمهورية مولدوفا قد قدمت بيانات عامي  2018و 2019بموجب المادة  7من بروتوكول
مونتريال إلى أمانة األوزون ،وبيانات البرنامج القطري لألعوام  2018و 2019و 2020إلى أمانة الصندوق ،وأشارت
إلى أن البلد في حالة امتثا ٍل لبروتوكول مونتريال .كما أقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة جمهورية
مولدوفا في إشراك جميع أصحاب المصلحة في أنشطة اإلزالة وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية على نح ٍو منسق رغم التغييرات الطارئة على كوادر موظفي وحدة بروتوكول مونتريال.
وبنا ًء عليه ،فإن اللجنة على ثقة من أن حكومة جمهورية مولدوفا ستواصل خالل العامين المقبلين أنشطتها على مستوى
تخفيض بنسبة  67.5في المائة في استهالك المواد
السياسات والمشاريع على حد سواء لتمكين البلد من تحقيق
ٍ
الهيدروفلوروكربونية بحلول  1يناير  ،2025باإلضافة إلى إحراز تقدم نحو المصادقة على تعديل كيغالي واإلعداد
الالحق لمشاريع إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية.
رواندا
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة) الخاص بـِ رواندا
.28
والحظت مع التقدير أن رواندا قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق ،والبيانات بموجب المادة 7
من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون ،مشيرة إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال .والحظت اللجنة
التنفيذية كذلك أن رواندا قد اتخذت خطوات أخرى إلزالة استهالكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في
ذلك إنفاذ نظام الحصص والتراخيص؛ ودربت موظفي الجمارك واإلنفاذ؛ وأدرجت المواد الهيدروفلوروكربونية في
نظام الترخيص وأكملت مشروع األنشطة التمكينية إلزالة المواد الهيدروفلوروكربونية .وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود
التي تبذلها رواندا ،وبنا ًء عليه فهي تأمل في أن يواصل البلد ،في غضون العامين المقبلين ،تنفيذ المرحلة الثانية من
ب
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي لتحقيق واستدامة التخفيض المطلو ِ
بنسبة  67.5في المائة من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريال بحلول  1يناير
.2025
ساموا
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استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشرة) الخاص بـ ِ ساموا،
.29
والحظت مع التقدير أن ساموا قد أبلغت عن بيانات استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب المادة  7من
بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون وتقارير تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق ،وأشارت إلى أن البلد في
حالة امتثال لبروتوكول مونتريال .كما أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن لدى حكومة ساموا نظام تشغيلي للتراخيص
والحصص ،وتقوم بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية .وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة ساموا في اتخاذ الخطوات الالزمة
للوفاء بااللتزامات األولية لتعديل كيغالي من خالل وضع ضوابط على المواد الهيدروفلوروكربونية بموجب التشريعات
القائمة ،وصياغة وتنقيح مشروع القانون واللوائح ذات الصلة لتعزيز رصد المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول
مونتريال ،وزيادة الوعي بشأن التخلص التدريجي م ن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتزامات تعديل كيغالي.
وبنا ًء عليه ،تأمل اللجنة في أن تنفذ حكومة ساموا ،في العامين المقبلين ،أنشطة على مستوى السياسات والمشروع على
حد سواء لتمكين البلد من االمتثال ألهداف بروتوكول مونتريال فضالً عن تلك األهداف المحددة في اتفاقية خطتها إلدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع اللجنة التنفيذية.
سان تومي وبرينسيبي
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة) الخاص بـ ِ سان تومي
.30
وبرينسيبي والحظت مع التقدير أن سان تومي وبرينسيبي قد أبلغت عن بيانات عامي  2019و 2020بموجب المادة 7
من بروتوكول مونتريال وتقارير تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانتي األوزون والصندوق ،على التوالي ،وأشارت إلى
امتثال البلد لبروتوكول مونتريال .كما الحظت اللجنة التنفيذية أن حكومة سان تومي وبرينسيبي قد اتخذت خطوات
إلزالة استهالكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وال سيما إنفاذ نظام تراخيص وحصص المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وتدريب موظفي الجمارك على مكافحة التجارة غير المشروعة وفنيي رصد البيانات
والتبريد على ممارسات الخدمة الجيدة والتعامل اآلمن مع البدائل القابلة لالشتعال ،وعقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة
المعنيين .وأقرت اللجنة التنفيذية مع التقدير بأن سان تومي وبرينسيبي قد صادقت على تعديل كيغالي في  4أكتوبر
 . 2019وبناء عليه ،تأمل اللجنة أن تواصل حكومة سان تومي وبرينسيبي ،خالل العامين المقبلين ،تنفيذ األنشطة على
مستوى السياسات والمشروع على حد سواء لتمكين البلد من تحقيق واستدامة االمتثال لبروتوكول مونتريال.
الصومال
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة) الخاص بالصومال
.31
والحظت مع التقدير أن الصومال قد أبلغت عن بيانات عامي  2019و 2020بموجب تقارير تنفيذ البرنامج القطري
وبيانات عام  2019بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى أمانتي الصندوق المتعدد األطراف واألوزون ،على
التوالي ،وأشارت إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال .وأقرت اللجنة التنفيذية مع التقدير مصادقة الصومال
على تعديل كيغالي في  27نوفمبر  .2019وبنا ًء عليه ،تأمل اللجنة أن تواصل الصومال خفضها التدريجي الستهالك
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وتحقيق هدف التخفيض بنسبة  67.5في المائة المنصوص عليه في بروتوكول
مونتريال بحلول  1يناير  2025والبدء بإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية وفقا ً لتعديل كيغالي.
توغو
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استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشرة) الخاص بـ ِ توغو
.32
والحظت مع التقدير أن توغو قد أبلغت عن بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامي  2019و 2020بموجب
تقارير تنفيذ البرنامج القطري وبيانات عام  2019بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى أمانتي الصندوق
واألوزون ،على التوالي ،وأشارت إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال .كما الحظت اللجنة التنفيذية أن
حكومة توغو قد اتخذت خطوات إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وال سيما تنفيذ ضوابط استيراد المواد
المستنفدة لألوزون من خالل نظام التراخيص والحصص وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد .وأقرت اللجنة
التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة توغو لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وبنا ًء عليه ،تأمل أن
تواصل حكومة توغو ،خالل العامين المقبلين ،تنفيذ األنشطة على مستوى السياسات والمشروع على حد سواء لتمكين
البلد من تحقيق واستدامة االمتثال لبروتوكول مونتريال.
تونغا
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة) الخاص بـ ِ تونغا والحظت
.33
مع التقدير أن تونغا قد أبلغت عن بيانات عام  2019بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون،
وبموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف ،وأشارت إلى أن البلد في حالة امتثال
لبروتوكول مونتريال .وأعربت اللجنة التنفيذية عن تعاطفها مع وفاة مسؤول األوزون الرئيسي ،وعن تقديرها للجهود
ا لتي تبذلها حكومة تونغا إلعادة هيكلة وحدة األوزون الوطنية لضمان استمرارية تنفيذ التزامات بروتوكول مونتريال.
ك ما الحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن حكومة تونغا واصلت إنفاذ نظام ترخيص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وتطبيقَ الحظر المفروض على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأن البلد قد إزال
استهالكه من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبيل جدول التزاماته المحدد .وبنا ًء عليه ،فإن اللجنة على ثقة من أن
حكومة تونغا ستواصل تنفيذ األنشطة على مستوى السياسات والمشروع على حد سواء لضمان االستدامة طويلة األجل
لألهداف التي تم تحقيقها بموجب بروتوكول مونتريال.
توفالو
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة) الخاص بـ ِ توفالو والحظت
.34
مع التقدير أن توفالو قد أبلغت عن بيانات عام  2019بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون،
وبيانات عامي  2019و 2020في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق ،وأشارت إلى أن البلد في
حالة امتثال لبروتوكول مونتريال .كما الحظت اللجنة أن حكومة توفالو قد اتخذت خطوات إلزالة استهالكها من المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنها تقوم بتعديل اللوائح لتشمل ضوابط إلزامية على استيراد وتصدير المواد
الهيدروفلوروكربونية .وأقرت اللجنة بالجهود التي تبذلها حكومة توفالو لمواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين وتشجيع
مشاركة المرأة في جميع المشاريع الممولة من الصندوق المتعدد األطراف .وبنا ًء عليه ،تأمل اللجنة أن تواصل حكومة
توفالو ،خالل العامين المقبلين ،تنفيذ األنشطة على مستوى السياسات والمشروع على حد سواء لتمكين البلد من تحقيق
واستدامة األهداف التالية لبروتوكول مونتريال.
زامبيا
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة) الخاص بـ ِ زامبيا والحظت
.35
مع التقدير أن زامبيا قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري لعامي  2019و 2020والبيانات بموجب المادة  7من
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بروتوكول مونتريال إلى أمانتي الصندوق واألوزون ،على التوالي ،وأشارت إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول
مونتريال .وأقرت اللجنة بأن زامبيا تواصل تنفيذ نظام تراخيص وحصص استيراد وتصدير المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأجرت تدريبا ً ل فنيي التبريد وموظفي الجمارك؛ وطورت ونظمت أنشطة توعية عامة.
وبنا ًء عليه ،فإن اللجنة التنفيذية على ثقة من أن حكومة زامبيا ستواصل تنفيذ األنشطة لتمكين البلد من االمتثال اللتزاماته
بموجب بروتوكول مونتريال .كما الحظت اللجنة مع التقدير تصديق زامبيا على تعديل كيغالي في  15مارس 2021
والخطوات المتخذة للوفاء بااللتزامات األولية بموجب التعديل.
زمبابوي
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشرة) الخاص بـ ِ زمبابوي
.36
والحظت مع التقدير أن زمبابوي قد أبلغت عن بيانات عام  2020بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى أمانة
األوزون ،وبموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق ،وأشارت إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول
مونتريال .والحظت اللجنة أيضا ً استمرار تنفيذ المشاريع بما في ذلك األنشطة التمكينية إلزالة المواد
الهيدروفلوروكربونية بهدف تيسير التصديق على تعديل كيغالي .وبنا ًء عليه ،فإن اللجنة التنفيذية على ثقة من أن
زمبابوي ستواصل خفضها التدريجي الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق هدف التخفيض بنسبة 67.5
في المائة المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال بحلول  1يناير .2025

12

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58
Annex XV

المرفق الخامس عشر
اتّفاق بين حكومة بليز واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة بليز ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال
.1
ّ
المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن من قدرات
استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2030بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستهـالك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل -2
.2
ألف ("األهداف والتمويل") في هذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل المحدّدة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا
االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد
لكل مادة في الصفين  3-1-4و( 3-2-4االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
.3
المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.4
الموافق عليها ("الخطة") .ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق
حدود االستهالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من هذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط اإلفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية
.5
قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
(أ)

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

(ب)

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف لجميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت اللجنة
التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

( ج)

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف ("شكل تقارير وخطط
التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة؛
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(د)

أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى 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
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل
.6
 -5ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا
ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء
.7
ً
من ها ،وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
(أ)

عمليات إعادة التخصيص المص ّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ السنوية
مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ( 5د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()1

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

()2

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

()3

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

()4

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

()5

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة ،على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد
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
ت ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل
بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

(ب)

عمليات إعادة التخصيص غير المص ّنفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي
الالحق؛

( ج)

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

اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
.8

ي ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
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(أ)

صة التي قد تطرأ خالل
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخا ّ
تنفيذ المشروع؛

(ب)

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع
خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

الوكاالت الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريها أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة
الرئيسية") ووافق اليوئنديبي على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة
المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في إطار
برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و الوكالة
المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) .وستدعم
الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة
الرئيسية .وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة [الوكاالت] المنفذة المتعاونة في التذييل  -6ألف والتذييل -6
باء ،على التوالي .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية [والوكالة [الوكاالت]
المنفذة المتعاونة] بالرسوم المحددة في الصفين  2-2و 4-2في التذييل  -2ألف.
عدم االمتثال لالتفاق
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف
األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له
الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى
وضعه وفقا ً 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 .ويعترف البلد
بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب
عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من
السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذي ة كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ قرارات
بشأنها .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح
المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ هذا االتفاق .وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة االطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
تاريخ اإلنجاز
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي
االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات
التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.
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وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -4ألف إلى حين
إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
صحة االتفاق
 .15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 .16يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد
األطراف.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون-
141ب

المجموع

المرفق

المجموعة

جيم
جيم

األولى
األولى

جيم

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
2.68
0.12
2.80

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
الصف
1.1

2.1

1.2

2.2
3.2

4.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4

الوصف

2030

20282027
20252024
20222021
2029
2026
2023
0.00
0.91
0.91
0.91
1.82
1.82
1.82

جدول تخفيضات بروتوكول
مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان من
قدرات استهالك األوزون)
0.00
0.91
0.91
0.91
1.74
1.74
1.82
الحد األقصى المسموح به
لالستهالك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة األولى
(أطنان من قدرات استهالك
األوزون)
52,910
0 151,490
0 88,250
0 95,350
التمويل المتفق عليه للوكالة
المنفذة الرئيسية (اليونيب)
(دوالر أمريكي)
6,878
0 19,694
0 11,473
0 12,396
تكاليف دعم الوكالة المنفذة
الرئيسية (دوالر أمريكي)
0
0
0
0 58,146
0 73,854
التمويل الموافق عليه للوكالة
المنفذة المتعاونة (اليوئنديبي)
(دوالر أمريكي)
0
0
0
0
5,233
0
6,647
تكاليف دعم الوكالة المنفذة
المتعاونة (دوالر أمريكي)
إجمالي التمويل الموافق عليه
52,910
0 151,490
0 146,396
0 169,204
(دوالر أمريكي)
إجمالي تكاليف الدعم الموافق
6,878
0 19,694
0 16,705
0 19,043
عليها (دوالر أمريكي)
إجمالي التكاليف المتفق عليها
59,788
0 171,184
0 163,101
0 188,247
(دوالر أمريكي)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد
األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات
استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد
األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

* تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى 31 :ديسمبر 2021
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المجموع
غير
متوفر

غير
متوفر

388,000

50,441
132,000

11,880
520,000
62,321
582,321
1.74
0.94
0.00
0.00
0.12
0.00
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع األول في السنـة المحددة في
.1
التذييـل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.2

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

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد ،وكيف تسهم مختلف األنشطة فيها ،وكيف تتصل ببعضها
البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ
األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة
بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن
يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في
الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى ذات
الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ
السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة إلعادة
تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من هذا االتفاق ،أو
أي تغييرات أخرى؛

(ب)

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد ،وفقا
للفقرة الفرعية (5ب) في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع
كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات
الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق
عنها؛

( ج)

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية  .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن
أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل
التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة
المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

(د)

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

(ه)

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

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:
(أ)

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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(ب)

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار
التذييل  -2ألف في كل اتفاق في سنة معينة ،فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.

سسات الرصد وأدوارها
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
ستكون وحدة األوزون الوطنية ،التي تقع داخل إدارة البيئة التابعة لوزارة التنمية المستدامة وتغير المناخ وإدارة
.1
المخاطر ،مسؤولة عن التنفيذ اليومي ألنشطة المشروع .ولدى اضطالعها بهذه المهمة ،ستتبع الوحدة إجراءات اإلشراف
واإلبالغ التي وضعتها الوزارة .ورئيس الوحدة (مسؤول األوزون الوطني) هو أيضا كبير موظفي البيئة ورئيس إدارة
البيئة ،ويضطلع بمهام تنفيذية ،أي كفالة التقيد بسياسات وإجراءات الصندوق المتعدد األطراف والوزارة إلدارة
المشروع ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمشتريات ومتطلبات اإلبالغ.
وستوفد الحكومة دوريا ،بالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية ،بعثات رصد لتوفير التحقق المستقل من مخرجات
.2
المشروع ،وتحقيق األهداف ،واإلدارة المالية.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

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

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
صة بالبلد؛
صة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخا ّ
الخا ّ

( ب)

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

( ج)

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

(د)

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

(ه)

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

(و)

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف
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؛

(ز)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة؛

(ح)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ط)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تم ّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق
8
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عن البيانات؛
(ي)

تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛

(ك)

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

(ل)

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

(م)

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

(ن)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

(س)

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك  /المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.

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

تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛

(ب)

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

(ج)

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف؛

(د)

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار  180دوالرا أمريكيا عن ك ّل
.1
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل
-2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف ،على أساس الفهم بأن الحد 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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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 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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المرفق السادس عشر
اتّفاق بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء
.1
تخفيض في االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها
صفر طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2030بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستهـالك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف  2-1من
.2
التذييـل -2ألف ("األهداف والتمويل") في هذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال
لجميع المواد المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل
المحدّدة في الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك
للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب
هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى
المحدد لكل مادة في الصفوف  ،3-1-4و 3-2-4و.3.3.4و  3.4.4و ( .3.5.4االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
.3
المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.4
ّ
ّ
الموافق عليها ("الخطة") .ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقق مستقل من تحقيق
حدود االستهالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من هذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط اإلفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية
.5
قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
()a

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

()b

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف لجميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت اللجنة
التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

()c

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف ("شكل تقارير وخطط
التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من
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الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة؛
()d

أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى 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
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل
.6
 -5ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا
ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء
.7
من ها ،وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
()a

عمليات إعادة التخصيص المص ّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ السنوية
مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ( 5د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()i

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

()ii

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

()iii

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

()iv

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

()v

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة ،على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد
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
تؤدي أ ي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل
بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

()b

عمليات إعادة التخصيص غير المص ّنفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي
الالحق؛

(ج)

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى
الصندوق المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في إطار هذا االتفاق.
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اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
.8

ي ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
()a

صة التي قد تطرأ خالل
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخا ّ
تنفيذ المشروع؛

()b

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع
خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

الوكاالت الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريها أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .ووافق اليونيدو على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة
الرئيسية") ووافقت اليونيب على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة
المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في إطار
برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و الوكالة
المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخ طيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) .وستدعم
الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة
الرئيسية .وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل  -6ألف والتذييل  -6باء ،على
التوالي .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم
المحددة في الصفين 2-2و 2-2في التذييل  -2ألف.
عدم االمتثال لالتفاق
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف
األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له
الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى
وضعه وفقا ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته
التي كان من المقرر أن تتحق ق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل .ويعترف البلد
بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب
عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من
السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ قرارات
بشأنها .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح
المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ هذا االتفاق .وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة االطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
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تاريخ اإلنجاز
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي
االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات
التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.
وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -4ألف إلى حين
إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
صحة االتفاق
 .15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 .16يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط ب الموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد
األطراف.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

المجموعة

جيم
جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى
األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون*124-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب
المجموع الفرعي
األولى
جيم
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الوارد في
البوليوالت سابقة الخلط المستوردة
6.70
المجموع
* بما في ذلك كميات ضئيلة من الهيدروكلوروفلوروكربون 0.004( 123-طن من قدرات استنفاد األوزون).
4.89
0.07
0.97
0.17
6.10
0.60

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
الصف

الوصف

2021

20222023

2024

20252026

2027

20282029

2030

المجموع

1.1

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان من قدرات استهالك األوزون)

3.97

3.97

3.97

1.98

1.98

1.98

0

ال ينطبق

2.1

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المرفق
جيم ،المجموعة األولى (أطنان من قدرات استهالك األوزون)

3.97

3.36

3.36

1.98

1.98

0.92

0

ال ينطبق

1.2

1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4
1.4.4
2.4.4
3.4.4
1.5.4

2.2
3.2
4.2

2.5.4
3.5.4

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دوالر
أمريكي)
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب)
(دوالر أمريكي)
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر أمريكي)

141,00
9
9,871

0

172,660

0

0

12,086

0

24,000

0

32,500

0

9,000

3,120

0

4,225

0

1,170

إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي)
إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها (دوالر أمريكي)
إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر أمريكي)

0 165,009
0 12,991
0 178,000

205,160
16,311
221,471

0
0
0

0 156,530
0 11,497
0 168,027

147,53
0
10,327

0

45,530

506,729

0

3,187

35,471

0

15,000

80,500

0

1,950

10,465

60,530
5,137
65,667

587,229
45,936
633,165
3.00
1.89
0.00
0.00
0.07
0.00
0.97
0.00
0.00
0.00
0.17
0.00
0.60

الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 124-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 124-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 124 -المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق
(طن من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من
قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد
األوزون)

* تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى 31 :ديسمبر 2021
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع األول في السنـة المحددة في
.1
التذييـل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.1

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

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد ،وكيف تسهم مختلف األنشطة فيها ،وكيف تتصل ببعضها
البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ
األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة
بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن
يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في
الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى ذات
الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ
السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة إلعادة
تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من هذا االتفاق ،أو
أي تغييرات أخرى؛

()b

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد ،وفقا
للفقرة الفرعية (5ب) في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع
كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات
الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق
عنها؛

()c

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية  .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن
أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل
التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة
المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

()d

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

(ه)

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

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:
(أ)

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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(ب)

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار
التذييل  -2ألف في كل اتفاق في سنة معينة ،فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
.1

إن وزارة البيئة والمياه هي نقطة اتصال بروتوكول مونتريال في البلد.

تدخل األنشطة المقابلة لتنفيذ بروتوكول مونتريال في إطار نيابة وزارة البيئة والتنوع البيولوجي وتغير المناخ
.2
وإدارة الغابات والتنمية تحت مسؤولية لجنة األوزون الحكومية.
أدرج تنفيذ كافة األنشطة الخاصة بعناصر الخطة في الخطة السنوية لوزارة البيئة والمياه ويتم الرصد المنتظم
.3
من جانب مجالس هذه المؤسسة ووكالتها المنفذة ،وتشمل:
(أ)

إدارة وتنسيق تنفيذ الخطة؛

(ب)

إقامة برنامج لوضع السياسة والتطبيق مما يسمح للحكومة بالقيام بالواليات المطلوبة وضمان أن تفي
الصناعة بالتزامات خفض استهالك المواد المستنفدة لألوزون؛

(ج)

الرصد المنتظم للقطاع الخاص المحلي فيما يتعلق باستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وبدائلها المحتملة؛

(د)

تطوير وتنفيذ أنشطة التدريب والتوعية وبناء القدرات لضمان مستوى عا ٍل من االلتزام بأهداف الخطة
والتزاماتها؛

(هـ)

إعداد خطط تنفيذ سنوية بما في ذلك تحديد ترتيب مشاركة الشركات في األنشطة؛

(و)

إقامة وتشغيل نظام لإلبالغ عن استخدام المواد المستنفدة لألوزون وبدائلها لدى المستخدمين؛

(ز)

تصميم وتنفيذ تدابير تصويبية؛

(ح)

التنفيذ المنتظم ألنشطة المساعدة الفنية للمستفيدين من المشروع؛

(ط)

إعداد تقارير مرحلية سنوية وتقارير كل سنتين بشأن تنفيذ الخطة وخطة التنفيذ ثنائية السنوات للجنة
التنفيذية للصندوق متعدد األطراف وفقا للشكل المحدد ،باإلضافة إلى إعداد أي تقارير أخرى ضرورية
للتشغيل السليم للخطة؛ و

(ي)

إقامة وتشغيل آلية المركزية لرصد وتقييم نتائج الخطة باالشتراك مع الكيانات المحلية المنظمة للبيئة
لضمان االستدامة.
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يوافق البلد على التقييمات والتي يمكن أن تتم في إطار برامج عمل الرصد والتقييم للصندوق متعدد األطراف
.4
أو في إطار أي برنامج تقييم ألي من الوكاالت المنفذة المشاركة في هذا االتفاق.
ستقيم الحكومة تحالفات استراتيجية مع األجهزة الحكومية األخرى وجمعيات الصناعة والمؤسسات األكاديمية
.5
مما يسمح لها بتعزيز استراتيجيتها وتوسيع نطاق عملها .ويمكن فعال أن يوفر هذا إمكانية الوصول إلى مؤسسات
التدريب التي تستضيف برامج تدريب على إزالة غاز التبريد وتوفر بدائل لقطاع الخدمة ،ومكتب جمارك بوليفيا (دولة
 المتعددة القوميات) والذي ينظم ويقود وينفذ اللوائح بما في ذلك تلك المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكولمونتريال .كما يقوم المكتب أيضا بتنفيذ إجراءات وعمليات تفتيش لإلشراف على صادرات وواردات المواد المستنفدة
لألوزون وينفذ التدابير العملية الضرورية لمنع التهريب واالتجار غير المشروع في المواد الخاضعة للرقابة وبالتعاون
مع لجنة األوزون الحكومية يقوم ال مكتب بالتفتيش على المواد والتحقق منها والمعدات الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول
مونتريال .وعند طلب لجنة األوزون الحكومية ،يقوم المكتب بإعداد تقارير تشكل مساهمة في التقارير التي يتعين على
البلد تقديمها حسب متطلبات بروتوكول مونتريال.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.2

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

ضمان التح ّقق من األداء والتح ّقق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
صة بالبلد؛
صة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخا ّ
الخا ّ

() b

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

()c

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

()d

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

(ه)

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

(و)

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف
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؛

(ز)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة؛

(ح)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ط)

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

تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛

(ك)

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

(ل)

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

(م)

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

(ن)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

(س)

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك  /المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.

يعرب عنها بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
.3
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقلة وتكليفها بإجراء التحق ق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة (5ب) من االتفـاق والفقرة الفرعيـة (1ب) من التذييـل -4
ألف.
التذييل  -6باء :دور الوكاالت المنفذة المتعاونة
ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .وهذه األنشطة محددة في الخطة الشاملة،
.1
وتشمل على األقل ما يلي:
(أ)

تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛

(ب)

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

(ج)

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف؛

(د)

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار  180دوالرا أمريكيا عن ك ّل
.1
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل
-2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف ،على أساس الفهم بأن الحد 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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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 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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المرفق السابع عشر
اتّفاق بين حكومة البوسنة و الهرسك واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة البوسنة و الهرسك ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض
.1
ّ
في االستعمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر
طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2026بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستهـالك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل -2
.2
ألف ("األهداف والتمويل") في هذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل المحدّدة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا
االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد
لكل مادة في الصفوف  ،3-1-4و 3-2-4و( 3.3.4االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
.3
المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.4
ّ
الموافق عليها ("الخطة") .ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقق مستق ّل من تحقيق
حدود االستهالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من هذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط اإلفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية
.5
قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
أ.

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

ب.

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف لجميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت اللجنة
التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

ج.

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف ("شكل تقارير وخطط
التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
1
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لألنشطة التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة؛
د.

أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى 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
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل
.6
 -5ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا
ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء
.7
ً
من ها ،وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
أ.

عمليات إعادة التخصيص المص ّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ السنوية
مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ( 5د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
)1

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

)2

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

)3

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

)4

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

)5

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة ،على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد
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
تؤدي أ ي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل
بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

ب.

عمليات إعادة التخصيص غير المص ّنفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي
الالحق؛

(ج)

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى
الصندوق المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في إطار هذا االتفاق.
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اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
.8

ي ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
أ.

صة التي قد تطرأ خالل
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخا ّ
تنفيذ المشروع؛

ب.

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع
خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

الوكاالت الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريها أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .ووافق اليونيدو على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة
الرئيسية") و يوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف
أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية المشاركة في هذا االتفاق.
 .10ست كون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) .ويرد دور
الوكالة المنفذة الرئيسية في التذييل  -6ألف .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية
بالرسوم المحددة في الصف  2-2في التذييل  -2ألف.
عدم االمتثال لالتفاق
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف
األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له
الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى
وضعه وفقا ً 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 .ويعترف البلد
بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب
عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من
السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ قرارات
بشأنها .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح
المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق .وبنوع خاص ،عليه أن يتيح
للوكالة المنفذة الرئيسية االطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
تاريخ اإلنجاز
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي
االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات
التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.
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وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -4ألف إلى حين
إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
صحة االتفاق
 .15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 .16يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد
األطراف.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
المجموع الفرعي
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الوارد
في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة
المجموع

المرفق

المجموعة

جيم
جيم

األولى
األولى

جيم

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
3.2
1.5
4.7
3.47
8.17

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
الصف
1.1

2.1

1.2
2.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4

الوصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال
لمواد المرفق جيم ،المجموعة األولى
(أطنان من قدرات استهالك األوزون)
0
0.47
0.94
0.94
1.18
1.18
الحد األقصى المسموح به لالستهالك
الكلي من مواد المرفق جيم ،المجموعة
األولى (أطنان من قدرات استهالك
األوزون)
50,000
0
0 297,794
0 126,140
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة
الرئيسية (اليونيدو) (دوالر أمريكي)
3,500
0
0 20,846
0
8,830
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية
(دوالر أمريكي)
50,000
0
0 297,794
0 126,140
إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر
أمريكي)
3,500
0
0 20,846
0
8,830
إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها
(دوالر أمريكي)
53,500
0
0 318,640
0 134,970
إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر
أمريكي)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد
األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات
استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد
األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها
بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة والمتوقع إزالتها بموجب
المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها
بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
2021
3.06

2022
3.06

* تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى 31 :ديسمبر 2022
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2023
3.06

2024
3.06

2025
1.53

2026
1.53

المجموع
ال ينطبق
ال ينطبق

473,934
33,176
473,934
33,176
507,110

1.59
1.61
0
0
1.50
0
0
3.47
0
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع األول في السنـة المحددة في
.1
التذييـل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.2

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

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد ،وكيف تسهم مختلف األنشطة فيها ،وكيف تتصل ببعضها
البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ
األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة
بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن
يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في
الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى ذات
الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ
السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة إلعادة
تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من هذا االتفاق ،أو
أي تغييرات أخرى؛

ب.

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد ،وفقا
للفقرة الفرعية (5ب) في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع
كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات
الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق
عنها؛

ج.

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية  .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن
أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل
التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة
المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

د.

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

ه.

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

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:
(أ)

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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(ب)

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار
التذييل -2ألف في كل اتفاق في سنة معينة ،فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.

التذييل -5ألف
تقوم وحدة األوزون الوطنية الواقعة ضمن وزارة التجارة الخارجية والعالقات االقتصادية في البوسنة
.1
والهرسك بتحمل مسؤولية تنسيق األعمال واألنشطة الشاملة في البلد والمتعلقة بحماية طبقة األوزون ،واإلشراف العام
على تنفيذ بروتوكول مونتريال وتيسي ر تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .كما ستقوم وحدة
األوزون الوطنية بتنسيق تنفيذ أنشطة المشروع المخطط لها في الخطة بالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

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

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
صة بالبلد؛
صة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخا ّ
الخا ّ

ب.

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

ج.

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

د.

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

(ه)

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو
المحدد في التذييل  -4ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛

(و)

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف
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؛

(ز)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة؛

(ح)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ط)

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

(ي)

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  11من االتفاق ،تحديد ،بالتشاور مع البلد،
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية ؛

(ك)

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛
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(ل)

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

(م)

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك  /المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.

يعرب عنها بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
.2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة (5ب) من االتفـاق والفقرة الفرعيـة (1ب) من التذييـل -4
ألف.
التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار  180دوالرا أمريكيا عن ك ّل
.1
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل
-2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف ،على أساس الفهم بأن الحد 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
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 قطاع ما،
أو إذا ك انت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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المرفق الثامن عشر
اتّفاق بين حكومة السلفادور واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة السلفادور ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
.1
االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن
من قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2030بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستهـالك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل -2
.2
ألف ("األهداف والتمويل") في هذا االتفاق فضال ع ن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل المحدّدة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا
االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد
لكل مادة في الصفوف  3-1-4و 3-2-4و .3-3-4و .3-4-4و .3-5-4و( 3-6-4االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
.3
المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وست وفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.4
الموافق عليها ("الخطة") .ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق
حدود االستهالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من هذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط اإلفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية
.5
قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
()a

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

()b

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف لجميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت اللجنة
التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
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()c

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف ("شكل تقارير وخطط
التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة؛

()d

أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى 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
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل
.6
 -5ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا
ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء
.7
من ها ،وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
()a

عمليات إعادة التخصيص المص ّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ السنوية
مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ( 5د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()i

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

()ii

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

()iii

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

()iv

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

()v

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة ،على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد
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
ت ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل
بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

()b

عمليات إعادة التخصيص غير المص ّنفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي
الالحق؛

(ج)

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى
الصندوق المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في إطار هذا االتفاق.
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اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
.8

يولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
()a

صة التي قد تطرأ خالل
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخا ّ
تنفيذ المشروع؛

()b

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع
خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

الوكاالت الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريها أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .ووافق اليوئيديبي على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة
المنفذة الرئيسية") ووافقت اليونيب على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة
الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في
إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية
و الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) .وستدعم
الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة
الرئيسية .وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل  -6ألف والتذييل  -6باء ،على
التوالي .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية [والوكالة المنفذة المتعاونة]
بالرسوم المحددة في الصفين 2-2و 4-2في التذييل  -2ألف.
عدم االمتثال لالتفاق
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف
األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له
الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى
وضعه وفقا ً 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 .ويعترف البلد
بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب
عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من
السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ قرارات
بشأنها .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح
المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ هذا االتفاق .وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة االطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
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تاريخ اإلنجاز
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي
االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات
التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.
وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -4ألف إلى حين
إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
صحة االتفاق
 .15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 .16يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد
األطراف.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون123-
الهيدروكلوروفلوروكربون124-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب
المجموع
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الوارد في البوليوالت سابقة
الخلط المستوردة

المرفق

المجموعة

جيم
جيم
جيم
جيم
جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى
األولى
األولى
األولى
األولى

5

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
8.15
0.05
0.11
3.34
0.03
11.68
4.94
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التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
الصف الوصف
1.1

2.1

1.2

2.2
3.2

4.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4
1.4.4
2.4.4
3.4.4
1.5.4
2.5.4
3.5.4
1.6.4

جدول تخفيضات بروتوكول
مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان من
قدرات استهالك األوزون)
الحد األقصى المسموح به
لالستهالك الكلي من مواد المرفق
جيم ،المجموعة األولى (أطنان
من قدرات استهالك األوزون)
التمويل المتفق عليه للوكالة
المنفذة الرئيسية (اليوئنديبي)
(دوالر أمريكي)
تكاليف دعم الوكالة المنفذة
الرئيسية (دوالر أمريكي)
التمويل الموافق عليه للوكالة
المنفذة المتعاونة (اليونيب)
(دوالر أمريكي)
تكاليف دعم الوكالة المنفذة
المتعاونة (دوالر أمريكي)
إجمالي التمويل الموافق عليه
(دوالر أمريكي)
إجمالي تكاليف الدعم الموافق
عليها (دوالر أمريكي)
إجمالي التكاليف المتفق عليها
(دوالر أمريكي)

2021

20222023
7.59

7.59

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

0

n/a

3.44

3.44

2.88

2.32

2.32

0.29

0.29

0

n/a

0 169,000

0 244,255

0 124,745

0

65,000

0

603,000

11,830

0

17,098

0

8,732

0

0

4,550

0

42,210

26,000

0

17,000

0

4,000

0

0

0

0

47,000

3,380

0

2,210

0

520

0

0

0

0

6,110

0 195,000

0 261,255

0 128,745

0

65,000

0

650,000

0

0

0

0

4,550

0

48,320

0 137,997

0

69,550

0

698,320

7.59

5.42

15,210

0 210,210

2024

19,308

2025

0 280,563

2026

9,252

2027

2028

2030

2029

المجموع

7.59
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0.56
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0.00
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0.00
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 123-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0.05
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 123-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0.00
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 123 -المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0.00
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 124-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0.11
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 124-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0.00
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 124 -المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0.00
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
3.34
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0.00
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0.00
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0.03
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0.00
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق 0.00

(طن من قدرات استنفاد األوزون)
 2.6.4كمية الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من 4.94

قدرات استنفاد األوزون)
 3.6.4استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات
استنفاد األوزون)
* تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى 31 :ديسمبر 2021

0

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع الثاني في السنـة المحددة في
.1
التذييـل -2ألف.
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التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.1

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

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد ،وكيف تسهم مختلف األنشطة فيها ،وكيف تتصل ببعضها
البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ
األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة
بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن
يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في
الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى ذات
الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ
السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة إلعادة
تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من هذا االتفاق ،أو
أي تغييرات أخرى؛

()b

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد ،وفقا
للفقرة الفرعية (5ب) في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع
كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات
الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق
عنها؛

()c

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية  .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن
أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل
التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة
المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

()d

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

(ه)

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

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:
(أ)

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛

(ب)

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار
التذييل -2ألف في كل اتفاق في سنة معينة ،فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.
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سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
ّ
إن وزارة البيئة والموارد الطبيعية هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال في السلفادور بواسطة
.1
وحدة األوزون الوطنية.
يقع على عاتق وحدة األوزون الوطنية أن تصمم وأن تقترح جميع التدابير الخاصة بالسياسات ،بما فيه
.2
التعديالت على األنظمة السارية ،وأن تنسق جهود أصحاب المصالح والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة بتنفيذ
البروتوكول وأن تتابع تنفيذ جميع البرامج واألنشطة وأن ترفع التقارير إلى الوزارة واألمانة.
.3

تساعد وحدة إدارة المشروع وحدة األوزون الوطنية في األنشطة التالية:
(أ) متابعة تنفيذ األنشطة كما ورد وصفها في ك ّل مشروع ،بما فيها دورات التدريب والندوات وورش العمل
والعروض؛
(ب) ورصد عمليات شراء المعدات والمواد واألدوات وكذلك عقود الخدمة لضمان اتساقها مع المشاريع
واالمتثال للوائح الوكاالت المشاركة في تنفيذ الخطة؛
(ج) والمساعدة في اإلبالغ عن تنفيذ األنشطة الملحوظة في المشاريع ،مع األخذ بعين االعتبار الجداول الزمنية
مكون منها ،ودعم جهود وحدة األوزون الوطنية الرامية إلى ح ّل ك ّل انحراف وإلى إنجاز
المحددة لك ّل ّ
جميع األنشطة؛
(د) ودعم وحدة األوزون الوطنية في تحديد المستفيدين واختيارهم ،على أن يكون ذلك نشاط دعم دون سواه؛
(ه) ودعم وحدة األوزون الوطنية في جمع البيانات من أجل إعداد التقارير التي تحتاج إليها األمانة الستعراض
طلبات تمويل الشرائح ،وكذلك الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المعاونة ،حسب مقتضى الحال؛
(و) والقيام بالرصد وبالترويج ،عند الحاجة ،للتدابير التي تمتثل لسياسة مراعاة البعد الجنساني؛
(ز) والقيام بأي نشاط رصد أو تقييم تطلبه إليها وحدة األوزون الوطنية.

التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

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

ضمان التح ّقق من األداء والتح ّقق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
صة بالبلد؛
صة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخا ّ
الخا ّ

() b

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

()c

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

()d

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

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

(و)

في ح ال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف
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؛

(ز)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة؛

(ح)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ط)

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

(ي)

تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛

(ك)

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

(ل)

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

(م)

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

(ن)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

(س)

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك  /المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.

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

تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛

(ب)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة ،والرجوع إلى الوكالة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛
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(ج)

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف؛

(د)

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار المبلغ  180دوالرا أمريكيا عن
.1
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
ك ّل كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من
التذييل -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف ،على أساس الفهم بأن الحد
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
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 قطاع ما،
أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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المرفق التاسع عشر
اتّفاق بين حكومة غانا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة غانا ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال
.1
المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن من قدرات
استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2030بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستهـالك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل -2
.2
ألف ("األهداف والتمويل") في هذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل المحدّدة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا
االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد
لكل مادة في الصفوف  ،3-1-4و( 3-2-4االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
.3
المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.4
الموافق عليها ("الخطة") .ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق
حدود االستهالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من هذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط اإلفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية
.5
قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
أ.

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

ب.

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف لجميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت اللجنة
التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

ج.

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف ("شكل تقارير وخطط
التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة؛
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د.

أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى 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
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل
.6
 -5ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا
ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء
.7
من ها ،وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
أ.

عمليات إعادة التخصيص المص ّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ السنوية
مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ( 5د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()1

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

()2

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

()3

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

()4

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

()5

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة ،على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد
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
ت ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل
بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

ب.

عمليات إعادة التخصيص غير المص ّنفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي
الالحق؛

( ج)

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى
الصندوق المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في إطار هذا االتفاق.
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اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
.8

ي ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
أ.

صة التي قد تطرأ خالل
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخا ّ
تنفيذ المشروع؛

ب.

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع
خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

الوكاالت الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريها أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .ووافق اليوئيديبي على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة
المنفذة الرئيسية") ووافقت اليونيب على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة
الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في
إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية
و الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) .وستدعم
الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة
الرئيسية .وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل  -6ألف والتذييل  -6باء ،على
التوالي .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية [والوكالة المنفذة المتعاونة]
بالرسوم المحددة في الصفين 2-2و 4-2في التذييل  -2ألف.
عدم االمتثال لالتفاق
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف
األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له
الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى
وضعه وفقا ً 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 .ويعترف البلد
بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب
عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من
السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ قرارات
بشأنها .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح
المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ هذا االتفاق .وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة االطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
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تاريخ اإلنجاز
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي
االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات
التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.
وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من
صحة االتفاق
 .15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا ا التفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 .16يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد
األطراف.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب
المجموع

المرفق

المجموعة

جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في
االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
42.6
14.7
57.3

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
الصف

الوصف

2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
0.00 18.61 18.61 18.61 18.61 18.61 37.21 37.21 37.21 37.21

المجموع

 1.1جدول تخفيضات بروتوكول
مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان من
قدرات استهالك األوزون)
n/a
0.00
5.00
8.50
8.50
 2.1الحد األقصى المسموح به 8.50 12.00 15.00 15.00 16.98 20.00
لالستهالك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة
األولى (أطنان من قدرات
استهالك األوزون)
1,159,970 113,025
0
0 350,580
0
0 236,545
0
 1.2التمويل المتفق عليه للوكالة 0 459,820
المنفذة الرئيسية (اليوئنديبي)
(دوالر أمريكي)
81,198 7,912
0
0 24,541
0
0 16,558
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 0 32,187
2.2
الرئيسية (دوالر أمريكي)
458,707 50,000
0
0 135,569
0
0 160,569
0
 3.2التمويل الموافق عليه للوكالة 0 112,569
المنفذة المتعاونة (اليونيب)
(دوالر أمريكي)
59,632 6,500
0
0 17,624
0
0 20,874
0
 4.2تكاليف دعم الوكالة المنفذة 0 14,634
المتعاونة (دوالر أمريكي)
1,618,677 163,025
0
0 486,149
0
0 397,114
0
 1.3إجمالي التمويل الموافق عليه 0 572,389
(دوالر أمريكي)
140,830 14,412
0
0 42,165
0
0 37,432
0
 2.3إجمالي تكاليف الدعم الموافق 0 46,821
عليها (دوالر أمريكي)
1,759,507 177,437
0
0 528,314
0
0 434,546
0
 3.3إجمالي التكاليف المتفق عليها 0 619,210
(دوالر أمريكي)
 1.1.4الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) 29.41
13.19
 2.1.4كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0
 3.1.4استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
1.62
 1.5.4الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد
األوزون)
13.08
 2.5.4كمية الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
0
 3.5.4استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
* تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى 31 :يونيه .2022
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع األول في السنـة المحددة في
.1
التذييـل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.1

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

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد ،وكيف تسهم مختلف األنشطة فيها ،وكيف تتصل ببعضها
البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ
األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة
بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن
يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في
الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى ذات
الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ
السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة إلعادة
تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من هذا االتفاق ،أو
أي تغييرات أخرى؛

ب.

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد ،وفقا
للفقرة الفرعية (5ب) في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع
كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات
الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق
عنها؛

ج.

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن
أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل
التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة
المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

د.

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

(ه)

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

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:
(أ)

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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(ب)

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار
التذييل  -2ألف في كل اتفاق في سنة معينة ،فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
.1
الرئيسية.

ستدير عملية الرصد وكالة الحماية البيئية في غانا من خالل وحدة األوزون الوطنية بمساعدة من الوكالة المنفذة

سيتم رصد االستهالك واإلبالغ عنه استنادا إلى البيانات الرسمية لواردات وصادرات المواد المسجلة بواسطة
.2
اإلدارات الحكومية ذات الصلة.
.3

ستقوم وحدة األوزون الوطنية بتجميع البيانات والمعلومات التالية واإلبالغ عنها على أساس سنوي:
(أ)

التقارير السنوية عن استهالك المواد التي ستقدم إلى أمانة األوزون؛

(ب)

التقارير السنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي
ستقدم إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف؛

ستعين الوكالة المنفذة الرئيسية هيئة /خبير استشاري مستقل ومؤهل إلجراء تقييم األداء النوعي والكمي لتنفيذ
.4
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك التحقق المستقل لالستهالك الوطني مقابل األهداف
المنصوص عليها في االتفاق .وينبغي أن تتمتع الهيئة /الخبير االستشاري بوصول تام للمعلومات التقنية والمالية المتعلقة
بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
ستعد هيئة التقييم /الخبير االستشاري وتقدم إلى وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية ،مشروع
.5
تقرير موحد في نهاية كل خطة تنفيذ سنوية ،يتألف من نتائج التقييم وتوصيات من أجل التحسينات أو التعديالت ،إن
وجدت .وسيشمل مشروع التقرير حالة امتثال البلد ألحكام هذا االتفاق.
بعد إدراج التعليقات والتفسيرات ،حسب الحالة ،من وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية ،ستقوم
.6
هيئة التقييم /الخبير االستشاري باالنتهاء من إعداد التقرير وتقديمه إلى الوكالة المنفذة الرئيسية.
ستقدم ا لوكالة المنفذة الرئيسية التقرير المرحلي بما في ذلك تقرير التحقق المستقل إلى االجتماع ذي الصلة
.7
للجنة التنفيذية بجانب خطة وتقارير التنفيذ السنوية.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

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

ّ
والمتطلبات الداخلية
ضمان التح ّقق من األداء والتح ّقق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات
صة بالبلد؛
صة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخا ّ
الخا ّ

ب.

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

ج.

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

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

(ه)

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

(و)

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف
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؛

(ز)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة؛

(ح)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ط)

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

(ي)

تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛

(ك)

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

(ل)

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

(م)

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

(ن)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

(س)

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك  /المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.

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

تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛

(ب)

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

(ج)

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف؛

(د)

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار المبلغ  190.62دوالرا أمريكيا
.1
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
عن ك ّل كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من
التذييل -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف ،على أساس الفهم بأن الحد
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
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 قطاع ما،
أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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المرفق العشرون
اتّفاق بين حكومة العراق واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة العراق ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال
.1
ّ
المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  33.60طن من قدرات
استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2025بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
 .2يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستهـالك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل -2
ألف ("األهداف والتمويل") في هذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل المحدّدة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا
االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد
لكل مادة في الصف ( ،3-1-4االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).
 .3رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
 .4يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الموافق عليها ("الخطة") .ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق
حدود االستهالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من هذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط اإلفراج عن التمويل
 .5تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية
قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
أ.

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

ب.

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف لجميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت اللجنة
التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

ج.

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف ("شكل تقارير وخطط
التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من
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الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة؛
د.

أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى 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
 .6سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل
 -5ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا
ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال
 .7توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء
من ها ،وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
أ.

عمليات إعادة التخصيص المص ّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ السنوية
مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ( 5د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
)1

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

)2

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

)3

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

)4

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

)5

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة ،على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد
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
ت ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل
بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

ب.

عمليات إعادة التخصيص غير المص ّنفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي
الالحق؛

ج.

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى
الصندوق المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في إطار هذا االتفاق.
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اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
.8

يولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
أ.

صة التي قد تطرأ خالل
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخا ّ
تنفيذ المشروع؛

ب.

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع
خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

الوكاالت الثنائية والمنفذة
 .9يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريها أو نيابة عنه
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة
الرئيسية") ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة
المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في إطار
برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية [و /أو
الوكالةالمنفذة المتعاونة المشاركة في هذا االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا اال تفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) .وستدعم
الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة
الرئيسية .وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل  -6ألف والتذييل  -6باء ،على
التوالي .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم
المحددة في الصفوف  2-2و 4-2في التذييل  -2ألف.
عدم االمتثال لالتفاق
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف
األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له
الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .و يحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى
وضعه وفقا ً 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 .ويعترف البلد
بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب
عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من
السنوات ،وسوف تناقش ال لجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ قرارات
بشأنها .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح
المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ هذا االتفاق .وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة االطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
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تاريخ اإلنجاز
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي
االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات
التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.
وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -4ألف إلى حين
إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
صحة االتفاق
 .15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 .16يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد
األطراف.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الهيدروكلوروفلوروكربون22-

المرفق

المجموعة

جيم

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في
االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
108.38

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
الصف

الوصف

2021
70.46

2022
70.46

2023
70.46

2024
70.46

2025
35.23

المجموع
ال ينطبق

1.1
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال
لمواد المرفق جيم ،المجموعة األولى
(أطنان من قدرات استهالك األوزون)
2.1
ال ينطبق
33.60
66.40
66.40
66.40
66.40
الحد األقصى المسموح به لالستهالك
الكلي من مواد المرفق جيم ،المجموعة
األولى (أطنان من قدرات استهالك
األوزون)
1.2
1,840,000 265,000
0
655,000
585,000
335,000
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة
الرئيسية (اليونيب) (دوالر أمريكي)
2.2
212,400
30,590
0
75,610
67,529
38,671
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية
(دوالر أمريكي
3.2
910,000 210,000
0
355,000
320,000
25,000
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة
المتعاونة (اليونيدو) (دوالر أمريكي)
4.2
63,700
14,700
0
24,850
22,400
1,750
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة
(دوالر أمريكي)
1.3
2,750,000 475,000
0 1,010,000
905,000
360,000
إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر
أمريكي)
2.3
276,100
45,290
0
100,460
89,929
40,421
إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها
(دوالر أمريكي)
3.3
3,026,100 520,290
0 1,110,460
994,929
400,421
إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر
أمريكي)
1.1.4
32.79
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد
األوزون)
2.1.4
**41.99
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
3.1.4
33.60
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
* تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى 31 :ديسمبر 2021
الممولة في إطار المرحلة األولى و  27.01طنا من قدرات استنفاد األوزون التي أزالتها حكومة
** تشمل  14.98طنا من قدرات استنفاد األوزون
ّ
العراق دون مساعدة الصندوق المتعدد األطراف.

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع الثاني في السنـة المحددة في
.1
التذييـل -2ألف.
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التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.1

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

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد ،وكيف تسهم مختلف األنشطة فيها ،وكيف تتصل ببعضها
البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ
األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة
بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن
يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في
الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى ذات
الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ
السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة إلعادة
تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من هذا االتفاق ،أو
أي تغييرات أخرى؛

ب.

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد ،وفقا
للفقرة الفرعية (5ب) في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع
كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات
الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق
عنها؛

ج.

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن
أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل
التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة
المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

د.

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

ه.

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

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:
(أ)

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛

(ب)

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار
التذييل  -2ألف في كل اتفاق في سنة معينة ،فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.
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التذييل -5ألف :مؤسسات الرصد وأدوارها
يشكل مركز األوزن الوطني جزءا ال يتجزأ من وزارة الصحة والبيئة تحت المسؤولية المباشرة لنائب وزير
.1
شؤون البيئة وسيكون مسؤوال عن تنفيذ وتنسيق ورصد واإلبالغ عن التقدم في األنشطة الجارية في إطار خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك إعداد تدابير السياسة والقيام ببرامج التدريب وتوفير المساعدة
الفنية وأنشطة التوعية.
على أساس الخبرة والدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة األولى ،ومع األخذ في االعتبار الطبيعة المعقدة لخطة
.2
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في وضع العراق مما يتطلب مساندة بين اإلدارات والمتابعة الدقيقة
والرصد المستمر لألنشطة باإلضافة إلى وعي عميق ومستدام ومساندة من المجتمع ،ستتم مساندة تنسيق وإدارة الخطة
من خالل لجنة متعددة التخصصات تضم كافة اإلدارات.
سيتم إنشاء وحدة إدارة المشروع تحت اإلشراف المباشر لمركز األوزون الوطني لتوفير المساندة للمركز
.3
وللمحقق المستقل في عملية التحقق (أي اجتماعات مع األطراف المعنية أصحاب المصلحة وتنسيق جميع البيانات
ومدخالت بشأن استعراض الخالصات).
سيكون منسق وحدة تنفيذ المشروع مسؤوال عن اإلدارة المباشرة للوحدة وسيقوم بدور منسق األطراف أصحاب
.4
المصلحة من غير األطراف الحكومية باإلضافة إلى اإلدارات الحكومية من أجل تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
وعلى حين تبقى المسؤ ولية الرئيسية في جمع البيانات والتحليل واإلبالغ على عاتق مركز األوزون الوطني،
.5
تشارك وحدة إدارة المشروع في بعض الحاالت في جمع وتحليل بيانات االستهالك المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة
والداخلة في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التحقق واإلبالغ :على أساس مناقشات أجريت مع البلد يتعين على الوكالة المنفذة الرئيسية أن تكلف منظمة
.6
مستقلة بالقيام بعملية تحقق سنوية لنتائج الخطة واستهالك المواد المذكورة في التذييل -1ألف وهذا البرنامج المستقل
للرصد.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

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

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
صة بالبلد؛
صة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخا ّ
الخا ّ

ب.

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

ج.

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

د.

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

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

و.

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف
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؛

ز.

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة؛

ح.

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

ط.

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

ي.

تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛

ك.

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

ل.

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

م.

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

ن.

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

س.

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك  /المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.

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

تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛

(ب)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة ،والرجوع إلى الوكالة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛
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(ج)

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف؛

(د)

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار  167.75دوالرا أمريكيا عن ك ّل
.1
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل
-2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف ،على أساس الفهم بأن الحد 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
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 قطاع ما،
أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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المرفق الحادي والعشرون
اتّفاق بين حكومة ليسوتو واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة ليسوتو ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال
.1
ّ
المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن من قدرات
استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2030بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستهـالك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل -2
.2
ألف ("األهداف والتمويل") في هذا االتفاق فضال عن ا لجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل المحدّدة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا
االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد
لكل مادة في الصف ( 3-1-4االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
.3
المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.4
الموافق عليها ("الخطة") .ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق
حدود االستهالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من هذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط اإلفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية
.5
قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
أ.

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

ب.

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف لجميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت اللجنة
التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
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ج.

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف ("شكل تقارير وخطط
التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة؛

د.

أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى 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
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل
.6
 -5ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا
ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء
.7
من ها ،وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
أ.

عمليات إعادة التخصيص المص ّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ السنوية
مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ( 5د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()i

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

()ii

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

()iii

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

()iv

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

()v

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة ،على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد
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
ت ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل
بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

ب.

عمليات إعادة التخصيص غير المص ّنفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي
الالحق؛

(ج)

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى
الصندوق المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في إطار هذا االتفاق.
2
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اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
.8

ي ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
أ.

صة التي قد تطرأ خالل
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخا ّ
تنفيذ المشروع؛

ب.

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع
خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

الوكاالت الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريها أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .ووافقت حكومة ألمانيا على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة
المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في إطار
برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية المشاركة
في هذا االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) .ويرد دور
الوكالة المنفذة الرئيسية في التذييل  -6ألف والتذييل  -6باء ،على التوالي .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ،
على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المحددة في الصف 2-2في التذييل  -2ألف.
عدم االمتثال لالتفاق
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف
األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له
الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى
وضعه وفقا ً 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 .ويعترف البلد
بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب
عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من
السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ قرارات
بشأنها .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح
المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق.
وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية االطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا
االتفاق.
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تاريخ اإلنجاز
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي
االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات
التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.
وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -4ألف إلى حين
إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
صحة االتفاق
 .15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 .16يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد
األطراف.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الهيدروكلوروفلوروكربون22-

المرفق

المجموعة

جيم

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
1.54

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
الصف
1.1

2.1

1.2

2.2

1.3
2.3

3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4

الوصف

2021

20222023

2024

20252026

2027

20282029

2030

جدول تخفيضات
بروتوكول مونتريال
لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى
(أطنان من قدرات
استهالك األوزون)
0.00
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
الحد األقصى المسموح 1.00
به لالستهالك الكلي من
مواد المرفق جيم،
المجموعة األولى
(أطنان من قدرات
استهالك األوزون)
47,500
0
91,200
0 162,400
0 168,900
التمويل المتفق عليه
للوكالة المنفذة الرئيسية
(ألمانيا) (دوالر
أمريكي)
6,175
0
11,856
0
21,112
0
21,957
تكاليف دعم الوكالة
المنفذة الرئيسية (دوالر
أمريكي)
47,500
0
91,200
0 162,400
إجمالي التمويل الموافق 0 168,900
عليه (دوالر أمريكي)
6,175
0
11,856
0
21,112
0
21,957
إجمالي تكاليف الدعم
الموافق عليها (دوالر
أمريكي)
53,675
0 103,056
0 183,512
إجمالي التكاليف المتفق 0 190,857
عليها (دوالر أمريكي)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد
األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
2.28

2.28

1.14

2.28

* تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى 31 :ديسمبر 2021
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1.14

1.14

0.00

المجموع
ال ينطبق

ال ينطبق

470,000

61,100

470,000
61,100

531,100
1.00
0.54
0.00
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع األول في السنـة المحددة في
.1
التذييـل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
.1
أ .تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد ،وكيف تسهم مختلف األنشطة فيها ،وكيف تتصل ببعضها
البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ
األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة
بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن
يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في
الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى ذات
الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ
السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة إلعادة
تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من هذا االتفاق ،أو
أي تغييرات أخرى؛
ب .تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد ،وفقا
للفقرة الفرعية (5ب) في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع
كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات
الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق
عنها؛
ج .وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية  .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن
أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل
التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة
المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛
د .مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛
ه .موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات ،يلخص الفقرات الفرعية من (1أ) إلى (1د) أعاله.
في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل
.2
متوازي ،ينبغ ي 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؛
(ب)

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار
التذييل -2ألف في كل اتفاق في سنة معينة ،فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.
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سسات الرصد وأدوارها
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
سيجري رصد أنشطة المشروع والتزاماته لالمتثال بالمشاركة بين وحدة األوزون الوطنية للبلد والوكالة المنفذة
.1
الرئيسية كما كان الحال في إطار المرحلة األولى .وستتولى وحدة األوزون الوطنية المسؤولية عن رصد أنشطة التنفيذ
على أرض الواقع .وستضطلع وحدة األوزون الوطنية أيضا بمهمة ضمان وجود حوار منتظم ومستمر مع أصحاب
المصلحة من أجل التأكد من أن األنشطة يتم إجراؤها بما يتماشى مع احتياجات أصحاب المصلحة المعنيين المتوقع أن
يستفيدوا من األنشطة وضمان الوفاء بالتزامات اإلزالة بالتالي.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

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

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
صة بالبلد؛
صة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخا ّ
الخا ّ

ب.

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

ج.

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

د.

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

ه.

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو
المحدد في التذييل  -4ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية.

و.

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف
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؛

ز.

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة؛

ح.

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

ط.

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

ي.

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  11من االتفاق ،تحديد ،بالتشاور مع البلد،
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية ؛

ك.

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

ل.

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

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك  /المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.

يعرب عنها بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
.2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة (5ب) من االتفـاق والفقرة الفرعيـة (1ب) من التذييـل -4
ألف.
التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار  180دوالرا أمريكيا عن ك ّل
.1
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل
-2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف ،على أساس الفهم بأن الحد 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
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 قطاع ما،
أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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المرفق الثاني والعشرون
اتّفاق بين حكومة باراغواي واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة باراغواي ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
.1
االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن
من قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2030بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستهـالك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل -2
.2
ألف ("األهداف والتمويل") في هذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل المحدّدة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا
االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد
لكل مادة في الصفوف  3-1-4و 3-2-4و 3-3-4.و  -3-4-4و( 3-5-4االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
.3
المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.4
ّ
ّ
الموافق عليها ("الخطة") .ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقق مستقل من تحقيق
حدود االستهالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من هذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط اإلفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية
.5
قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
(أ)

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

(ب)

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف لجميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت اللجنة
التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

( ج)

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف ("شكل تقارير وخطط
التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة؛
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(د)

أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى 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
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل
.6
 -5ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا
ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء
.7
ً
من ها ،وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
(أ)

عمليات إعادة التخصيص المص ّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ السنوية
مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ( 5د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()1

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

()2

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

()3

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

()4

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

()5

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة ،على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد
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
ت ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل
بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

(ب)

عمليات إعادة التخصيص غير المص ّنفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي
الالحق؛

(ج)

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى
الصندوق المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في إطار هذا االتفاق.
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اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
.8

ي ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
(أ)

صة التي قد تطرأ خالل
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخا ّ
تنفيذ المشروع؛

(ب)

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع
خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

الوكاالت الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريها أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة
الرئيسية") ووافقت اليوئنديبي على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة
المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في إطار
برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية [و /أو
الوكالةالمنفذة المتعاونة المشاركة في هذا االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) .وستدعم
الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة
الرئيسية .وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل  -6ألف والتذييل  -6باء ،على
التوالي .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم
المحددة في الصفوف  2-2و 4-2في التذييل  -2ألف.
عدم االمتثال لالتفاق
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف
األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له
الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى
وضعه وفقا ً 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 .ويعترف البلد
بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب
عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من
السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حا الت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ قرارات
بشأنها .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح
المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ هذا االتفاق .وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة االطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
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تاريخ اإلنجاز
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي
االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات
التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.
وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -4ألف إلى حين
إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
صحة االتفاق
 .15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 .16يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد
األطراف.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

المجموعة

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في
االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

C
C
C
C
C

I
I
I
I
I

15.95
0.20
0.15
*1.41
1.60
19.31

الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون123-
الهيدروكلوروفلوروكربون124-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب

المجموع
* وقد توضح في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ّ
أن هذه القيمة تشمل  1.36طن من قدرات استنفاد
األوزون من مادة الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة.
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التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
الصف
1.1

2.1

1.2

2.2
3.2

4.2
1.3
2.3

3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4
1.4.4
2.4.4
3.4.4
1.5.4
2.5.4
3.5.4

الوصف

2021

20222023
11.67

2024

20252026
5.83
5.83

2027

20282029
5.83

2030

جدول تخفيضات
بروتوكول مونتريال لمواد
المرفق جيم ،المجموعة
األولى (أطنان من قدرات
استهالك األوزون)
0
5.83
5.83
5.83
11.67
11.67
الحد األقصى المسموح به 11.67
لالستهالك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة
األولى (أطنان من قدرات
استهالك األوزون)
77,150
0 143,703
0 153,382
0 109,055
التمويل المتفق عليه
للوكالة المنفذة الرئيسية
(اليونيب) (دوالر أمريكي)
10,030
0 18,681
0 19,940
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 0 14,177
الرئيسية (دوالر أمريكي
39,850
0 264,238
0 281,077
0 101,545
التمويل الموافق عليه
للوكالة المنفذة المتعاونة
(اليوئنديبي) (دوالر
أمريكي)
2,790
0 18,497
0 19,675
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 7,108
المتعاونة (دوالر أمريكي)
117,000
0 407,941
0 434,459
0 210,600
إجمالي التمويل الموافق
عليه (دوالر أمريكي)
12,819
0 37,178
0 39,615
0 21,285
إجمالي تكاليف الدعم
الموافق عليها (دوالر
أمريكي)
129,819
0 445,119
0 474,074
0 231,885
إجمالي التكاليف المتفق
عليها (دوالر أمريكي)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 123-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 123-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 123 -المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 124-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 124-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 124 -المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد
األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد
األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
11.67

11.67

* تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى 31 :ديسمبر 2022
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0

المجموع
n/a

n/a

483,290

62,828
686,710

48,070
1,170,000
110,897

1,280,897
10.63
5.32
0.00
0.20
0.00
0.00
0.10
0.05
0.00
0.96
0.45
0.00
1.14
0.46
0.00
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع األول في السنـة المحددة في
.1
التذييـل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.2

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

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد ،وكيف تسهم مختلف األنشطة فيها ،وكيف تتصل ببعضها
البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ
األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة
بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن
يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في
الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى ذات
الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ
السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة إلعادة
تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من هذا االتفاق ،أو
أي تغييرات أخرى؛

(ب)

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد ،وفقا
للفقرة الفرعية (5ب) في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع
كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات
الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق
عنها؛

( ج)

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية  .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن
أي تغييرات ممكنة من المنظ ور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل
التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة
المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

(د)

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

(ه)

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

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:
(أ)

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛

7

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58
Annex XXII

(ب)

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار
التذييل  -2ألف في كل اتفاق في سنة معينة ،فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
ّ
إن وزارة البيئة والموارد الطبيعية هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال في باراغواي بواسطة
.1
وحدة األوزون الوطنية.
يقع على عاتق وحدة األوزون الوطنية أن تصمم وأن تقترح جميع التدابير الخاصة بالسياسات ،بما فيه
.2
التعديالت على األنظمة السارية ،وأن تنسق جهود أصحاب المصالح والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة بتنفيذ
البروتوكول وأن تتابع تنفيذ جميع البرامج واألنشطة وأن ترفع التقارير إلى الوزارة واألمانة.
.3

تساعد وحدة إدارة المشروع وحدة األوزون الوطنية في األنشطة التالية:
(أ)

متابعة تنفيذ األنشطة كما ورد وصفها في ك ّل مشروع ،بما فيها دورات التدريب والندوات وورش
العمل والعروض؛

(ب)

ورصد عمليات شراء المعدات والمواد واألدوات وكذلك عقود الخدمة لضمان اتساقها مع المشاريع
واالمتثال للوائح الوكاالت المشاركة في إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

( ج)

والمساعدة في اإلبالغ عن تنفيذ األنشطة الملحوظة في المشاريع ،مع األخذ بعين االعتبار الجداول
مكون منها ،ودعم جهود وحدة األوزون الوطنية الرامية إلى ح ّل ك ّل انحراف
الزمنية المحددة لك ّل ّ
وإلى إنجاز جميع األنشطة في الموعد المحدد؛

(د)

ودعم وحدة األوزون الوطنية في تحديد المستفيدين واختيارهم ،على أن يكون ذلك نشاط دعم دون
سواه؛

(ه)

ودعم وحدة األوزون الوطنية في جمع البيانات من أجل إعداد التقارير التي تحتاج إليها أمانة الصندوق
الستعراض طلبات تمويل الشرائح ،وكذلك الوكالة المنفذة؛

( و)

والقيام بالرصد وبالترويج ،عند الحاجة ،للتدابير التي تمتثل لسياسة مراعاة البعد الجنساني؛

( ز)

والقيام بأي نشاط رصد أو تقييم تطلبه إليها وحدة األوزون الوطنية.

التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.3

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

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
صة بالبلد؛
صة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخا ّ
الخا ّ
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( ب)

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

( ج)

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

(د)

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

(ه)

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

(و)

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف
لالستهالك فيها ،ينبغي تقد يم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية ،وحسب االقتضاء ،تقارير التحقق عن
المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون؛

(ز)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة؛

(ح)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ط)

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

(ي)

تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛

(ك)

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

(ل)

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

(م)

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

(ن)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

(س)

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك  /المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.

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

تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛

(ب)

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

(ج)

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف؛

(د)

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار  180دوالرا أمريكيا عن ك ّل
.5
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل
-2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف ،على أساس الفهم بأن الحد 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
.6
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 قطاع ما،
أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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المرفق الثالث و العشرون
اتّفاق بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة سانت لوسيا ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
.1
االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن
من قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2030بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستهـالك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل -2
.2
ألف ("األهداف والتمويل") في هذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل المحدّدة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا
االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد
لكل مادة في الصف ( 3-1-4االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
.3
المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.4
الموافق عليها ("الخطة") .ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق
حدود االستهالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من هذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط اإلفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية
.5
قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
(أ)

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

(ب)

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف لجميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت اللجنة
التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

( ج)

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف ("شكل تقارير وخطط
التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من
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الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة؛
(د)

أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى 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
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل
.6
 -5ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا
ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء
.7
من ها ،وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
(أ)

عمليات إعادة التخصيص المص ّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ السنوية
مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ( 5د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()i

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

()ii

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

()iii

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

()iv

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

()v

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة ،على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد
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
تؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل
بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

(ب)

عمليات إعادة التخصيص غير المص ّنفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي
الالحق؛

(ج)

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى
الصندوق المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في إطار هذا االتفاق.
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اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
.8

يولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
(أ)

صة التي قد تطرأ خالل
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخا ّ
تنفيذ المشروع؛

(ب)

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع
خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

الوكاالت الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريها أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة
الرئيسية") ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة
المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في إطار
برا مج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و الوكالة
المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب ه ذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) .وستدعم
الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة
الرئيسية .وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل  -6ألف والتذييل  -6باء ،على
التوالي .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية [والوكالة المنفذة المتعاونة]
بالرسوم المحددة في الصفين  2-2و  4-2في التذييل  -2ألف.
عدم االمتثال لالتفاق
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف
األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له
الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على ال تمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى
وضعه وفقا ً 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 .ويعترف البلد
بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب
عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من
السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ قرارات
بشأنها .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح
المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ هذا االتفاق .وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة االطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
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تاريخ اإلنجاز
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي
االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات
التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.
وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -4ألف إلى حين
إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
صحة االتفاق
 .15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 .16يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد
األطراف.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الهيدروكلوروفلوروكربون22-

المرفق

المجموعة

جيم

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
1.09

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
الصف

1.1

1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3

الوصف

2030

2028- 2027
20252024
20222021
2029
2026
2023
0.00
0.35
0.35
0.35
0.71
0.71
0.71

جدول تخفيضات بروتوكول
مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان من قدرات
استهالك األوزون)
0.00
0.35
0.35
0.35
0.53
0.53
الحد األقصى المسموح به لالستهالك 0.71
الكلي من مواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان من قدرات
استهالك األوزون)
54,000
0 78,000
0 105,000
0 81,000
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة
الرئيسية (اليونيب) (دوالر أمريكي)
7,020
0 10,140
0 13,650
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 0 10,530
(دوالر أمريكي)
0
0
0
0 139,000
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة 0 83,000
المتعاونة (اليونيدو) (دوالر أمريكي)
0
0
0
0 12,510
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة 0 7,470
(دوالر أمريكي)
54,000
0 78,000
0 244,000
إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر 0 164,000
أمريكي)
7,020
0 10,140
0 26,160
إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها 0 18,000
(دوالر أمريكي)
61,020
0 88,140
0 270,160
إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر 0 182,000
أمريكي)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد
األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

المجموع
ال ينطبق

ال ينطبق

318,000
41,340
222,000
19,980
540,000
61,320
601,320
0.71
0.38
0.00

* تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى 31 :ديسمبر/كانون األول 2022

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
.1
ألف.

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

التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.1

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

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد ،وكيف تسهم مختلف األنشطة فيها ،وكيف تتصل ببعضها
5
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البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ
األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة
بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن
يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في
الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى ذات
الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ
السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة إلعادة
تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من هذا االتفاق ،أو
أي تغييرات أخرى؛
(ب)

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد ،وفقا
للفقرة الفرعية (5ب) في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع
كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات
الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق
عنها؛

( ج)

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية  .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن
أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل
التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة
المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

(د)

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

(ه)

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

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:
(أ)

تقاري ر عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛

(ب)

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار
التذييل -2ألف في كل اتفاق في سنة معينة ،فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.
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سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
 .1ستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة عن التنفيذ اليومي لجميع مكونات المشروع ،بما في ذلك اإلشراف على
خبير استشاري معني بالرصد والتقييم وإعداد التقارير .وستدعمها في الناحية اإلدارية وزارة التعليم واالبتكار والعالقات
بين الجنسين والتنمية المستدامة التي ستدير الميزانية وتمارس الرقابة على عملية الشراء.
 .2وسيتم التعاقد مع خبير استشاري للرصد والتقييم واإلبالغ عند إطالق المشروع للعمل بشكل وثيق مع وحدة األوزون
الوطنية وفريق العمل التقني المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال للتخطيط لتنفيذ كل مكون وللتنفيذ اليومي لجميع
األنشطة المعتمدة بموجب الخطة .وسيتولى الخبير رصد جميع أنشطة المشروع ،وإعداد تقارير دورية للرصد والتقييم
عن أنشطة المشروع ،واألهداف المحققة ،والتعديالت ،واإلجراءات العالجية التي يتعين اتخاذها ،إذا لزم األمر ،لضمان
تحقيق األهداف .وسيساعد هذا الخبير في إعداد خطط بدء النشاط ودعم الجهود لضمان االلتزام بها .وسيدعم ويكمل
عمل وحدة األوزو ن الوطنية إلى حد دعم الخبير تنفيذ أنشطة محددة في إطار الخطة مع اإلشراف وتقييم االلتزام
بالجداول الزمنية والمنجزات المرحلية وتقييم آثار األنشطة والتوصية بالتدابير العالجية عند الضرورة .وسيكون الخبير
االستشاري أيضا مسؤوال عن تحقيق التقدم والتقارير المالية باإلضافة إلى تقرير اإلغالق لكل شريحة من الشرائح في
المرحلة الثانية .وسيتم تنفيذ هذه األنشطة بالتعاون مع وحدة األوزون الوطنية وفريق العمل التقني المنصوص عليه في
بروتوكول مونتريال وكذلك مع الوكاالت المنفذة.
 .3وبصفته الوكالة المنفذة الرئيسية ،سيكون اليونيب مسؤوال عن ضمان إصدار تقارير مرحلية ومالية دورية ،ورصد
التقدم المحرز في الشرائح وصرف األموال وفقا لالتفاق الذي سيبرم بين حكومة سانت لوسيا واللجنة التنفيذية من ناحية،
وكذلك االتفاق الذي سيتم إبرامه بينه وبين حكومة سانت لوسيا من الناحية األخرى.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

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

ّ
والمتطلبات الداخلية
ضمان التح ّقق من األداء والتح ّقق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات
صة بالبلد؛
صة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخا ّ
الخا ّ

( ب)

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

( ج)

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

(د)

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

(ه)

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

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف
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؛

(ز)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة؛

(ح)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ط)

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

(ي)

تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛

(ك)

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

(ل)

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

(م)

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

(ن)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

(س)

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك /المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.

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

تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛

(ب)

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

(ج)

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف؛
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(د)

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار  180دوالرا أمريكيا عن ك ّل
.1
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل
-2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف ،على أساس الفهم بأن الحد 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
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 قطاع ما،
أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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المرفق الرابع و العشرون
اتّفاق بين حكومة سيراليون واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة سيراليون ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
.1
ّ
االستعمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن
من قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2030بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستهـالك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل -2
.2
ألف ("األهداف والتمويل") في هذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل المحدّدة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا
االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد
لكل مادة في الصف ( 3-1-4االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
.3
المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.4
الموافق عليها ("الخطة") .ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق
حدود االستهالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من هذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط اإلفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية
.5
قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
(أ)

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

(ب)

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف لجميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت اللجنة
التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
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( ج)

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف ("شكل تقارير وخطط
التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة؛

(د)

أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى 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
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل
.6
 -5ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا
ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء
.7
من ها ،وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
(أ)

عمليات إعادة التخصيص المص ّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ السنوية
مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ( 5د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()i

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

()ii

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

()iii

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

()iv

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

()v

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة ،على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد
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
ت ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل
بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

(ب)

عمليات إعادة التخصيص غير المص ّنفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي
الالحق؛

(ج)

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى
الصندوق المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في إطار هذا االتفاق.
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اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
.8

ي ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
(أ)

صة التي قد تطرأ خالل
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخا ّ
تنفيذ المشروع؛

(ب)

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع
خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

الوكاالت الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريها أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة
الرئيسية") ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة
المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في إطار
برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و الوكالة
المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) .وستدعم
الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة
الرئيسية .وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل  -6ألف والتذييل  -6باء ،على
التوالي .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية [والوكالة المنفذة المتعاونة]
بالرسوم المحددة في الصفين 2-2و 4-2في التذييل  -2ألف.
عدم االمتثال لالتفاق
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف
األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له
الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى
وضعه وفقا ً 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 .ويعترف البلد
بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب
عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من
السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ قرارات
بشأنها .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح
المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ هذا االتفاق .وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة االطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
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تاريخ اإلنجاز
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي
االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات
التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.
وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -4ألف إلى حين
إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
صحة االتفاق
 .15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 .16يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد
األطراف.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الهيدروكلوروفلوروكربون22-

المرفق

المجموعة

جيم

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
1.67

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
الصف

الوصف

2027- 2026
2025
2024
2023
2022
2021
2029
0
0.55
0.55
0.55
1.10
1.10
1.10
1.10

2030

 1.1جدول تخفيضات بروتوكول
مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان من
قدرات استهالك األوزون)
0
0.26
0.26
0.26
0.56
0.56
0.56
0.56
 1.2الحد األقصى المسموح به
لالستهالك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة
األولى (أطنان من قدرات
استهالك األوزون)
58,000
0 70.000
0
0 90,000
0 135,000
 2.1التمويل المتفق عليه للوكالة
المنفذة الرئيسية (اليونيب)
(دوالر أمريكي)
7,540
0 9,100
0
0 11,700
0 17,550
 2.2تكاليف دعم الوكالة المنفذة
الرئيسية (دوالر أمريكي)
0
0
0
0
0 70,000
 2.3التمويل الموافق عليه للوكالة 0 117,000
المنفذة المتعاونة (اليونيدو)
(دوالر أمريكي)
0
0
0
0
0 6,300
0 10,530
 2.4تكاليف دعم الوكالة المنفذة
المتعاونة (دوالر أمريكي)
58,000
0 70,000
0
0 160,000
 3.1إجمالي التمويل الموافق عليه 0 252,000
(دوالر أمريكي)
7,540
0 9,100
0
0 18,000
 3.2إجمالي تكاليف الدعم الموافق 0 28,080
عليها (دوالر أمريكي)
65,540
0 79,100
0
0 178,000
 3.3إجمالي التكاليف المتفق عليها 0 280,080
(دوالر أمريكي)
 4.1.1الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)
 4.1.2كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
 4.1.3استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
* تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى 31 :ديسمبر 2021

المجموع
n/a

n/a

353,000

45,890
187,000

16,830
540,000
62,720
602,720
1.09
0.58
0

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع األول في السنـة المحددة في
.1
التذييـل -2ألف.
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التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.1

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

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد ،وكيف تسهم مختلف األنشطة فيها ،وكيف تتصل ببعضها
البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ
األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة
بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن
يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في
الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى ذات
الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ
السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة إلعادة
تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من هذا االتفاق ،أو
أي تغييرات أخرى؛

(ب)

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد ،وفقا
للفقرة الفرعية (5ب) في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع
كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات
الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق
عنها؛

( ج)

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن
أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل
التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة
المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

(د)

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

(ه)

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

في حال وجود مرحلتين ل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل
.2
متوازي ،ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
(أ)

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛

(ب)

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار
التذييل  -2ألف في كل اتفاق في سنة معينة ،فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.
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سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل وحدة األوزون الوطنية ،وهو متضمن ضمن الخطة.
.1
وستقدم وحدة األوزون الوطنية تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ الخطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية .وسيضمن
برنامج الرصد بالتالي فعالية جميع المشروعات المقترحة ضمن الخطة من خالل الرصد المستمر واالستعراض الدوري
ألداء المشروع الفردي .وسيجري تحقيق مستقل بواسطة خبير استشاري مستقل تنظمه الوكالة المنفذة الرئيسية.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

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

ّ
والمتطلبات الداخلية
ضمان التح ّقق من األداء والتح ّقق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات
صة بالبلد؛
صة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخا ّ
الخا ّ

( ب)

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

( ج)

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

(د)

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

(ه)

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

(و)

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف
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؛

(ز)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة؛

(ح)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ط)

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

(ي)

تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛

(ك)

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

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

(م)

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

(ن)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

(س)

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك  /المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.

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

تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛

(ب)

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

(ج)

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف؛

(د)

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار المبلغ  180دوالرا أمريكيا عن
.1
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
ك ّل كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من
التذييل -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف ،على أساس الفهم بأن الحد
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
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 قطاع ما،
أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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المرفق الخامس و العشرون
اتّفاق بين حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء
.1
تخفيض في االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها
صفر طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2030بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستهـالك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل -2
.2
ألف ("األهداف والتمويل") في هذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ّهداتها بالتمويل المحدّدة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا
االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد
لكل مادة في الصف ( 3-1-4االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
.3
المحدّد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.4
الموافق عليها ("الخطة") .ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق
حدود االستهالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من هذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط اإلفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية
.5
قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
(أ)

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

(ب)

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف لجميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت اللجنة
التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
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( ج)

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف ("شكل تقارير وخطط
التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُ
شرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة؛

(د)

أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى 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
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل
.6
 -5ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا
ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء
.7
ً
من ها ،وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
(أ)

عمليات إعادة التخصيص المص ّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن ت ُ ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ السنوية
مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ( 5د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()1

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

()2

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

()3

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

()4

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

()5

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة ،على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد
التكاليف اإلضافية المتصلة بها ،واآلثار المحتملة على المناخ ،وأي فروق في حجم قدرات
استنفاد األ وزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق ،فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن
ت ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل
بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

(ب)

عمليات إعادة التخصيص غير المص ّنفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي
الالحق؛

(ج)

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى
الصندوق المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في إطار هذا االتفاق.
2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58
Annex XXV

اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
.8

ي ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
(أ)

صة التي قد تطرأ خالل
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخا ّ
تنفيذ المشروع؛

(ب)

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع
خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

الوكاالت الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريها أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة
الرئيسية") ووافق اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة
المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في إطار
برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة
المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) .وستدعم
الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة
الرئيسية .وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل  -6ألف والتذييل  -6باء ،على
التوالي .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم
المحددة في الصفوف 2-2و 4-2في التذييل  -2ألف.
عدم االمتثال لالتفاق
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف
األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له
الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى
وضعه وفقا ً 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 .ويعترف البلد
بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب
عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستهالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من
السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ قرارات
بشأنها .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح
المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ هذا االتفاق .وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة االطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
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تاريخ اإلنجاز
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي
االستهالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات
التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.
وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -4ألف إلى حين
إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
صحة االتفاق
 .15تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 .16يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد
األطراف.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الهيدروكلوروفلوروكربون22-

المرفق

المجموعة

جيم

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في
االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
1.70

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
2021

20222024

2025

2026

2030

20272029

الصف

الوصف

1.1

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق
جيم ،المجموعة األولى (أطنان من قدرات استهالك
األوزون)
0
0.55
0.55
0.55
1.11
1.11
الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة األولى (أطنان من قدرات
استهالك األوزون)
75,000
0 122,500
0
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) 0 172,500
(دوالر أمريكي)
9,750
0
15,925
0
0
22,425
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)
0
0
70,000
0
0 100,000
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة
(اليونيدو) (دوالر أمريكي)
0
0
6,300
0
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر أمريكي) 9,000
75,000
0 192,500
0
0 272,500
إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي)
9,750
0
22,225
0
0
31,425
إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها (دوالر أمريكي)
84,750
0 214,725
0
0 303,925
إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر أمريكي)
الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد
األوزون)
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد األوزون)
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

2.1

1.2
2.2
3.2
4.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4

1.11

1.11

0.55

0.55

0.55

0

* تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى 31 :ديسمبر 2022

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع األول في السنـة المحددة في
.1
التذييـل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.1

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

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد ،وكيف تسهم مختلف األنشطة فيها ،وكيف تتصل ببعضها
البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ
األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة
5

المجموع
n/a

n/a

370,000
48,100
170,000
15,300
540,000
63,400
603,400
1.11
0.59
0.00
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بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن
يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في
الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى ذات
الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ
السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة إلعادة
تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من هذا االتفاق ،أو
أي تغييرات أخرى؛
(ب)

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد ،وفقا
للفقرة الفرعية (5ب) في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع
كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات
الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق
عنها؛

( ج)

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية  .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن
أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل
التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف األنشطة
المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

(د)

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

(ه)

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

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:
(أ)

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛

(ب)

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار
التذييل -2ألف في كل اتفاق في سنة معينة ،فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.

االلتذييل -5ألف :مؤسسات الرصد وأدوارها
تقوم إدارة البيئة  -مكتب نائب الرئيس بقيادة تنفيذ المشروع .وستقوم وحدة األوزون الوطنية برصد تنفيذ أنشطة
.1
المشروع وتعد تقرير مرحلي ربع سنوي للمشروع .وبالتالي سيضمن برنامج الرصد فاعلية جميع المشروعات المقترحة
ضمن الخطة من خالل الرصد المستمر واستعراض األداء المنتظم لكل مشروع بشكل فردي .وسيقوم مستشار مستقل
ترتب له الوكالة المنفذة الرئيسية بإجراء تحقق مستقل.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
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.1

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

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
صة بالبلد؛
صة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخا ّ
الخا ّ

( ب)

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

( ج)

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

(د)

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

(ه)

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

(و)

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف
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؛

(ز)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة؛

(ح)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ط)

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

(ي)

تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛

(ك)

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

(ل)

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

(م)

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

(ن)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

(س)

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك  /المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.

يعرب عنها بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
.2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد
7
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المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة (5ب) من االتفـاق والفقرة الفرعيـة (1ب) من التذييـل -4
ألف.
التذييل  -6باء :دور الوكالة المنفذة المتعاونة
ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .وهذه األنشطة محددة في الخطة الشاملة،
.1
وتشمل على األقل ما يلي:
(أ)

تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛

(ب)

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

(ج)

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف؛

(د)

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار  180دوالرا أمريكيا عن ك ّل
.1
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل
-2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف ،على أساس الفهم بأن الحد 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
.1
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 قطاع ما،
أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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المرفق السادس والعشرون
اتّفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لتدمير انبعاثات الهيدروفلوروكربون 23-المولدة في إنتاج
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في مصنع كيموباسيكو
الغرض
يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة المكسيك ("البلد") واللجنة التنفيذية للتأكد من أنه بحلول  1يناير /كانون
.1
الثاني  2022وبعده ،سيتم تدمير االنبعاثات من المادة ("الهيدروفلوروكربون )"23-من المرفق واو ،المجموعة الثانية،
المولدة في كل خط إنتاج للهيدروكلوروفلوروكربون 22-في مصنع كيموباسيكو امتثاال لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االنبعاثات السنوية بحد أقصى قدره  0.1كيلوغرام من الهيدروفلوروكربون-
.2
 23لكل  100كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المنتج بحلول  1يناير /كانون الثاني  ،2022حتى إتمام
المشروع في  1يناير /كانون الثاني  ،2031على النحو المبيّن في الصف األفقي  1-1من التذييـل  -1ألف ("األهداف
والتمويل")  ،ويلتزم البلد بأن االنبعاثات السنوية سيستمر رقابتها والتحقق منها بنفس الطريقة بعد إتمام المشروع ،بما
في ذلك عن طريق السياسات والتشريعات.
التمويل
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته ال محددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
.3
المحدّد في الصف األفقي  1-2من التذييل  -1ألف للبلد ،بعد أي تخفيضات على النحو المحدد في الفقرة  .6وستوفر
اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في أول اجتماع للجنة التنفيذية في السنوات المحدّدة في التذييل  -1ألف.
يوافق البلد على أن ،بموافقته على هذا االتفاق ،وقيام اللجنة التنفيذية بتنفيذ التزاماتها بالتمويل الوارد وصفها
.4
في الفقرة :3
(أ)

يفقد البلد الحق في طلب أو تل ّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف فيما يتعلق بالرقابة
على انبعاثات مواد المرفق واو ،المجموعة الثانية التي تتولد في كل مرفق إنتاج يقوم بتصنيع مواد
المرفق جيم ،المجموعة األولى أو مواد المرفق واو؛

(ب)

وفقا للفقرة الفرعية (7ب) ،يوافق البلد على تحقق مستقل إلنجاز حدود الرقابة على االنبعاثات السنوية
للهيدروفلوروكربون 23-على النحو المحدد في الصف األفقي  1-1من التذييل  -1ألف .والتحقق
السالف الذكر ستنظمه الوكالة المنفذة الرئيسية؛

(ج)

تكلفة تدمير كل كيلوغرام من المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-تتجاوز الحد األقصى المسموح
به للكيلوغرامات المؤهلة للتمويل البالغ  913,876كيلوغراما بموجب هذا االتفاق ،على مدى مدة
المشروع ،سيتحملها مصنع كيموباسيكو تحت إشراف البلد؛

(د)

تم ربط مبلغ أقصى قدره  2,995,047دوالرا أمريكيا ،من أصل مبلغ التمويل اإلجمالي المحدد في
التذييل -1ألف ،بتكاليف التشغيل اإلضافية ويُقسَّم إلى شرائح سنوية تقدم إلى البلد عند التحقق من
المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-المدمرة؛

(هـ)

يوقف مصنع كيموباسيكو إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-لمدة تصل إلى أسبوعين بحد أقصى
للسماح بإصالح وحدة تدمير قوس البالزما؛
1
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( و)

أي أموال متبقية تحتفظ ب ها الوكالة المنفذة الرئيسية أو البلد سيتم إعادتها إلى الصندوق المتعدد
األطراف عند إتمام الشريحة األخيرة بموجب هذا االتفاق؛

( ز)

لن يكون هناك تمويل إضافي من أي مصادر خارج الصندوق المتعدد األطراف ،بما في ذلك ائتمانات
أو تعويضات الهيدروفلوروكربون ،23-للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-
 23من خطوط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المعنية ،خالل المشروع أو بعد إتمامه.

لن يتم تعديل التمويل في هذا االتفاق على أساس أي قرارات تتخذها اللجنة التنفيذية في المستقبل التي قد تؤثر
.5
على التمويل المقدم من الصندوق المتعدد األطراف ألي مشروعات أخرى أو أي أنشطة ذات صلة في البلد.
يوافق البلد على أن التمويل المحدد في الصف األفقي  1-2من التذييل  -1ألف في عام  2023وفي أي سنة
.6
معينة بعد ذلك ،سيتم تخفيضه بناء على الجدول التالي:
xw,i < 1.57%

xw,i ≥ 1.57%

𝑖𝐼𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥,𝑖 − max(1000 × 𝑃𝐻𝐶𝐹𝐶−22,
× 0.0157, 𝐷𝐻𝐹𝐶−23,𝑖 ) × 3.28

𝑖𝐼𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥,𝑖 − min(1000 × 𝑃𝐻𝐶𝐹𝐶−22,
× 0.0157, 𝐷𝐻𝐹𝐶−23,𝑖 ) × 3.28

PHCFC-22,i ≤ 6, 454

0

𝐼𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥,𝑖 − min(1000 × 6,454
× 0.0157, 𝐷𝐻𝐹𝐶−23,𝑖 ) × 3.28

PHCFC-22,i > 6,454

حيث:
PHCFC-22,i

= إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في السنة ( iطن متري)

QHFC-23,i

= كمية المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-الذي تم توليده في السنة ( iكيلوغرام)

DHFC-23,i

= كمية المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-الذي تم تدميره في السنة ( iكيلوغرام)

xw,i
IOCmax,i

= )(%

𝑖𝑄𝐻𝐹𝐶−23,
𝑖𝑃𝐻𝐶𝐹𝐶−22,

= الحد األقصى من تكاليف التشغيل اإلضافية الموافق عليه في السنة 3.28 × 0.0157 × 6,454 = i
× 332,355 = 1,000دوالرا أمريكيا

بغض النظر عن الفقرة  ،6تنظر اللجنة التنفيذية في أي تخفيضات في التمويل المحدد في الصف  1-2من
.7
التذييل -1ألف في عام  2023وما بعده بسبب أي زيادة في  xw,iترجع إلى أسباب تخرج عن نطاق سيطرة مصنع
كيموباسيكو على أساس كل حالة على حدة ،مع مراعاة المعلومات الواردة في طلب الشريحة حسبما هو مبين في
التذييل -2ألف.
إذا كان من المقرر ،في أي سنة معينة ،تخفيض إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في مصنع كيموباسيكو
.8
ً
ً
إلى مستوى أدنى من  6,454طنا متريا ،فيمكن للبلد طلب تمويل أكبر مما هو محدد في التذييل -1ألف لسنة تالية لتدمير
المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-المولد من إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-بما يتجاوز  6,454طنا ً متريا ً
في تلك السنة ،بما يتماشى مع المقرر (96/86ب) " ،"5على أساس أن تقدم أي من تلك الطلبات كي تنظر فيها اللجنة
التنفيذية على أساس كل حالة على حدة ،وما دامت الشروط التالية قد تحققت ،مع مراعاة الظروف الموضحة في الفقرة
 6مكررا ً:
(أ)

أن يكون الطلب سابقا على تاريخ اإلتمام المنصوص عليه في االتفاق؛

(ب)

أن تكون  xwفي تلك السنة أقل من  1,57في المائة أو أكثر؛
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(ج)

أن يكون إجمالي كمية المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-المطلوب التمويل من أجل تدميره في
غضون تاريخ اإلتمام المنصوص عليه في االتفاق معادال لـ  913,876كيلومترا أو اقل من تلك
الكمية.

شروط اإلفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط عندما يستوفى البلد الشروط التالية قبل عشرة أسابيع على األقل من أول
.9
اجتماع اللجنة التنفيذية للسنوات المحددة في التذييل  -1ألف:
()a

أن يكون البلد قد أصدر انبعاثات بحد أقصى قدره  0.1كيلوغرام من الهيدروفلوروكربون 23-لكب
 100كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون المنتج لجميع السنوات ذات الصلة .والسنوات ذات
الصلة هي كل السنوات منذ السنة التي تم الموافقة فيها على هذا االتفاق باستثناء عام 2021؛

()b

أن الوفاء باألهداف المشار إليها في الفقرة الفرعية ( )1قد تم التحقق منها بطريقة مستقلة لجميع
السنوات ذات الصلة ،عن طريق محقق تعينه الوكالة المنفذة الرئيسية؛

()c

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -2ألف ("شكل تقارير وخطط
التنفيذ") لجميع األنشطة المطلوبة لتدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-من خطوط إنتاج
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المعنية ،وأنه حقق مستوى متقدم من التنفيذ لألنشطة التي ُ
شرع فيها
في الشرائح الموافق عليها سابقا؛

()d

أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل  -2ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية
السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،أو حتى موعد اكتمال
جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة.

المرونة في إعادة تخصيص األموال
 .10يوافق البلد على أن ي ًوثَّق مسبقا ً إما في خطة تنفيذ الشريحة أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم عشرة
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها.
()a

تتعلق إعادة التخصيص المص ّنفة على أنها تغييرات رئيسية بجملة أمور منها:
()i

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

()ii

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

()iii

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لمختلف الشرائح؛

()iv

تقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشريحة المعتمدة الحالية ،أو إزالة أي
نشاط من خطة تنفيذ الشريحة ،تزيد تكاليفه عن  20في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة
موافق عليها؛

()v

استخدام تكنولوجيا مختلفة لتدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-التي تم اختيارها
بالفعل في مقترح المشروع ،على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد التكاليف
اإلضافية المتصلة بها ،والتأكيد على أن حدود االنبعاثات السنوية بحد أقصى قدره 0.1
3
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كيلوغرام من الهيدروفلوروكربون 23-لكل  100كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-
 22المنتج سيتم اإلبقاء عليها ،وأن أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا ستؤدي
إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا االتفاق؛
()b

عمليات إعادة التخصيص غير المص ّنفة كتغييرات رئيسية ،يمكن إدماجها في خطة تنفيذ الشريحة
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير تنفيذ الشريحة
الالحق؛

المرونة في تاريخ بدء تدمير الهيدروفلوروكربون23-
 .11بغض النظر عن الفقرتين  1و ،2ونتيجة للظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد ،19-سيتمتع البلد
بالمرونة في بدء تدمير الهيدروفلوروكربون 23-بحلول مايو /أيار  ،2022على أساس الفهم بأن:
(أ)

سيتم تخفيض التمويل لشريحة عام  2023بمقدار  3.28دوالر أمريكي لكل كيلوغرام من
الهيدروفلوروكربون 23-الذي لم يتم تدميره في الفترة بين  1يناير /كانون الثاني  2022و 1مايو/
أيار 2022؛

(ب)

يستثنى البلد من أي عقوبات على انبعاثات الهيدروفلوروكربون 23-المولدة في إنتاج
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في الفترة بين  1يناير /كانون األول  2022و 1مايو/أيار .2022

الوكالة المنفذة الرئيسية
 .12يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريها أو نيابة عنه
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .ووافق ت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على أن
تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") .ويرد في التذييل  -4ألف دور الوكالة المنفذة الرئيسية
("دور الوكالة المنفذة الرئيسية") .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم
المحددة في الصف األفقي  1-2من التذييل  -1ألف.
الرصد
 .13سيؤكد البلد على إجراء رصد دقيق ألنشطته بمقتضى هذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في
التذييل  -3ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") وتقدم تقريرا عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة
وفقا ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل .وسيخضع هذا الرصد أيضا لتحقق مستقل على النحو الوارد
وصفه في الفقرة الفرعية (7ب) أعاله.
 .14يوافق البلد على التقييمات التي قد يتم إجراؤها في إطار برامج عمل الرصد والتقييم في الصندوق المتعدد
األطراف أو بموجب برنامج تقييم الوكالة المنفذة الرئيسية التي تشترك في هذا االتفاق.
عدم االمتثال لالتفاق
 .15في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بتدمير الهيدروفلوروكربون23-
المولد في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المحدد في الصف األفقي  1-1من التذييل  -1ألف ،أو عجزه على أي
ّ
يحق له الحصول على التمويل وفقا ً لألهداف والتمويل.
وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقا ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده
اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفا ئه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل
4
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التالية في إطار جدول األهداف و التمويل .ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة
المحدّدة في التذييل  -5ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام منبعث من
الهيدروفلوروكربون 23-المولد في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-يتجاوز الهدف المحدد في الصـف األفقي -1
 1في أي سنة من السنوات .وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة،
وتتخذ قرارات بشأنها .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق عائقا أمام تقديم
التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة  7أعاله.
 .16سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق.
وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية االطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا
االتفاق.
تاريخ اإلتمام
 .17يتم إتمام هذا االتفاق في  1يناير /كانون الثاني  .2031وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر
خطة لتنفيذ الشريحة ،فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة بعد تنفيذ األنشطة المتبقية بناء على موافقة اللجنة التنفيذية.
وتستمر شروط اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1ج) و(1د) من التذييل  -2ألف إلى
حين إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
صحة االتفاق
 .18تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وفيما عدا مصطلح "اإلنتاج" ،كافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في
بروتوكول مونتريال ،ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك .ويعني مصطلح "اإلنتاج" المستخدم في هذا االتفاق إجمالي
كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المنتج لجميع االستخدامات ،بما في ذلك استخداماته الخاضعة للمراقبة واستخدامه
كمادة وسيطة ،وبغض النظر عن تدميره أو تدويره أو إعادة استخدامه الحقا على أي وجه.
.19

يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :األهداف والتمويل
الصف

الوصف

1.1

الحد األقصى المسموح به النبعاثات مواد المرفق واو ،المجموعة الثانية
لكل  100كيلوغرام من المواد المنتجة من مواد المرفق جيم ،المجموعة
األولى (كيلوغرام)
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دوالر أمريكي)

483,058

2.2
1.3
2.3
3.3

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)
إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي)
إجمالي تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)
إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر أمريكي)

33,814
483,058
33,814
516,872

1.2

2021
ال ينطبق

2022
0.10
-

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

المجموع

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

ال ينطبق

492,160

374,381

473,131

433,131

414,381

374,381

414,381

374,380

3,833,384

34,451
492,160
34,451
526,611

* سيخفض التمويل المتفق عليه في أي سنة وفقا للفقرة  6من هذا االتفاق.
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26,207
374,381
26,207
400,588

33,119
473,131
33,119
506,250

30,319
433,131
30,319
463,450

29,007
414,381
29,007
443,388

26,207
374,381
26,207
400,588

29,007
414,381
29,007
443,388

26,206
374,380
26,206
400,586

268,337
3,833,384
268,337
4,101,721
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التذييل  -2ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.1

سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ لطلب كل شريحة من األجزاء التالية:
()a

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،يصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بتدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-من خطوط إنتاج
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المعنية .وينبغي أن يتضمن التقرير ضمن جملة أمور الكميات المنتجة
من الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-وكميات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-المولدة في
خطوط اإلنتاج المعنية ،وكميات الهيدروفلوروكربون 23-التي تم تدميرها ،أو تخزينها أو بيعها و/أو
تهويتها ،وتكنولوجيا التدمير المستخدمة ،للسماح لألمانة بتقييم النتائج المحققة من حيث كميات
الهيدروفلوروكربون 23-التي تدميرها وانبعاثها .كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات
والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في
الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى ذات الصلة عن أية تغييرات مقارنة بخطة
(خطط) تنفيذ الشريحة المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة
إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،أو أي تغييرات أخرى؛

()b

تقرير تحقق مستقل يقدم جملة أمور من بينها كميات الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المنتجة ،وكميات
المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-المولدة ،وكميات الهيدروفلوروكربون 23-التي تم تدميرها،
أو تخزينها أو بيعها و/أو تهويتها ،مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح؛

()c

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية؛

(د)

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

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -3ألف :مؤ ّ
تتولى وزارة البيئة والموارد الطبيعية ) (SEMARNATالمسؤولية عن حماية واستعادة وحفظ جميع النظم
.1
اإليكولوجية ،والموارد الطبيعية والخدمات البيئية من أجل تعزيز التنمية المستدامة .وهي مسؤولة أيضا عن تنفيذ
السياسات الوطنية بخصوص تغير المناخ وحماية طبقة األوزون .وتقوم وحدة األوزون الوطنية (التي تتبع وزارة البيئة
والموارد الطبيعية) برصد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-وانبعاثات الهيدروفلوروكربون 23-المولدة خالل
اإلنتاج عن طريق أفرقة إقليمية .ومن المتوقع أن التفتيشات عند خطوط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-ستضمن
استمرار الرقابة على الهيدروفلوروكربون 23-بعد إتمام المشروع.
عرض البلد ويعتزم عرض استمرارية األنشطة والتأييد للمشروع على مدى سنوات الحقة على النحو المحدد
.2
في مكون الدعم المؤسسي وقائمة أنشطة مشروع التعزيز المؤسسي .وسيضمن ذلك نجاح أي نشاط موافق عليه للمكسيك.
يعتبر الرصد الوثيق لجميع األنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة أمرا رئيسيا لتحقيق االمتثال .وستكون
.3
هناك اجتماعات منتظمة للتنسيق مع أصحاب المصلحة في الصناعات ،وأصحاب المصلحة في الحكومة (أي وزارات
االقتصاد ،والطاقة والصحة) ،ومختلف االتحادات الصناعية ،وجميع القطاعات المشتركة ،من أجل إبرام االتفاقات
1
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والتدابير الضرورية لالضطالع باألنشطة االستثمارية وغير االستثمارية في الوقت المحدد وبطريقة منسقة .وسيتم
رصد عملية التنفيذ وتحقيق التدمير المطلوب للهيدروفلوروكربون 23-من خالل زيارات للموقع على مستوى المنشأة.
.4

وسيتم إجراء رصد سنوي .وسيقوم خبراء دوليون مستلقون بإجراء زيارات تحقق في الموقع.

التذييل  -4ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة من األنشطة تشمل على األقل ما يلي:
()a

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
صة به؛
الخا ّ

() b

مساعدة البلد في إعـداد خطط تنفيذ الشرائح والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في
التذييل  - 2ألف؛

()c

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن أنشطة الشرائح المرتبطة بها قد
أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل  -2ألف؛

()d

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين (1أ) و(1ج) من التذييل  -2ألف؛

(ه)

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير تنفيذ الشريحة وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو
المحدد في التذييل  -2ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛

(و)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنيَّة؛

(ز)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ح)

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

(ط)

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  13من االتفاق ،تحديد ،بالتشاور مع البلد،
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية؛

(ي)

ضمان َّ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

(ك)

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

(ل)

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك  /المنشأة المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.

يعرب عنها بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار هيئة
.2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج تدمير الهيدروفلوروكربون 23-المولد في كل خط إنتاج
للهيدروكلوروفلوروكربون 22-وفقا لما جاء في الفقرة الفرعية (7ب) والفقرة الفرعية (1ب) من التذييل  -2ألف.
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التذييل  -5ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
صص بمقدار  8.39دوالرات أمريكية عن
.1
وفقا للفقرة  13من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ ّ
كل كيلوغرام من انبعاثات الهيدروفلوروكربون 23-المولدة في كل خط إنتاج للهيدروكلوروفلوروكربون 22-التي
تتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  1-1من التذييل  -1ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف
األفقي  1-1من التذييل  -1ألف ،على أساس الفهم بأن الحد 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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المرفق السابع و العشرون
اتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بشأن تخفيض إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بمقتضى المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
يمثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة الصين ("البلد") واللجنة التنفيذية بشأن اإلزالة الكاملة إلنتاج المواد
-1
الهيدروكلوروفلوروكربونية لالستخدامات الخاضعة للرقابة على النحو المبين في التذييل -1ألف ("المواد") وتخفيض
إنتاج المواد إلى مستوى مستدام قدره  8,292طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول أول كانون الثاني/يناير 2026
امتثاال ببروتوكول مونتريال.
االتفاق اإلطاري لإلزالة الكاملة
ال يتجاوز التعويض الكلي لكامل قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في الصين إلزالة إنتاج
-2
الهيدروكلوروفلوروكربون لالستخدامات الخاضعة للرقابة وفقا للجدول الزمني لإلزالة بمقتضى بروتوكول مونتريال
مبلغ  385مليون دوالر أمريكي شامال جميع تكاليف المشروع مع استبعاد تكاليف دعم الوكالة على أن يعالج تخصيص
المدفوعات فيما يتجاوز المرحلة الثانية من المراحل التالية.
ويبلغ مجموع كمية اإلزالة التي ستتحقق بموجب خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد
-3
الهيدروكلوروفلوروكربونية  445,888طنا متريا تستند إلى بيانات إنتاج المواد المستنفدة لألوزن المحققة لعام 2010
البالغة  310,000طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-و  98,711طنا متريا من
الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب ،و  33,957طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون 142-ب و  2,819طنا
متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون ،123-و  401طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون.124-
ويحدد التذييل -1ألف بهذا االتفاق نقطة البدء للخفض التجميعي في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهل
-4
للتمويل البالغ  30,180طنا من قدرات استنفاد األوزون ( 445,888طنا متريا).
يوافق البلد على أن يستخدم التمويل للمرحلة الثانية وما بعدها إلسناد األولوية إلغالق خطوط اإلنتاج وتفكيكها
-5
بصورة دائمة.
-6

يوافق البلد على أن:
(أ)

سحب من الخدمة نسبة  24في المائة إضافية من قدرات اإلنتاج التي حددت في  2010بما يتجاوز
الكمية البالغة  445,888طنا متريا على النحو المبين في الفقرة  3أعاله (أي  552,901طن متري)
لمراعاة متوسط استخدام قدرات الهيدروكلوروفلوروكربون؛

(ب) تتضمن الكمية البالغة  552,901طن متري جميع خطوط اإلنتاج استنادا إلى قائمة منشآت إنتاج
الهيدروكلوروفلوروكربون على النحو المحدد في ضميمة خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية كما الحظت اللجنة التنفيذية في المقرر  55/74وهي ( )1خطوط اإلنتاج
التي تنتج فق ط المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالستخدامات الخاضعة للرقابة التي سوف تغلق
وتفكك؛ و ( ) 2خطوط اإلنتاج األخرى التي تنتج ألغراض كل من االستخدامات الخاضعة للرقابة
وعوامل التصنيع التي سوف تسحب من الخدمة بحسب الحاجة إلى تحقيق الهدف الوارد في الفقرة 6
(أ)؛ و
(ج)

يستمر تنقيح استراتيجيات إغالق القدرات والسحب من الخدمة ،ورصدها وتحديثها في خطط عمل
تنفيذ الشرائح المقبلة والتقارير المرحلية.
1
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يوافق البلد على ضمان أن تحقق أي أموال في حوزة مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة حماية البيئة
-7
نسبة معقولة من الفائدة ،وأن تخصم أي فائدة من الشرائح المقبلة مع متطلبات اإلبالغ من مكتب التعاون االقتصادي
الخارجي/وزارة حماية البيئة والبنك الدولي إعماال للمقرر ( 20/70ج) بشأن اإلبالغ عن عمليات اإلنفاق.
ال يقدم البلد أي تمويل في المرحلة الثانية أو بعدها لخط اإلنتاج الذي ينتج المواد الكلوروفلوروكربونية في
-8
شركة زهيجيانغ جوهوافلورو للمواد الكيميائية المحدودة في .2010
يوافق البلد على أن يضمن أن أي منشأة التي جرى تعويضها لن تعيد توجيه أي قدرة إلنتاج
-9
الهيدروكلوروفلوروكربون جرى إزالتها إلى مواد وسيطة وإال سوف تخضع لعقوبة تحدد في االتفاق الخاص بكل
مرحلة من مراحل خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
 - 10يوافق البلد على أن ينسق مع أصحاب المص لحة لديه والسلطات لبذل أفضل الجهود إلدارة إنتاج
الهيدروكلوروفلوروكربون وما يرتبط به من إنتاج المنتجات الثانوية في منشآت الهيدروكلوروفلوروكربون وفقا ألفضل
الممارسات للتقليل إلى أدنى حد من التأثيرات المناخية .وسوف تدرج ميزانية وأنشطة هذا التنسيق في خطة عمل تنفيذ
الشريحة والتقرير المرحلي.
 - 11يوافق البلد على ترشيد عملية تنفيذ خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وضميمتها
بما في ذلك الرصد واإلبالغ من التأثيرات البيئية والمناخية إلى أقصى حد مكن بما في ذلك إسناد أولوية إلغالق إنتاج
الهيدروك لوروفلوروكربون لتحقيق أهداف خفض هذه المادة الواردة في المقرر  6/19الصادر عن االجتماع التاسع
عشر لألطراف في بروتوكول مونتريال.
 - 12تقرر العقوبة بمبلغ  1.10دوالر أمريكي للكيلوغرام/سنويا عن اإلنتاج الزائد عن المستوى المطلوب في هذا
االتفاق .وفضال عن ذلك يوافق البلد على أن تخضع أي منشأة إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون جرى تعويضها تعيد
توجيه أي قدرة إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون جرى إزالتها إلى مواد وسيطة ،للعقوبة التي ستحدد في االتفاق الخاص
بكل مرحلة من مراحل خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 - 13تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد،
من حيث المبدأ ،بمبلغ قدره  67مليون دوالر أمريكي لتحقيق الخفض بنسبة  71.5في المائة من خط أساس إنتاج
الهيدروكلوروفلوروكربون ألغراض االمتثال شاملة جميع تكاليف المشروع واستبعاد تكاليف دعم الوكالة ،وفقا لجدول
السداد كما تحدد الصفوف  1.2إلى  3.3من التذييل -2ألف.
 - 14وسوف تسفر المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن مستوى
مستدام من اإلنتاج قدره  8,292طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول عام  28.5( 2026في المائة من خط األساس)
لالمتثال للجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
 - 15ويوافق البلد على تحقيق الحدود القصوى لإلنتاج السنوي للمواد المبينة في الصف "( 2.1الحدود القصوى
المسموح بها لإلنتاج في المرفق جيم ،المجموعة األولى" ،المواد") والتذييل -2ألف ("األهداف والتمويل") بهذا االتفاق
فضال عن الجدول الزمني لخفض جميع المواد المشار إليها في الصف  1.1من التذييل -2ألف.
 - 16ورهنا المتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على تقديم
التمويل المحدد في الصف  1.3من التذييل -2ألف ("األهداف والتمويل") للبلد .وذلك خالل اجتماعات اللجنة التنفيذية
المحددة في التذييل -3ألف ("الجدول الزمني للموافقة على التمويل").
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 - 17يقبل البلد على أنه بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بالتزاماتها الخاصة بالتمويل للمرحلة الثانية المبينة
في الفقرة  16أعاله ،يمتنع عن طلب أو تلقي أي تمويل آخر من الصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق بأي إنتاج من
كل مادة من المواد تتجاوز المستويات المحددة في الصفوف  3.1.4و  3.2.4و  3.3.4و  3.4.5من التذييل -2ألف.
 - 18يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة ،وبحسب تعديلها بهذا االتفاق فيما يتعلق بمستويات التمويل وغير ذلك من شروط
الموافقة المحددة في المقرر  99/86الصادر عن اللجنة التنفيذية ،والضميمة بهذه الخطة ،وتطبيق شرط المرونة على
النحو المبين في الفقرة  20أدناه على النحو المبلغ أو المطلوب في خطط العمل السنوية للتنفيذ والتقارير المرحلية.
وسوف يقبل البلد ،وفقا للفقرة ( 19ب) التحقق المستقل من إنجاز الحدود القصوى لإلنتاج السنوي المبينة في الصنف
 2.1من التذييل -2ألف .وستصدر الوكالة المنفذة الرئيسية التكليف الخاص بعملية التحقق المشار إليها أعاله.
 - 19لن تقدم اللجنة التنفيذية وفقا للجدول الزمني للموا فقة على التمويل ما لم يحقق البلد الشروط التالية قبل اثني
عشر أسبوعا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
(أ)

أن يكون البلد قد حقق األهداف المبينة في الصف  2.1من التذييل -2ألف لجميع السنوات المعنية.
والسنوات المعنية هي جميع السنوات التي يغطيها هذا االتفاق بما في ذلك السنة التي تمت فيها الموافقة
على هذا االتفاق؛

(ب) أن إنجاز هذه األهداف قد تم التحقق منه بصورة مستقلة ،وأن تقرير التحقق سوف يقدم قبل ثمانية
أسابيع على األقل ألمانة اجتماع اللجنة التنفيذية ذي الصلة ما لم تقرر اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق
غير مطلوب؛
(ج)

أن يكون البلد قد قدم :تقارير التنفيذ السنوية في الشكل الوارد في التذييل -4ألف ("شكل تقارير وخطط
التنفيذ") الذي يغطي كل سنة تقويمية سابقة ،وتأكيده بأن الشروط الواردة في الفقرات  6إلى  12بهذا
االتفاق قد تحققت حسب مقتضى الحال ،وحقق مستوى كبيرا من تنفيذ األنشطة التي بدأت مع الشرائح
الموافق عليها السابقة؛ وأن معدل إنفاق التمويل المتوافر من الشريحة التي سبقت الموافقة عليها تجاوز
 20في المائة؛ و

(د)

أن البلد قد قدم خطة التنفيذ السنوية بالشكل الوارد في التذييل -4ألف ،التي تغطي كل سنة تقويمية حتى،
وبما في ذلك ،ال سنة التي يتوخى فيها الجدول الزمني للتمويل تقديم الشريحة التالية أو في حالة الشريحة
النهائية حتى استكمال األنشطة المتوخاة.

 - 20توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد المرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها أو جزء من
هذه المبالغ وفقا للظروف الناشئة لتحقيق الخفض في اإلنتاج وإزالة المواد المحددة في التذييل -1ألف بأيسر وسيلة
ممكنة:
(أ)

ينبغي توثيق إعادة التخصيص على أنها تغييرات رئيسية بصورة مسبقة في خطة التنفيذ السنوية وأن
توافق اللجنة التنفيذية عليها على النحو المبين في الفقرة الفرعية ( 19د) أعاله ويمكن توفير التوثيق
كجزء من تنقيح لخطة التنفيذ السنوية القائمة التي ستقدم قبل اثني عشر أسبوعا من أي اجتماع للجنة
التنفيذية .وقد تتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()1

القضايا التي قد تتعلق بالقواعد والسياسات الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف؛

()2

التعديالت على أي شرط في هذا االتفاق؛

()3

تقديم التمويل لبرامج أو أنشطة غير مدرجة في خطة التنفيذ السنوية الحالية الموافق عليها الذي
ضمن تكاليف تتجاوز  30في المائة من مجموع تكاليف الشريحة الموافق عليها السابقة؛
3
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()4

إزالة أنشطة مدرجة في خطة التنفيذ السنوي وتتضمن تكاليف تتجاوز  30في المائة من مجموع
تكاليف الشريحة الموافق عليها السابقة؛

(ب) إعادة التخصيص غير المصنف كتغييرات رئيسية يمكن إدراجه في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليها
التي يجري تنفيذها في ذلك الوقت وإبالغ اللجنة التنفيذية في تقرير التنفيذ السنوي الالحق؛ و
(ج)

تعاد أي أموال متبقية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى استكمال الشريحة األخيرة المتوقعة
بموجب هذا االتفاق م ع الفهم بأن األموال المعادة لن تخصم من المستوى األقصى للتمويل المحدد
لإلزالة الشاملة.

 - 21وسوف يضمن البلد إجراء عملية رصد دقيقة ألنشطته بموجب هذا االتفاق .وستقوم المؤسسات الواردة في
التذييل  -5ألف ("مؤسسات الرصد وأدوارها") بالرصد واإلبالغ عن تنفيذ النشطة الواردة في خطط التنفيذ السنوية
السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها المبينة في التذييل -5ألف .وسيخضع الرصد لتحقق مستقل على النحو المبين في
الفقرة ( 19ب) أعاله.
 - 22يوافق البلد على أن يتحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق ،وعن جميع األنشطة التي يضطلع
بها نيابة عنه للوفاء بااللتزامات المحددة بموجب هذا االتفاق .وقد وافق البنك الدولي على أن يكون الوكالة المنفذة
الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم التي
قد تجري بمقتضى برامج ع مل الصندوق المتعدد األطراف الخاصة بالرصد والتقييم أو بموجب برنامج التقييم في
الوكالة المنفذة الرئيسية.
 - 23ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق ،وتنفيذ جميع النشطة بموجب هذا االتفاق
واإلبالغ عنها بما في ذلك ،وإن ال يقتصر عليها ،التحقق المستقل بمقتضى الفقرة ( 19ب) أعاله .وتوافق اللجنة التنفيذية،
من حيث المبدأ ،على أن تزود الوكالة المنفذة الرئيسية المبينة بتكاليف دعم الوكالة في الصف  2.2من التذييل -2ألف.
 - 24في حالة عدم تمكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المبينة في الصف
 2.1من التذييل -2ألف أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،يوافق البلد على أنه لن يحق له الحصول
على التمويل وفقا للجدول الزمني للموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل وفقا
لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على تحقيقه لكافة التزاماته التي كان
يتعين تحقيقها قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار الجدول الزمني للموافقة على التمويل .ويعترف البلد بأن اللجنة
التنفيذية قد تخفض من قيمة التمويل المبين في التذييل -7ألف (التخفيضات في التمويل لإلخفاق في االمتثال للمرحلة
الثانية) فيما يتعلق بأي كيلوغرام من التخفيضات في اإلنتاج لم تتحقق في أي عام ،وفيما يتعلق بأي إعادة توجيه لقدرات
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون إلى استخدامات العوامل الوسيطة بواسطة منشأة إنتاج هذه المادة التي جرى تعويضها
على النحو المبين في ضميمة خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وسوف تناقش اللجنة
التنفيذية كل حالة على حدة ال يمتثل فيها البلد لهذا االتفاق وتتخذ المقررات ذات الصلة .وبعد أن تتخذ هذه المقررات،
ال تكون هذه الحالة المعنية عائقا أمام تلقي الشرائح التالية على النحو المبين في الفقرة  16أعاله.
 - 25ال يعدل التمويل بمقتضى هذا االتفاق على أساس أي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية في المستقبل وقد يكون له تأثير
على تمويل أي مشروعات أخرى في قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون.
 - 26يمتثل البلد ألي طلب معقول من جانب اللجنة التنفيذية أو الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق.
وعلى وجه الخصوص ،سوف يوفر للوكالة المنفذة الرئيسية الحصول على أي معلومات ضرورية للتحقق من االمتثال
لهذا االتفاق.
- 27

يتم إنجاز المرحلة الثانية من الخفض في إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المتعلق بها في
4
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نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها المستوى األقصى المسموح به لإلنتاج الوارد في التذييل -2ألف .وفي ذلك الوقت،
فإنه إذا تبقت أنشطة متوقعة في الخطة وتعديالتها الالحقة وفقا للفقرة ( 19د) و  20أعاله يرجأ اتمامها حتى نهاية السنة
التالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وتستمر متطلبات اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرة ( 1أ) و ( 1ب و  ( 1د) و ( 1هـ)
من التذييل -4ألف إلى حين إتمام المرحلة الثانية ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 - 28ال تنفذ جميع الشروط الواردة في هذا االتفاق إال في سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المحدد في هذا
االتفاق وضميمة خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكافة المصطلحات في هذا االتفاق
لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ما لم يتم تحديد غير ذلك.

5
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التذييالت
التذييل -1ألف :المواد
المواد

المرفق

المجموعة

الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون 142-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون123-
الهيدروكلوروفلوروكربون124-
المجموع

جيم
جيم
جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى
األولى
األولى

نقطة البداية ( )2010إلجمالي التخفيض في اإلنتاج
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
17,050
10,858
2,207
56
9
30,180

التذييل -2ألف :األهداف ،والتمويل للمرحلة الثانية من االتفاق
الصف
1.1
2.1
1.2

2.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4
1.4.4
2.4.4
3.4.4
1.5.4
2.5.4
3.5.4

العناصر
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال
لمواد المرفق جيم ،المجموعة األولى
(أطنان قدرات استنفاد األوزون)
الحد األقصى المسموح به لإلنتاج الكلي 9,465 12,982 12,982 18,929 18,929 18,929 22,742 22,742
من مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى
(أطنان قدرات استنفاد األوزون)
0 22,000
0 22,000
0
0
*0 23,000
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة
الرئيسية (البنك الدولي) (ماليين
الدوالرات األمريكية)
0 1,232
0 1,232
0
0
*0 1,288
تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية
(ماليين الدوالرات األمريكية)
0 22,000
0 22,000
0
0
*0 23,000
إجمالي التمويل المتفق عليه (ماليين
الدوالرات األمريكية)
0 1,232
0 1,232
0
0
مجموع تكاليف الدعم (ماليين الدوالرات *0 1,288
األمريكية)
0 23,232
0 23,232
0
0
*0 24,288
إجمالي التكاليف المتفق عليها (ماليين
الدوالرات األمريكية)
مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 22-الموافق على تحقيقه بموجب هذا االتفاق (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقها في مشروعات موافق عليها سابقا (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
اإلنتاج المؤهل المتبقي للهيدروكلوروفوروكربون( 22-أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب الموافق على تحقيقه بموجب هذا االتفاق (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب التي ي تعين تحقيقها في مشروعات موافق عليها سابقا (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
اإلنتاج المؤهل المتبقي للهيدروكلوروفوروكربون 141-ب (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 142-ب الموافق على تحقيقه بموجب هذا االتفاق (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 142-ب التي ي تعين تحقيقها في مشروعات موافق عليها سابقا (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
اإلنتاج المؤهل المتبقي للهيدروكلوروفوروكربون 142-ب (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 123-الموافق على تحقيقه بموجب هذا االتفاق (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 123-التي يتع ين تحقيقها في مشروعات موافق عليها سابقا (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
اإلنتاج المؤهل المتبقي للهيدروكلوروفوروكربون( 123-أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 124-الموافق على تحقيقه بموجب هذا االتفاق (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 124-التي يتعين تحقيقها في مشروعات موافق عليها سابقا (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
اإلنتاج المؤهل المتبقي للهيدروكلوروفوروكربون( 124-أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

المجموع
ال ينطبق

2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
9,465 9,465 18,929 18,929 18,929 18,929 18,929 26,210 26,210

ال ينطبق

8,292

0

67,000

0

3,752

0

67,000

0

3,752

0

70,752

7,137.361
1,878.91
8,033.74
7,194.012
3,663.99
0.00
1,743.693
245.12
218.40
21.62
0.00
34.76
3.32
0.00
5.50

* تمت الموافقة على مبلغ  23,000,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,288,000دوالر أمريكي للبنك الدولي في االجتماع الحادي والثمانين لتخفيض
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بكمية  1,188طن من قدرات استنفاد األوزون باإلضافة إلى الوفاء بالشروط المحددة في المقرر .71/81

 1بما في ذلك  85.75طن من قدرات استنفاد األوزون من قدرة  EIAوتخفيض حصص منتجي المواد الوسيطة.
 2بما في ذلك التعديالت في حقوق اإلنتاج المخصصة لمنتجي الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب.
 3بما في ذلك التعديالت في قدرة .EIA
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التذييل -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على تمويل المرحلة الثانية
ينظر في تمويل خطط عمل  2024-2023و  2026-2025للموافقة عليها في االجتماع األخير للجنة التنفيذية
-1
عامي  2022و  2024على التوالي ،باستثناء تمويل شريحة عام  2018والتي قد تمت الموافقة عليها بالفعل (المقرر
.)71/81
بالنسبة فقط لتلك الشرائح المقدمة والتي تمت الموافقة عليها في االجتماع األول من السنة ،سيتم تحويل التمويل
-2
إلى الوكالة المنفذة الرئيسية بالكامل لدى الموافقة على خطة العمل وال يفرج عن أكثر من  30في المائة من هذا المبلغ
للبلد قبل موافقة اللجنة التنفيذية على تقرير التحقق من إنتاج العام السابق.
يقدم تقرير تحقق أخير عن المرحلة الثانية في عام  2027للتحقق من إنتاج  .2026ويفرج عن الشريحة األخيرة
-3
من المرحلة الثانية بالكامل للوكالة المنفذة الرئيسية عام .2024
التذييل -4ألف :شكل تقارير وخطط تنفيذ المرحلة الثانية
-1

يتألف تقديم تقرير وخطة التنفيذ لكل شريحة من خمسة أجزاء:
(أ)

تقرير سردي يتضمن البيانات المقدمة بحسب السنة التقويمية بشأن التقدم المحرز منذ السنة التي تسبق
التقرير السابق بما يجسد الوضع في البلد فيما يتعلق بإزالة المواد ،وكيفية إسهام مختلف األنشطة فيها
وتعلقها ببعضها اآلخر .وينبغي أن يتضمن التقرير إزالة المواد المستنفدة لألوزون كنتيجة مباشرة لتنفيذ
األنشطة بحسب كل مادة ،ولتمكين األمانة من تزويد اللجنة التنفيذية بالمعلومات عن التغيير الناشئ عن
ذلك في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .وستتناول الكيفية التي عولجت بها شروط الموافقة الواردة في
المقرر ( 28/69هـ) (الفقرات  12-4من هذا االتفاق) والمقررين  71/81و  ،99/86واإلجراءات
واألنشطة التي اتخذت لتحقيق هذه الشروط والميزانيات المرتبطة بها في كل من الخطة والتقرير
المرحلي .وسيحدد أي إعادة توجيه لقدرات اإلنتاج المزالة والتي تم تعويضها على النحو المبين في
الفقرة  3من االتفاق إلنتاج العوامل الوسيطة لالستخدام بوساطة المنشأة وخط المنشأة حسب مقتضى
الحال .وسيبين التقرير والخطة أي القدرات قد أغلقت وتم تفكيكها والهدف الخاص بالسنة التالية .وينبغي
تقديم إنتاج العوامل الوسيطة وتلك الخاضعة للرقابة بواسطة خط اإلنتاج حسب مقتضى الحال .كما
ينبغي أن يسلط التقرير األضواء على النجاحات والخبرات والتحديات ذات الصلة بمختلفة األنشطة
المدرجة في الخطة ،بما يجسد أي تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،ويوفر معلومات أخرى ذات
صلة .ويتعين أن يتضمن التقرير أيضا معلومات ومبررات بشأن أي تغييرات مقابل خطة أو خطط
التنفيذ السنوية التي سبق تقديمها مثل التأخيرات واستخدامات المرونة في إعادة تخصيص األموال
خالل تنفيذ إحدى الشرائح على النحو المنصوص عليه في الفقرة  20من هذا االتفاق أو أي تغييرات
أخرى .وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية ( 19أ) من
هذا االتفاق ،وقد يتضمن ،إضافة إلى ذلك ،معلومات عن أنشطة السنة الجارية؛

(ب) تقرير تحقق عن نتائج خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإنتاج المواد
المدرجة في التذييل -1ألف بحسب الفقرة الفرعية ( 19ب) في هذا االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية
غير ذلك ،يقدم تقرير التحقق مع طلب كل شريحة ،ويقدم حسب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية
( 19أ) من هذا االتفاق التحقق من اإلنتاج في جميع السنوات ذات الصلة التي لم تأخذ اللجنة التنفيذية
علما بتقرير تحقق بشأنها بعد؛
(ج)

وصف تحريري لألنشطة التي سيضطلع بها حتى السنة التي من المقرر تقديم طلب الشريحة التالية
فيها وشاملة لها تسلط فيها األضواء على التكافل بين األنشطة وتأخذ في االعتبار الخبرات المكتسبة،
والتق دم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة؛ وستقدم البيانات في الخطة بحسب السنة التقويمية .كما ينبغي
أن يتضمن الوصف إشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز فضال عن أي تغييرات محتملة متوقعة
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في الخطة الشاملة .وينبغي أن يغطي الوصف السنوات المحددة في الفقرة الفرعية ( 19د) من هذا
االتفاق ،ويحدد ويفسر الوصف بالتفصيل هذه التغييرات الواردة في الخطة الشاملة .ويمكن تقديم هذا
الوصف المتعلق باألنشطة المقبلة كجزء من نفس وثيقة التقرير السردي المشار إليها في الفقرة الفرعية
(أ) أعاله؛
(د)

تقدم مجموعة من المعلومات الكمية عن جميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية من خالل
قاعدة بيانات إليكترونية؛ و

(هـ)

موجز تنفيذي مكون من نحو خمس فقرات يقدم لتلخيص المعلومات المطلوبة بمقتضى الفقرات الفرعية
من (أ) إلى (ج) أعاله.

التذييل -5ألف :مؤسسات الرصد وأدوارها للمرحلة الثانية
ستكون عملية الرصد الشاملة مسؤولية إدارة بيئة الجو في وزارة حماية البيئة والتي تعمل بوصفها وحدة
-1
األوزون الوطنية.
وستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة أيضا عن اإلبالغ وستقدم التقارير التالية من خالل السلطات المعنية
-2
في الوقت المناسب:
(أ)

التقارير السنوية عن إنتاج كل مادة محددة في الصف  2.1من التذييل -2ألف لالستخدامات الخاضعة
للرقابة والمواد الوسيطة والتي ستقدم إلى أمانة األوزون؛

(ب) التقارير السنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القطري التي ستقدم للجنة التنفيذية.
تتحمل وحدة إدارة المشروع ومكتب التعاون االقتصادي الخارجي بالتعاون الوثيق مع وحدة األوزون الوطنية
-3
مسؤولية رصد بيانات اإلنتاج التي يوفرها منتجو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإنشاء خطوط إنتاج جديدة لهذه
المواد؛ وبيع واستهالك هذه المواد كمادة خام إلنتاج مواد كيميائية أخرى ولالستخدام الخاضع للرقابة .كما ستقوم الوحدة
والمكتب أيضا برصد األنشطة المنفذة للوفاء بالشروط الواردة في الفقرة  10من هذا االتفاق واالمتثال باللوائح البيئية
المتعلقة بتفكيك منشآت اإلنتاج والتخلص منها .وستقوم وحدة إدارة المشروع بتقديم تقارير متعلقة بالمشروع إلى الوكالة
المنفذة الر ئيسية بما في ذلك تقارير تفصيلية بشأن األنشطة التي قامت بها الوحدة والمصروفات المتعلقة بها ،حسب
المقرر .46/81
ستجري الوكالة المنفذة الرئيسية عمليات تحقق سنوية مستقلة في جميع جهات اإلنتاج التي أدرجت كمياتها في
-4
الفقرة  3من االتفاق .وسيجري التحقق من اإلنتاج السنوي للهيدروكلوروفلوروكربون باتباع المبادئ التوجيهية التي
أصدرتها اللجنة التنفيذية ،والشكل الموحد للتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون باستخدام تعريف بروتوكول
مونتريال لإلنتاج .وستقدم تقارير التحقق للجنة التنفيذية وفقا للفقرة  19من هذا االتفاق.
التذييل -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة الثانية
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن اإلشراف الشامل على تنفيذ المرحلة الثانية من خفض إنتاج المواد
-1
الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب هذا االتفاق .وسيتضمن إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية ما يلي على أقل تقدير:
(أ)

ضمان التحقق من األداء والتحقق المالي وفقا لهذا االتفاق ووفقا إلجراءاته الداخلية ومتطلباته المحددة
على النحو الوارد في خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بالبلد؛

(ب) مساعدة البلد على إعداد خطط التنفيذ والتقارير الالحقة وفقا للتذييل -4ألف؛
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(ج)

توفير تحقق مستقل للجنة التنفيذية يفيد بتحقيق األهداف وإكمال األنشطة السنوية المتصلة بها على
النحو المبين في خطة التنفيذ بما يتماشى مع التذييل -4ألف؛

(د)

ضمان انعكاس الخبرات والتقدم في تحديثات الخطة الشاملة وفي خطط التنفيذ السنوية التالية بما يتماشى
مع الفقرتين الفرعيتين ( 1ج) و ( 1د) من التذييل -4ألف؛

(هـ)

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على
النحو المحدد في التذييل -4ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛

(و)

ضمان أن يقوم خبراء تقنيين مستقلين مؤهلين بإجراء المراجعات التقنية؛

(ز)

إجراء مهام اإلشراف المطلوبة؛

(ح)

تتبع تنفيذ واستخدام األموال لضمان اتساقها مع جميع سياسات وإجراءات الوكالة المنفذة الرئيسية بما
في ذلك سياسات الحماية وسياسات اللجنة التنفيذية وإجراءاتها وأحكام هذا االتفاق؛

(ط)

ضمان وجود آلية تشغيلية تُم ّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة وشفافة واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

(ي)

في حالة خفض التمويل للفشل في االمتثال وفقا للفقرة  1من هذا االتفاق ،تحدد بالتشاور مع البلد
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية وإلى تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية؛

(ك)

ضمان أن تستند المدفوعات للبلد إلى استعمال المؤشرات؛ و

(ل)

تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم في مجال اإلدارة والدعم التقني عند الطلب.

وبع د التشاور مع البلد ومراعاة أي وجهات نظر يتم اإلعراب عنها ،تختار الوكالة المنفذة الرئيسة وتحدد
-2
اختصاصات كيانا مستقال إلجراء التحقق من النتائج وإنتاج المواد المشار إليها في المرفق -1ألف بمقتضى الفقرة
الفرعية ( 19ب) من هذا االتفاق ،والفقرة الفرعية ( 1ب) من التذييل -4ألف.
التذييل -7ألف :التخفيضات في التمويل للفشل في االمتثال للمرحلة الثانية
وفقا للفقرتين  12و  24من هذا االتفاق ،يجوز خفض مبلغ التمويل المقدم بمقدار  1.10دوالر أمريكي
-1
للكيلوغرام/سنويا من اإلنتاج الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2.1من التذييل -2ألف عن كل سنة من شرائح
التمويل المقبلة التي لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2.1من التذييل -2ألف.
في حالة أن يكشف أي تحقق سنوي مستقل منصوص عليه في الفقرة  3من التذييل -5ألف من هذا االتفاق عن
-2
أن أي قدرات إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون المزالة والتي جرى تعويضها كما تحدد الفقرة  3من هذا االتفاق في أي
منشآت إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون قد أعيد توجيهها إلى استخدامات العوامل الوسيطة في سنة معينة ،يجوز
خفض مبلغ التمويل بمقدار  0.15دوالر أمريكي لكل كيلوغرام سنويا من اإلنتاج المعاد توجيهه من التمويل المقبل.
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