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1 �   ����	
���	 ����� ������ ������	� �	�	�	�� ������ ���� ��!��� "	��#$� �������� ���$� 
 %�	�� %���� ����� ��&�� ���� )' 	��� ( �� ������	��26 *� 30 ���+	� 2007.     

2 �  ����$� ��+	 �������� ���$��� ,�-�� ���/ ��$�� �� �	$��� ������ �-02/XVIII  �� ���#� 
 ������	� �	�	�	�� %+ ���1� �2� ����� ������:    

)3(   �$��� ��4 ���3���' %+ 5���� 1 5���� �� 5	�	�	��� ��  � : 6������' 6 ����$� ���	7���
 ��� 6��	
� 6����2��) 8�9��(������� 5�0��� ;���	� 6������ 6<   

)=(   �$��� ���3���' %+ 5���� 1 5���� �� 5 �	�	�	��� ��  : 6���� ;��
 6>	4	�	3
 ����4 6��#� 6��	
� 6��
	�) 8�9�� =9�� (?�
��� 6.    

3 �  ��$� ��+	 ���@��� ������ �-0 �����	 %���� �7������ %+ �������� ���$� �� 5���#� ;��
 %9���� 5�0��� A�� B����� �� �	$��� ) %����9	�� (� A�� B����� 	 6 �9��$� 5�0��) =��	�� ( �#	� 6

$��$� 5�0��� A�� ��&�� 	 6 "	��#� ��C�� ����3	 5���� ����	 ��7� �����#� ����  )	���	��(%�	�� ?���	 6 .  

4 �  =@��� �����	� �� ���� �-�3 �-0.      



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67 
 

 

2 

5 �   ������ ���� ����	 8�9� =9�� ������ �-0 . A����� ,��� ���$� ?��2�� 8�9�� �-�3 D�-0	
 ��� 6E��#�@�	 %�����-0D �	C	� ����� E������ ���� =9�� .  

 �����1 ���� 	
  ��
�� :��
���� ������  

6 �   ����� A	� F��# �� 5�2�!�  ���
� %+ ������ G��+26���+	� /%���� ���2� 2007 ��
� 8�9�� 
 ������	� %+ �����2���� =0� E�� 6 %�	��2 =�$�+.  

7 �  �� �92�� ���I ���-@ %+ �&�$� �������� ���$� �#�+ �	3 	I %��0� ������ �3 ���	 J
��� ������ 
 ���1� �2� ."��0� ������ ����2� �	�� J-	 ��
�9�� ;���0�� ��	 ��C� ��!�� %��C� �	��� 

��	���	�	$+	�	$�	���7  ������ ?�� %+ K�$� "���� . ��� �� ����	� *� ���$� D���� 8�9�� *���
	
 ����32007� ���-�� *� ���!� 5�&�� *�	 @�� ����$!�� ��I��$�	 6 ;��	�2�� L�!�
�� ��$!�� ;�0��

���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� �� ��0
� �
�� ,��� ;���	� L!� �� �-	�!� 6 . �&�� A7�� ��	
	 �������� ���$� �� 5���#� �7� �#��� ����
� ;����� ,	- %+ ;�0����� D�I %+ �7�+ �&�� ?��� 

�7���� �M2� ;�2@������ ������ ��7��	�� N�����	 ;�
��
�;��	�2��  ��	���	�	$+	�	$�	���7 .  

8 �   ��C�� ��$!�� ��+�- ������ ���� *� �7I���� K�	� �3 �7�$� �	��
 �������� ���$� � ��@	
��	���	�	$+	�	$�	���7 . ��!� �	��
 ��!� �3 ?2�	�
 K���	 ��!#	 ����-��	�� �-�3 �	�� A���IO� �

 �������� ���$� ,�-�3 J��� �� ��	�!�	 �@P� 5���� %-��� 6 C�0�	 . ��2� ����� �7����3 %�� "9��	�	
 ;�2@���$� ����� �
�
3.  

9 �   ������ ����� *� %��� ;��	�2� %+ �-�3 �������� ���$� �&��
	 *#@� ��	�$�– A�� 	I E�� 
2010  � P� $� �$���� ��C� �	��	���	�	$+	�	$��� �7�� ��	$�� �	��
 ?�� �!�� � *I	  ��� �C	� ,����


�
�	 5�	�� A�� C	��� ���+ ���2010 .  ;��	�2�� �� �#�� ��#� ���� ��� �3 *� 8�9�� ��23	
�� ��C� ������ ��IM� ,�+	$� ���I ;��	�2� *I ��+	�$� �-	�!��$��	���	�	$+	�	 . A&!�	

 ���	�2� ��+	�$� ����� ;��	�2�� )��2���� ( %-��� ���-@ ;���3 �@ �7�� �� ���� ��� ���	 6 �7�$�
 D�0 *$� �7�� �� %+ �&�� . �
�
3 �+	� ���� �
��
 �@�	 %+ �&�� �3 ���$� *$� �	��
 ?�� *� �+�-���	

C�C!�$� 5���
� ,�
 %+ �&�$� ���
 �$���� ��CP� *#@� ��	�� �� =���� � ��$�� *� %

Q��  �	�$�
����	���	�	$+	�	$�.   

10 �   L�!�
�� "$!�� ���+	 5���� ��$� =��� �� ������ ���05 ���� %+ 5���C ;��0 K�3 8�9�� ��� 
��������  %��0� ������ *$� �-	�!�� ������ B���� ����� ;����� ������ *$�  �-	�!�  ��� �� J� �

 ��52 .  6 ��-�!�
� ����	� *� ���� A
@ ��- �@ K�3 �-�3 F�2	 A����� ����� �� �0��@ ��-��
������ %+ ;���M�� ;��� %�� ;��	�2�� ��$0� ���!�
�� ?��	 6 ������ A�� ���� �-�!�� ��$�� .   

11 �  �	�2�� "$!�� ���+�#�  A�!� ��!� B����� A����	 2008 ��2� ��#� �3 ���$� *$� ��C� �	��
 
 %+ >��� �3 ���� %�� A����� ;�
�� %+ ;��	�	� �M2� A�����	 �#�� %�	Q
� ���� *�2008.   

12 �   %��0� ������ �3 8�9�� ��@– �
�9�� �!�� K�+ �R2� ����� ��S �	��
 E�� –����
  K�+  
#@ ��C ��	�� �
��
� ��� ���� �M2� �7��	�� %+ ���$� 5���
�� D����	���	�	$+	�	$�	���7 �#�� 6

 ����� ����' 5���� ��$� ,�+	5�� �#��� �7���C���� ��	���	�	$+	�	$�	���7 ��!��� "	��#� �&� �3 �����	 
�
� ���� ��!��� �	�!�� %+ K� >��0� ���	�� ���� 5���� ;	����@.  
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 �����2 ��
�� ���� 	
  :��
������ 	�����  

)�(  ������� �	
� ���  

13 �   %+ ��	� ;@Q�� ����� �	�� 8�
3 *$� %�/ ����� �	�� �������� ���$� ;�@3
����	�UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/1 ��	�2 ���!�� K�R�#�	  :   

  1 �  ������ F���+.  

  2 �  � �	Q2����&���:  

)3(  <����� �	�� ��@'  

)=(  ��!� A�&��.  

  3 �  ����� ��2�3.  

  4 �  ;�+	�#��	 ;��I�
�� ���0.  

  5 �  ������	 ��	�� ���0:  

)3(  <��	�� �+	�	 5�#�� �� �����  

)=(   A�!� ��!� ���2007<  

)T(   5���� ��$�5���0 ��0 �� / ;����0� ������ ������ "��0�� ���@��9��� �
<������	� �	�	�	��� ��
	���	 

)�(  ����	��� ��CU ��� ��
�� �5� �
 �P�� �;	 :2008 �2010)  ����$� �!����
50/5) �.((  

  6 �  B���� �����:  

)3(  ��	 �#��A���:  

)1(  <������ ���	�� �� �-����� ;��!�� ;��	�2� �� �!
	� ���&� �
��  

)2(   �������2�� A��� �� J��� A�!� ;��	�2007<  

)3(   A�!� A�����	 �#�� �M2� ��!� B����� �	�2�2008<  

)4(   ?�� %+ ��� 6;	�
� 5��!��� ;�@���� �� VP�W� ����� ��2� L�!�

 ��9�7�� ��CU 5��' ���) ����$� �!����51/13(<  
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)=(  �2�� ����� %+ ;���M��;��	 <  

)T(  ��<��	�
� G9�2� A���� %+ ;���M  

)�(  �2�� ����� �� �����;��	 �7�$� "+	��5��0� X�$�� �	�2� :  

  7 �  J���2�� ;�0����:  

)3(  �2�� L�!�
 ,���3 �7���� A� %�� ���-�� *$� ���� 5�&�;��	<  

)=(  <%9���� �	�!��  

)T(   A�!� ��!� B��� *$� ;P��!��2007:  

)1(   B����� %9���U 5�0��� A��)%����9	��(<  

)2(   �9��$� 5�0��� A�� B�����)=��	��(<  

)3(   �����#� �����$� 5�0��� A�� ��&��)	���	��(<  

)�(  ���C�� ������ *$� 5���
�� B������ ��!� B�����	  A�!� =��	�$�2008<  

)I(   A�!� ��
�
� ;�0	� ������2008%����9	�$� <%�	�� ?���	 	���	��	   

)	(  �2��;��	�������
� .   

  8 �  ������ B����.  

9 �   T���'	 ?P7�
 ��C' ��2�� �$IQ�� ��+�-U ������� ���!�	 A����� ;����
 �	���	�	$+	�	$�	���7�)  ����$� �!����52/4(.  

10 �  2�� ����U ,%��� ��!���� ��$!��� �4	2� �M2� �@�	 ��-�� D�I ����!�� ;����	 ;��	�
) ����$� �!����52/8) T.((  

  11 �  A�� �!� %

Q�� C�C!�� 5���
� ;��	�
�	 ������ ��	��� ;������ �� ;���� �M2� �@�	  
    2010 %

Q�� C�C!�� ����� ��$�� ��
0� Y�+	 6) ������$� �!����47/49	 49/32.(  

  12 �  ��� ���$� ��� �� ����� �����) ����$� �!����50/41.(  

  13 �  ���� ��!��� "	��#� ;���
0:  

)3(   A�!� ������� ;���
0�2006<  

)=(   A�� ;���
0 ��	
�2006.   
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  14 �   %��!� �0���� "	��#� ����3 ;���C��2008	 20090����� ���C���	 � A�!� 2010.  

  15 �  >��3 �9�
�.  

  16 �  ������ �����.  

  17 �  ������� A���.  

)�(  ��������� �	����    

14 �  ;�+	�7�,�� J��� �3 *$� �������� ���$�  5���!�� ���
� �.   

15 �   ����$� ���� K�3 8�9�� ���51/13 ���$� ,�-�3 �� �I��R�	 5����� ;���	$� �2�	 ��!� �	
 
� %��0� ������ Z��I *$� 6 �	-	���� ����7�� �������� %+ ;	�
� 5��!��� ;�@���� �� X�$��� �2@���

 ����� %
���� ��2� ���!�
�� ��
���� 5���� ,	-.  

  

 �����3 ��
�� ���� 	
  :���
� �����  

16 � ;���
���� 5 ����	� *� ������ D���� "	��#� %�	Q
� UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/2 %�� 
�� ��� ����� ��2�3 �#� �� ����52 .  ����� ;��@ ;�	�� ��� ���� %�� 5���!�� ��2�� *� �+�-���+

�&�� 5����� %+  � �� %$0��� ������ ���0��	  � �
����$!��� � ��4 �	C	1� 5����
�� �	�� ����!�
� ?���	 �7�+ =	4����	�2�1� �2� J
��� ������ *� �������� ���$� �����  ������$� ���� ?��	 6 ��

52/43 	 52/46 %�	�� *$�  . *$�	3 ������	� ��$� *$� �������� ���$� 8�9� ��+	� ��3 ����� ��$
�
 �����
 %+ �2� J
��� �7������ ���� *$� ��7!�C	�� �	C	�2007����� K�$� ��� �����	 6  52/47 

�	�2� J�C	�� ����� ;��@����  T���� �$�!�� ��C� ��� �M2� "��	���	�	$+	�	$�   *� ������� %+
 ���!�� ;�	� ��� �7� �	�!�� ;,��� ��� %+ ���$� ,�-�3 . �P� D����� A�� A� "���� �3 ��0 ���	

 ���� ;0� %��0� ������ ����3 �	�� %+ �	�2�� T�� ��+ ��$�!� ?$�7� �	�� ��  ����.    

17 �  ;��+3 "	��#� %�	Q
� 5���� � �� ���3 ;��3 �@ ����� �M60� �7� ����	  ��2� 6 �����
 %+ ;��	�2�36�$�  . �� =��� �� �7� ��	�� *$� �	#0$� �-	�!�� ��2�� >	�
� X$� �@	107,5 �	�$� 

� X$��� ��I ����� K���3 E�� L�!�
� �!� ���	 %����3 ��	� %�	0 *81,3 �� %����3 ��	� �	�$� 
 %�$��� �$�� ��	�0	 5����� ����	� J� "������ �7������ ;-�� 	3 ;�0
 �@ �� ;��	�2�� L!�.  

18 �  @�	3 ��-�� "9��	� �3 "	��#� %�	Q
� 5���� ;��@� *I	 6 �#�� ���I3 ;� ���!� �
��
� �� 
��+�-� ������$�	 ;�
��
$� ��$0� T��� ��2�� ������0� ��	���	�	$+	�	$�	���7 �7�P7�
 ��C ��2�3	 

 ����$� ����52/4 ��	��� ;������	 <  A�� �!� %

Q�� C�C!�� 5���
�� ������2010 ?�� =$�� ��� 
 ������47/49 	 49/32 ������� J� ��2��	 6 50/41	 11/XIX  �2� J
��� ������ �� ���#� 

 ��	�
� ;������� ��!� "$!�� ���+ �������� ���$� ��R2� �� �@�	 6 ���1� . ������ %+ �-�3 ��3 �@	– 
 �	-	�� �I %+– ������� "$!��� %����0� ��!� 6/XIX�2� J
��� ������ �� ���#�   ���1� 

�M2� ��C�   �$�!�� �$�	���	�	$+	�	$�	���7.   
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19 �  ;R$�3 ;�$� �@ ����� �3 "	��#� %�	Q
� 5���� – D�I X�$��� 5��+ �P� – ;�@��� ;����3 �� ���$� 
 ���� 5��!�� ��9�� >��3 . �M2� A���	� ��@��� ����3 �� ���# �	� =$�� ���+ ��+	�� ;,��'

� *$� ���
�� 5����
���� ��$��� ;���7��	 ;P�� ���!�
 �� ;��	$!� "����#� *� ;���7
� J+
 ������� ,�+	$� �����9�
�3/7 ���3 �� ���#�  ��@���� ?$� . ;���3 �@	 ����3 "	��#� %+20 ���+	� 

2007 ���� ��!��� "	��#� �7$�!�
� %�� ;���7��� �� ��CP� ;��	$!�� ���!�  . %���� =$�� ��3
� ��@���  ����3 �� 5	�� ���+ �	�	�	��	 [���� ��R� ��@��� *����� �	-0� [���� ��R�� ������ 5�0��� A�

 ���
�� %+ %��� %+ 	�	��2007 =@���  . ������ �� ,C� �-0� �3 "	��#� %�	Q
� 5����  ��M�	
 T����� "$!�� �7�3 � ��&�� ����� ���S �M2� ;�2@���� �!�������	���	�	$+	�	$�	���7� 22 .  �-�3 ;��		

 ��	�0 �� 5	��' �	� ��
��� ��
��	��' �M2� %���� ��0	 L�!�� "	��#� �� ���P� K�	3 ��� �����
 [����	 �	C	� ��@��� ;������ ,���3 ��7��&�� E���� ��$!��� 5�0��� A�� [���� ��R� . A����� ����� ;��@	

� �� 	����� ���2	 ��C$�� �� \
� �� ���$� "	��# �� ��	�
� >���$�20 %+ ������	� �	�	�	��� 
2007 .  =0
�� %�� 5��� �P� ;������� �� ��� ���9�#� ���&	� 5��	 ���	Q
�� 5���� ;�-0 �@	

 L�!�
� �I �7�$�–	� %+ ���� 	I ���  ����UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/2.    

20 �   5���� ;�$�3 A���� %+	 ���� �� *$� K�3 ���	Q
��51/53 ���� �� ���&	 ,�2��� P-5 ;0� 
 A�&� =�	�� ���&	� %$4�2 ����� ��$�!� �����	 6 ��C�� �� ;���� ��+	�� =��	�� J� "���� " %
���� "


� ;��� ��+ 5�0��� A�1�' ��	Q 5��"	��#� ����� �	Q2�	 ������ 5��
� 6 "	��#� ����M���I� ��  6 
 �R2� D�I����&	� �9�� ��  �5 ���+	� �	3 �� ,��� 2007 .  %�� ���� ����� 5��
� 5�	!� �-�3 ;�0�	

 ����
 5��� %�	���� �	C	� ����M� ���&	� �7$R2 �!� ����� *� ;���.  

21 �  ���
�� ���@�� �	-	� ���IM� ,�-�� �03 D	� ?�� ;���3 %�� �2@���� %+	 *$� ��$
��	���	�	$+	�	$�	���7  ������ �� 5���#� ����2�� �	��� ���I3	� �2� J
��� ���1 . =0� �@	

 �����P� %����� ��0� %+ ����� ������	 %��� ����� %+ ����� ����2�� ,�-�� . �2@���� �� *$�	
;��03��2�3 �� �������� ������ J� �������� ���$�  ����� . 

  

 �����4��
�� ���� 	
  :������
��� ��
���
�� ���� 

  
22 �   "	��#� ���0� "$!��� ������ ��C�� ���3 A�@ ���� ��!���

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/3 ( %+25��	��3 / �	� ���2�2007 ��#� �!
 ;���� ���S �' ��@	 6
 �I��@ ��+�-' =
��� �7�� ;���767 336 2  �!�� ��� 6��
���	 %���� ������ ��� ������3 ��	�

 %����U114 338 29�/ *�0 ������3 ��	�  .	��+3 �-�3 M� ������ �� ����� ;��I�
� *�$� �@ "	��#� �
��7$�#0� A� ��#� ;��	�3 �� ���� �'	 ��$�.  

  
23 �  �� ;3�� %�� ;���R�� ,���3 ��S ��C�� ���3 A�@ A� �22��	��3 /���2��	�  2007 . A� K�' ��@	

 X$��� ��# ;��	�3 ���@ ��#0�700 579 4 ��� ;#@��� �@ ��#� ;��	�3 �$�#0 �3	 %����3 ��	� 
 �� ��
���	 %���� ������395 734 37 *�' ������3 ��	� 790 459 31������3 ��	�  . %����' X$�	

�	+��� K�+ ��� "	��#$� ���� ;���U	 �9	�� �� ;���U	 %9���� �	�!��	 ��#� ;��	�3	 ������ ;�
 ��	����959 964 334 2������3 ��	� .  
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24 �   �� ����� K�3 ��-3	26���+	� / %���� ���2�2007 %+ 5���� ;������ F���� ��#�� X$�� 6
 ��
���	 ����� ������781 114 102����3 ��	�  �� ��M�� 6��991 654 70 ������3 ��	�  �9�I *$�

 X$��	 �����790 459 31 A	�� *$� ��C	� �7���@ ��#0� ���	� 6��# ;��	�3 �9�I *$� ������3 ��	� 
2008	 2009	 2010 X������� 071 671 14	 ������3 ��	� 146 964 11	 ������3 ��	� 573 824 4 

� *$� ������3 ��	�%�	� . �� 5����� 5���$� ��	�
� ��#���� �' ��C�� ���3 ��@ 6K���� A��� %+	2003 *�' 
2007�+��� �	��� %+ ��� 6��#� ;��	�M� ��$!��� �7�+ ��� 6>��� ;��	$!�� C�	� �� P-+ 6�  ����	���

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/3.  
  

25 �  �� =��3 5�� ��� ,C' A7�$@ �� ,�-�3 %�� 5��� �	� ,C'	 5��M�� �7���I�
� �C� � %�� ��
;��M��� D�I �7�+ ;��� . A� ;��I�
� ��!� K��� ���� ��!�� "	��#� �3 *�' ��23 ,�-�� �03 �3 A4�	

 K��
� �7��$�93� ������ �9��� %+  X�����#�� 6>	@3 ,��' ���� 5�	�- 	3� ����S �^+ 6��$!�� ;�7!�� 
 A�� %+ ���	���	�	$+	�	$�� �	�$� ��CU ����' ��	� =��@ *�' �&����2010 . T��� �3 L!�� F��@	

���� ����� *�' A���� D����� %+ 5��M��� ;��I�
�� �	-	� �� ��
@ �������� ���$� 8�9�.  
  

26 �   6��1� �2@��� ,��' =��	;��@%$� �� �������� ���$� :  
  

)3 (  � �3;�+	�#��	 ;��I�
�� ���0 �� ��C�� ���3 ������ _��$� ��0 ;��	�3 �� ;��	$!����	 
��#� %+ ��	� 	0�� *$� ������ �7� �	� "+���< 

  
)= (   ��
3 %+	 6���� ��!��� "	��#$� �$��� �7���I�
� ��
 *$� ���� J��� �̀0� �3

���� ;@	. 

  
) ������53/1(  

 

 �����5���� 	
 ��
��  :���!���� ����
�� ����  
  
)�(  
��	��� ���	�	 �
���� �� �����  
  

27 �   ����	� ����� ���� L��UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/4 ������ ;��	
�$� C�	� ��-�� %�� 6
"	��#� ����3 �7�$� ;�+		 5����� ;���	� �7��' ;��23 %�� .2�� �� ��9�#0' ;����� ����	� ;$�2	 J���

 *$� ��C� 5��� �7�+ 5�#�M� &��0� %��12 ����� K�-��� E�� 	0�� *$� 6J���2�� C���' \���� �!� �72 
28/7�������� ���$�  . X$�� �M� ��$� ���0U %+ �	�4�� �@ ,�-�� �' ��@	542 67 E��� ������3 ��	� 

��	 ����� ������ *�' 5����� ;���	� �� K����' �7�	��� 5�#�M� �&��0� ;���	� �3	 ��
�651 576 9 
A��� ������ �P�� ?��	 6 ����� ��@ ;C��3 ;��	�2� �� ������3 ��	� . ���@ %����' �M� �-�3 ��+3	

 *�' �#� ��
���	 ����� ������ %+ ;��+	�$� �0���� X�����323 182 102������3 ��	� .  
  

28 �  �� ���$� ;��@%$� ��� ��$� ��0� �3 ������:  
  

)3 (   ����	� %+ �a�b-��� ��	�� �+	�	 5�#�� �� ������UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/4< 
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)=(   ����� ������ *�' ���� 5��!��� 5����� ;���	� �I��!� %�� �	�� >	�
� %+�#
 X$�� E��	 6��
���	211 60�#�3 ����� _������3 _��	�  6;��	�2� 5 ��2� X$�� 5���'

509 28 X$��	 %����9	�� �� _������3 _��	� 708 22=��	�� �� ������3 ;��	�  X$��	 
994 8	���	�� �� ������3 ��	� <  

  
)T (   ����� ������ *�' ���� 5��!��� 5����� ;���	� �I��!� %�� A��� ������ >	�
� %+�#

 X$�� %��	 ��
���	331 7 6;��	�2�� A�� ������ 5�#�3 ����� _������3 _��	�  %+ ���
 ?�� X$�� 5���'569 3 X$��	 %����9	�� �� _������3 _��	� 952 2=��	�� �� _������3 ��	�  

 X$��	810	���	�� �� ;��	� <  
  
)� (   �7�	��� 5�#�3 �7��� ��� ���� 5��!��� 5����� ;���	� �3651 576 9  6_������3 _��	�

����
 �� ���3 ��� ;$��c3 ;��	�2� �� 6A��� ������ �P�� . X$�� ?�� ��2�	512 119 
 	 6%����9	�� �� d������3 d��	�062 899	 6=��	�� �� _������3 _��	� 352 669 _��	� 

	 6	���	�� �� _������3725 888 7 <%�	�� ?��� �� _������3 _��	�  
  
)I(   ��	0�659 510  ����	� A	
� �9C _������3 _��	� �R����300 38 %����3 ��	�  ��

 ����� %+ ����	� ������ ���	�� ;��	�2�� 	���	�� *�' %����9	��
)KEN/FUM/44/INV/38	 KEN/FUM/50/INV/40(<  

  
)	 (   ��	0�000 12 ����	� A	
� �9C %����3 ��	�  �7���@	900�3 ��	�  %��� %����9	�� ��

 �	�2�� 	���	�� *�' �	�2� ���' ����� %+ ��9�7�� ��CU 5��' ���
)NER/[HA/48/PRP/17(<  

  
)C (   X$�� �3323 182 102 %+ ;��+	�� ��3 �� �������� ���$� _�0��� ��� _������3 _��	� 

��
���	 ����� ������.  
  

) ������53/2(  
 

)�(   ���� ����� ���2007  
  

29 �   ����	� ����� ���� A�@UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/5/Rev.1 ��� ����� ���0 L�!� %�� 
 A�!$� �����2007 �������� %+ ��$!�� ;��+	��	 %��0� ������ %+ ;��+	�$� ���0�� >	�
�� ,	- %+ 

��
���	 %����	 ��
���	 E��0� .�� C	���� ���� ���$� �' ��@	 ;	�
 �P�� 5��+ ���C2006 �2008 
 X$���8,8%����3 ��	� ���P�  . K�$� "+	�� ��	��� ���@ *$� ���� �0 *�' �@	��
 ?�� �	�0 �3 G-	3	
 ������� ;����� "�2��
 5C7�3 ���@ X$��� �3 *�' �&���� 6��#� %+ ���K�$�� E�� 	���	��  �� ��������

 ��#� ��	�0*�0 6��C� %�	0� 6�/ 10����� K� ;#	3 E�� X$��� �� %����3 ��	� ���P� .  
  

30 �  �	� �3 ��-3	����� ;����9����	 5����@ ��-�3 ;�0���� ���2�M� ;�� �"�4��	$�� �� �
��P����� "7���@ �#���' �� *990 276 1������3 ��	�  .@	����3 ��$� ;��2�� ?����	� %+ �� �
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/15/Add.1 ,���3 �7���� A� %�� ���-�� *$� ���!� 5�&�� *�' �+�-U %I	 6
;��	�2�� L�!�
 . �	���� ��$!��� ��9�#��
� ;�
��� ��
�9� ��#� ��2� %I	

�-�3 ��2� �7���	 6���	���	�	$+	�	$�	���7� : �9��� "+�� �� P�	�� ;�$� %�� ��$�� ��2�3 <�����!�
"9��	$� ��
	�� �R$��� ;����� ��+	�� ��	�2�	 <%����� ����U J���2�	.  

  
31 �   ����� %+ �!���� ;��@ �������� ���$� �3 *�' ����� ���� ��2348/3 ;��C��� F���� X$��� �3 

 �P�� ;	�
� 5��+ �P� 5����2006�2008� ��	�	� ���
 *$� 6K#�#�� %R��� ������ ;�����0� 6��$! .
 ��4 ��2�� %+ %��0� ������ �P� ��+	�� %+ �&�� %R��� ��� �' �� ��0� �3 �������� ���$� *�' =$�	

 A�!� ����3 ��� %+ ������2007 . ��$!��� ����	� %+ ����
�� %+ T��d� �3 F���� ����� �' �-�3 ��@	
 ;��	$!�� ����� ���� �� 5���� ���� �	�	� �&� ;��$�� A���� %+ ���M�� ;��0 �� ����	� %+ 5��	�

��7��� ����� . �	��� *$� ���3 ,	-� �$
	4 ;�@���� *$� ��+	�� ���0 %+ K�3 �e��� E�� 6����	� �� 
 �������� ���$� ��-�
 6K� %#	3 ���
0 ;	�
� 5��!���7,8��3 ��	� ���P�  =	$��� X$��� *�' %��

 *�' %����U�� J���� ��� 6�$�/ ;��C��� ���R��95,14 5���$� %����3 ��	� �	�$� 2009�2014.  
  
32 �   =��3	3� �0�-�, ���0 %+ �##�� ��4 X���� E3 �������� ���$� >�� *��� � �3 ����0� K�$@ �� 

2�� �7�+ ��� 6;��	�2�� J��� *$� ��+	�� A�!� ��!� ��� %+ ������ ��4 ;��	�2007 . ���$� �3 ��4
;��+3 �����	� %+ T���U �@	 �	�2�� "$!�� ���+ ) *�' K���@ �#�000 290 1%����3 ��	�  (� A�� A4� K�M

 A�!� ��� ��� %+ K���'2007 A�!� ����3 ��� %+ T��3 ��+ 62008 . %+ K�$� ��+	�� �3 D��!� �I	
���� ;	�
 �P�� 5���� ������U ���C��$� ��
���� ���S E3 *$� E	��� � %��0� ��2006 �2008.  

  
33 �   ?��f� �3 ,�-�3 5�� F��@ 6���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�$� ��9�#��
� ;�
����� "$!�� ���+	

 ���� �M2� ;�2@���� ,��' ��0 *�' ��$!� ���9���� 6����� �	�� ��  ��+�-U ������� ���!�	 A����� ;
�	���	�	$+	�	$�	���7� T���'	 ?P7�
 ��C' ��2�� . D�I �	��� K�	� "��
� �� �3 ,�-�� L!� >3�	

 A�� *�' ;��	�2�� %+ �&�� ,���' ���0 %+ K�3 �� "$�� ����S �	�
 ����� 6%��0� ������ %+ ��M
��
2008���� ;@	� �	��
+  �	��� %+ M7� �#��� ��@��� ����� �	M� ,�+	$� ���W� ��$�� A��3 �� P�9- F

 A�!� %+ A�� �3 ����� 6��CW� �e�!�� %��C�2013 . ��9�#��
� ;�
��� ���@ *$� ,�-�� �03 ��2	
0	� ����!�	 ��7��	� N���� ���U ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	���� ��$!��� %+ ��$�� ���
� �3 �7�M2 �� 5�

�$����� ;��	�2�� 5��' .%+ �&�� *$� "�d�	 �	���� �#��� ��9�#��
� ;�
��� 
 ���� ���' %+ ���	���	�	$+	�	$�	���7�9����� �	�� �� .  

  
34 �   A�!� ��� ��� %+ T��� A� ���!�� ;��	�2�� �3 %+ =�
� �� ��
��
 *$� ��2007  ��� �' ��	

 �3 ����� ���� F�2 6���!�� ��$�� %+ ������ ���0� ��
���� ���S E3 *$� E	��� ?����2�� ��e!� �  %+
����0� �
��
����' �7�M� "�����P� ��	$�� " 5���� 5���
�� ����	��� ��CU ��� %+ �#	� �7� T��� A� ��

�M� �#	� �7�^+ �'	 6;	�
 �P�� �7"�����P� ��	$�� ��4 ." ;��	�2�� A���� A�� %+ =�
� �' �-�3 ��@	
������ ;C�4 5��' ��� C���' A�!� 	3 6X����� ��# %+ ���M�� ;��0 *�' >C!f� �@6 ��	  A� %+ ���M��

���!�� ��9�7�� ��CU 5��' ��� A����.  
  
35 �  >��� =��
� �� �3 %����9	�� ���� F�2	 ��	�� �	�	 �	�� �@ ��2�� D�7� ;��$� A���� A�!� 

��2�� %+ ����
� �� ��̀�� ����
� G9�2� �� "��� . �' ��@ ��� �	�	 A�� �� ����03 A��� ���M�� ;��0



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67 
 

 

10 

 	3 6����03 ��CP� ;�!��2���� �	�2�� ��	0�  %�!��>��� ����	 �� . ����� 5�	�-��� ��	� � �@	
;��0�%�!�� �$�� ����� ���0 �	� �	0� "9�� E3 5�	���� ���M�� .  

  
36 �   ����� ��0�
 *�' �&���� K�3 *�' ,�-�� �03 ��23	XIX/6 �e0$� ;��C�� ���� ������ 

�0 �7�$� "$�� %�� ��2�� L!� �^+ 6���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� ��C^� "$!�� ���+ ���1� ��
���� ���
"�����P� ��	$�� ��4 "������ "��0� %+ ��$�� 5���
� %+ ���!+ J@	� %+ �	��
.  
  
37 �   6�2@���� �!�	;��@%$� �� �������� ���$� :  
  

)3 (  %�/�� _��$� ��0� �3: 

  
)1(   ���0 �� ������ ����� A�!� ��!� ���2007 ����	� %+ ��	� 	0�� *$� 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/5/Rev.1<  
  
)2(   ��
���	 ����� ������ %+ �7�$� ��+	�� ;e�� %�� �$�/ ;��C��� ���@ �3 ���

 �����1,1�� %����3 ��	� �	�$�  5���� ��� ��� %+ ����� 2007�2009 
<���� ��!��� "	��#$�  

  
)= (  �+	�� %+ �&�� �3�� ����0� ������ �P���U �@	 �	�2� *$� %�T�+ �����	� %� �

)000 290 1%����3 ��	�  ( A�!� ��� ��� %+ T��� A� E��2007<  
  

)T (   %+ A����� %+ ;���M���� ��$!��� ;��	$!�� T��' %+ �	�2� "	��#� ����3 *�' =$�� �3
 �����	 %���� �������� %+ ��!� ��� ������ �7-�!�
 "��
A�� �� ��< 

  
)� (  	�
� �M� ��$� ��0� �3 ������ *�' ;��+	�� ��$� ������ 5����� ;�@���P� ��	�
� G9�2� >

 X$�� ��
���	 �����553 754 7 %����U >	�
�� X$��
+ ?��� �����	 6������3 ��	� 
�C��P�;� 95,14 �� 5����� 5���$� %����3 ��	� �	�$� 2009 *�' 2014. 

  
  

) ������53/3(  
  
  
)!(  "
���� ��
#$ �5���% &�% �� / �	'	�	�$� ��*	����	 ��+
$��� �$���� ��$�
�� ��,��-� .��%� 0-���%�

������	�  
  
38 �   ����	� ����� ���� L��UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/6/Rev.1 ,C�3 �!��3 ;��-�	 6

���+��	 : 5���� ��$� ����� ;����0 Ae��� �	� ,C��5$!� A��� %���� ,C��	 < "$!�� %�� ��$�� �� ;��	
 <������ B���� ����� �� ;����� L�!� ����� ,C��	 <������ ���� �7�+ �&�� �3 ���0� ����� �9�
� �7�

����
�� %+ ����	� ���!�� ;�0���� L�!� J��� ,C��	 . �� VP�U�� �0����� ;P��!�� �	3 "$!�	
� ;��0 �� %��!� %�� ;��	�2�������� �9�
� "��
 %+ ������ %+ ���M . A���� C�C!� %���� ���!���� �#d@	
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 ��� ���0	 6Y����� ��#' A&� ���@ �� �9�
� 8��� 6�����$� �	�2 ���3 A���� A����� ������ ;����0
��9�7�� ��CU 5��'/� �9�
��	 6������ %+ ���M�� ;��0	 6����	� ��CU ��� >	@	 6>��� ��

Q�

"	
� . ��	�� �$#	� ����	 6������ A�� ����� �7����
 ���� ;�2Q� L!�� ����	� %+ �	�� %0	�	
���!�� ����	 5����� ;���	� J� �	�!���� ;�2Q�� D�I.  

  
39 �  ������ �!� �3 ����� ;@	� �!�-� �	�� �@ K�' ,�-�� �03 ��@ 6�2@���� �P� ��M� 5���� ����@ 

������ %+ ���M� ;��0 %��!� %�� J���2�� ������ A�� ����3 %+ �&�� ��� ������ ��!�. ��4 �@ ?�� �3 
 5���� ��$� ����� �#�� ���� �	��5����
�� %+  . %+ ���� E�� �7�� >	�
� �� �0�-�' ?��� 8���	

$�� >���� ��
���� B7�� �I ����� ���$� ��
���	 J��
� ������ *�' ����� A��� �3 ����� *�' =$�	 6��
 ����������M
�� ?$� ��5�	���� ������ ;������ ,��' 5�9�+ ��	  . "	��#� ����3 �' ����� ���� ��@	

��$0�� �7� A���$� ���	�-� ;��	$!�� �� �!���� J��� .=	$�� %+�-' ��� E3 �3 G-	3	 K�+ �&�� ���� 
	 ��$0�� "$!��
	 ����1� �$���� ��!� ;������ "��
 %+"A���� =	$
3 ";��	$!�� . K�M2 �� B7�� �I �' ��@	

 A����� ������ ����	 �������� ���$� �	C� �3�����P� ���2.  
  
40 �  � =�� �� �	�2� %+ K� A���� %R��� �����$� ��$0� E3 �3 *$� ��S 	-� ��2 �	�� �@ E�� �$�� J

������ A�� *�' K���� %+ . ;������ "��
 %+ 6����� ���
 *$� 65���� ;�2@���� D�I �	�� �3 ����	
����� �� ���� �I�-0� %�� 6;���2� . �	��
 �	���� ������ A���� �3 *�' �	C	� ����3 ���� ��23	
	 ������ ���� ����� ����	 ���+ ���7
'������ A���� %+ �������� ���$�	 ���� . ����3 �3 ��-3 K���	

 �$���� �2���� ��#�� �P� �� ��!� �3 %R��� 6=
���� ;@	� %+ ;��	$!�� "+�� *$� �!��2� 6"	��#�
������ ����	 �������� ���$� *�' ������ A���� B9��� A���� ��@ %�!��.  

  
41 �  �
� �2@��� =��	 5�	�-	 ������ A�� ������ ��$�#�� ;������ ���^� "$!��� �7�� >	U?�2 

� ����� ��$�$�	-	� 6A����$� ;��@%$� �� �������� ���$� :  
  

)3 (   5���� ��$� �� �������� _��$� ��0� �35���0 ��0 �� / ���@�� ������ ������ "��0� ;����0
	�	�	��� ��
	���	 ��9���� ����	� %+ ��	� 	0�� *$� 6������	� �

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/6/Rev.1 < 

  
)= (   ;����� �7�+ T��� �3	 6������ ���0 ����	 �!��� %+ ��2� �3 "	��#� ����3 �� =$�� �3

����!�� *�' _����
 ������ A�� ������ _������	 6;��	�2�� ����� %+ ���M�� ;��0 �� J� 6
�	��� 5���� ��$� ?�2' ���-� ;���	�	 ��$�� J� 5���
� ;�	�2� %+ 5 6��$�!� %+ 

 ������ �7�� >	�
�	 5�9�+ �� �������� ���$� ��
���	 J��
� ������ *�' ����� A��� �3	
������ A�� ���� ��$�#�� ;������ ���^�. 

  
) ������53/4(  
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)
(   ���1	���� ���23� ���,�� �
�� �"���*���4�* &540�	 :2008 – 2010)  �"���#� ��$���50/5) 
((  
  
42 �   ����	� ����� ���� L��UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/7 ����	��� ��CU ��� ��-�� %�� 

 ���� ��!��� "	��#$� 5���
��� ;	�
$2008 �2010 . �	�� �� ���� *#@3 �' ��@	
 ���	���	�	$+	�	$�� �P� �7$�	�� =�� %�� ������ A�	+	�	$�	 �	���� ���	$� J��	 ������ ���	��	� 5���

2008 �2010T���U	 ?P7�
� %���@ %+ 6 %I 809,4 3��� . �� %@��� ,C�$� ��	��� ;��C�� %����' ��3 
 A��2007	 � 5���2008 �2010 X$��+ 263,3��	��� �P�� 6%����3 ��	� �	�$�  ;��	�2�� ������ 

������ *�' ������ 5����� ;	�
� 5��!��� ��CU . X$�� K�$� ��+	�$� A��� A� ?����	0 %5,3 ��	� ���P� 
����� %����3�	�2� G9�2�  %+ ��C' ;�15�$�  6 A���� A��
 ���53 �I���	 ���$� �7�+ �&��� ��CW� ���.  

  
43 �  03 D���3 �Q
 *$� �� ;��	�2� ������ ��!� ��3 ������ T�	�� �' ����� ���� ��@ 6,�-�� �

�7�+ ?P7�
� ���0� "�
� A� ��$� ��P� %+ ������ "�2��
� ;���� 5C7�3 ���@ %+ ?P7�
� ����!� .
' �!� A�� A� ���	 �7�$� ��+	�� ;��
 %�� ���@�$� �!-��� �	�� ;����� "$!�� ���+	 G-	3 6�7��C �-�3 �3

 A�� ���7� %+ ���
� ������ %+ ������ A�@��2006;���	� �� ������ ��$0��� ������� *�' 5�����  *�' 
��
���	 %���� ������.  

  
44 �   6�2@���� ��3 *$�	;��@%$� �� �������� ���$� :  

  
)3 (   �3��!� ����	��� ��CU ��� �� ������	�
 �P�$ ;2008 – 2010 ��	����� A
�� ����� 6

 ��	�� �������<���!�� 5���$ 

  
)= (   5e���� ��$� �̀0� �35 5����� ;���	�	 65��̀�� ��4 ���	 �7�$� "+	� ;��	�2� �7��� %�� 

 �P� ������ ���
 5���C *$� 6���!�� ��9����	� 5���2008 – 2010< 

 

)T (  ��	 ��9���� ;���	� �̀0� �3 ���	�� 5���
�$� ���0� �7�3 �e��� %�� ��$�� J� ��!� *$� 5���
 %+ 5��0�� ��CU ��I3 "��0� ��3 ��� ��b��!$� �	�	�	��2007	 2010 �e�-� �3	 6

 5���$� �7$�� ��� %+ ��2�32008 – 2010<=
���� 	0�� *$� 6  

  
)� (  �	��� ��CU ���� ���0� A���� ����� *�' =$�� �3 ;	�
$� 5���
�� ���2009 – 2011 

 A�� ���� ������ *�'2008  5���� ��!� ��� ���' ��3 �� =
���� K��	�� A����� 6
2009 �2011<���� ��!��� "	��#$�   

  
)I(   �M� d��$� ��0� �3:  
  

)1(   K�	��� �� 885,5 57 5���� �	C	1� 5����
�� �	�� ?P7�
 �� _������ d��� 
 	 6�	C	� �����
 ���!��455,0 54 %+ �	C	� �����
 ���!�� 5���� d������ _��� 

 �� *��� �� �P� ��CU �&��� ;�C�� 6�	C	1� 5����
� �	� T���'2007 %+	 
� 5���2008 – 2010<  
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)2(  ����� ?P7�
� A�0 ;� ��$�$� ��9�7�� ��CU 5��U ��� �	
��	 �P� �e�� 6L
	42 ?P7�
� A�0 ��$� ��4 ��$�� �	C	1� 5����
�� �	�$� ����	 ��C' ��� 

	 6L�����10 A�0 ��$� ��4 ��$� �
�� %+ T���U ���@ %+ ��C' ��� 
 <������ ��@ _����0 %I 6L����� ?P7�
�  

  
)3(  C' ��� �e��� ����	 ��?P7�
� A�0 ��$� ��4 ��$�� �� ���� ���	 6L����� 

 �� ��9�7� ��C' 5��'31 �&��� �/ *�0 Ae��� A� L����� ?P7�
� A�0 ��$� �� 
�������� ���$� �7�$� "+	�	 �7�+.  

  
) ������53/5(  

  

 �����6��
�� ���� 	
  : "
����� #�$��:  
  

)� (   �������	 
����:  
  
)1(  ����� 0-"
���� 0��	��� �� ��"*	� ����� �*��
 ��,���� 
��	�$ �� �67  

  
45 �    �� �-����� ;��!�� ;��	�2� �� �!
	�� �
����� "$!��� ������ %+ �������� ���$� ;�&�

 ������ ���	��)UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/8 ( ���$� K�e�@3 E�� A�����	 �#�� ��� B����� ���' %+
 ��
��� �7����� %+ ��������) ����50/9( . ?P7�
� ��$� �3 A�����	 �#�� %�	Q
� ���� G-	3	

 �	�0 J�� *�' ����� ���	�� ��2�3	 ������ ;���
���� �	!� �7� A��� �� ���� ������ ���	�� �� L�����
 ;������ L!� %+ 5M�+ J
	�� >��� ��0 �#�� ��#� 3��� �@ %�� ������ ���	�� ?P7�
 %+ ;���C�

�������� L�41� ������ �� ;�����0� ��C� 	3 ����C . A�� ��� �����$� ;$��� ��$�� A&!� �' ��@	
2002 ��
�� L��$�	 20 A�� ��� �9��� %+ 2005 5���� ��$� �� ��+ ��$� �
�� �'	 65 A�� ���0 %+ ;��� 

?P7�
� ;����� ��0� ��+	 5�	���� L����� 5	��� ������7�� X$��� .  
  
46 �  2� ��
��	 �!��3 *$� ��+	�� ;�� K�' ��@	L����� ?P7�
� ��$� %+ ������ ���	��� ��	� ��� 

 A��1995 . Cg��c3 6;��	�2�� D�I ��	40 �C ��	 ��	�2� 14������ ��@ ��	�2�  . �� ���� ��2�	
�!��2� ���U ?����� ;��' J� ��!� ������ ;��	�2������� ���	��� �#�#� "$!�� ;6 =�����	 

�7!��	 �$��0�� ���	���� ��4 ;��	� ��2�� *$� ���	Q
�� . ���	�� �9��� ����#�@� >	��� Ae��� A�	
 A7����
 ���0f� �� ���@^� ��� "$!�� ��0 ���I ��M
� D�I	 6;��	�2�� �� �� ��$@ ��� %+ �' ������

���� ���	���K�� �9�� A���
�� �� . ��$�� L!� %+ ��	7
� ������ ���	�� �+	�	 ��!
� L���� �3 ��-3	
���
� �9��� ����� �	� �	0� ;���� �-�3 ��	3 . ���	�� ��	0� ������' �	���� A� ;��	�2�� A&!� �' ��@	


 *�' �02� ��@ �� ;,��'	 %0#� ��0� L�4� ��	�
�� ������ �� A4���� 6��	��� >��3 ;�����
A����� ,���3 %+ ;���3 %�� ;,��$� �P� ;��
��� 5�� %+ ������U D�I ���.  

  
47 �  �� �,�
� 5 %����U >	�
�� L���� *�' �&���� 6������� ;�
��� ,��' 5�	�- �� ,�-�3

 ��� �$@	 ������ ���	�� ?P7�
� ��@��� ���$7�
�� ��E	�L����� ?P7�
� . "�d�	  ?��� Z@��d� �3 *$�
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 >	�� ,��' ���� ���' %+ ������� ;�
���6) 3)(3 ( 6����� �	�� �� �#�� �M2� ��!� B����� �	�2�
 A�!� A�����	2008.  

  
48 �   6�M2� �I %+ �2@��� ,��' =��	;��03 %+ 5�+	��� ;��	$!���� _��$� �������� ���$�  �
���

 ����	� %+ ������ ���	�� �� �-����� ;�e�!�� ;��	�2� �M2� �!e
	�� ���&��
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/8. 

  
  

)2(   ���� 0��	����� ����� �� 8"����� �������2007  
  

49 �   A�����	 �#�� %�	Q
� ���� L�� A�!� ;��	�2�� A���' �� Je���� ������2007 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/9 	 Add.1( �7�� X$��� B9���� �� ���� 5�&�� �������� ���$� �e	C� E�� 

��
��� ������ ��� �7�P�
 A� %�� ������� %+ . �7���	3 %�� ��
���� 8	��� _�-�3 ������ �e�-��	
�
� ������ B��� �7$�2� *�� ��2�� �� ��$0��� ������� %+ ;���	� 6;	�
� 5��!��� ;�@���� =�	�� ��	

��!���	 ����� �7����� %+ �������� ���$� =$�� ���$� . L�� �7�+ E��� %�� ������ 5��� %I D�I �' ��@	
 5����
�� 8	����P� %+ ;	�
� 5��!��� ;�@���� �����  ����$� ��+	 6����	� D�I48/12.  

  
50 �  �' ������ �' ��@	 ��� "$!�� ���+ �7-�!�
 A� �������
� ;��	�2�� �� ������ ;��	�2�� C��

 8	���	 A�!� A�����	 6;������ "�
�	 ;��	$!�� ����� >��	 6������ %+ ���M�� ;��0	 6��CU �� "�0�
5����
�� .C�3 L!� %+ �������� A
�� 6A���IP� 5����� 8	��� �� ��!� ��+3	 �9�
� *�' ��2� �-�3 �7���	 �79

�I�����	 ;��	�2�$� ��-0���� "$!�� ���+ ����' . ;��	�2�� C���' ������ L�!�
 �-�3 A� K�3 ��-3	
 ��� ����� *�' �#�� ��#� ��2� ���0� D�I %+ 5����
�� 8	��� �3	 �������
 ��4 ;��	�2�� �#���

$� ,	-� �$
�	 6������ ;C�4 5��' ���@ %+ A�0� ��
	��	 5��R# ;h2�� J� ��!� ��� ;��	!#� *
;�����.  

  
51 �   ��0 �� �
0� *$� ��� %

Q�� C�C!�� ;��	�2� ����� �� ������ ��9�7�� ������� �' �-�3 ��@	

������	 ���	�� .!� �3 A4�	�
	�$� ;��	$!� A��� ������� A&� 65���� �#	#� ��-�� �7-!� �^+ 6 ��
;��0� %�� B9���� ���0� =!#� �� �!�� . C�C!�� ������ 5�	�� �7��@�� ��
0� *$� ;���	� �0	

 �9�
��	 5����
�� 8	���	 �7���0� A�� %�� B9���� A9P�� ��2��� Cg��� ��9�7�� ������� �3 �� ��M��	 %

Q��
�������.  

  
52 �  ;��@%$� �� �������� ���$� :  

  
)3 (  3 A�!� ;��	�2�� A���' �� Je���� �������� _��$� ��0� �2007 %��C� �	��� ?�� %+ ��� 6

 "+��� %+ ��
���� 8	���	 6�7����� =�	� ;��	�2�� A���' ������ A�����%���� ����	� �� 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/9< 

  
)= (  ���!�� ��9����	 5����� ;���	� *�' =$�� �3 : 
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)1(  ����� ���7� �	$0� ��M�� �3/ %���� �	���2008 ��!��� "	��#� ����3 J� �	�!���� 6
 %+ ;��	�2�� A���' ������ %+ �7�� X$��� ;�����$� ����� "�
�̀� �� 6����

<��	�
� ��$0��� ������� %+	 ����  
  

)2(  ����� ���7� �	$0� A��� �3/ %���� �	���2008� ;��	$!��  ��� %+ �#@�� ;�C�� %�
<;��	�2�� A���' ������ ��  

  
)3(  ����� ���7� �	$0� %7��� �3/ %���� �	���2008 ������ �� ������� ;��M��� �� 

 ���7� ��@ �IC���' A� ;��	�2�� �e#��� ;��	�2�� A���'2005. 

  
)  ������53/6( 

 

)3(  ��� �������	 
���� �9�$ ����� ;����$ <	��� �2008  

53 �   ����	� A���� A�����	 �#�� %�	Q
� ���� A�@UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/10 �	�2� ���-��� 
 A�!� A�����	 �#���� Y��� ��!� B�����2008 �#�� B����� ����� %+ C�0�� A���� �� ������ ��	�2� 6 

 A�!� A�����	2007. F��@	  ,��' A�!� ;�
��� �� ��C�20086 �� ��M���$� �#��	 5��� A����  B���
��CP� ����	�   *$� %
��@ ��0	� ����� ��!� %+ �	�2� �� �����	 < L����� ?P7�
� ;� ��$�� %+

�� �������	 ��	�
� ��!� B���;	�
� 5��!��� ;�@������ �#��� "�0�� ������	 ��$0� ���&� �
��	 <
����	 �!
	� A���� �� %9�7� � �� ���9�7�� ��C� 5�� ;� ��$�� %+ ������ ���	�� ;��	�2�� A����	 <

 A��� �� J��� �����	 < %����� ����� 5C7�3 A���� �� �!
	� ���&� �
��	 < L����� ?P7�
�
 A�� %+ ;��	�2��2007 . �
��� *� ���� 5�&� �-�3 5�	���� ����	� ��2�	 ����C �	��	 �!�C�� ;

 ��2�� ������� ;������ �-+3	 �������� ���$� *� �7������ .	 ��23' �0����� ������� ���C��� �3 *�
 ��� B������2008 X$�� 000 326 ����� %����3 ��	� 000 361 ��� B������ %����3 ��	� 2007 . 

	 >C!� L�����*�' ���C��� %+ Z���� ��0� ;�
�� ����0����� � %+ ������ ���	�� ;��	�2� �� 
 ���!�� �I��� �� �@3 *� L����� ?P7�
� ;� ��$��.  

54 �   ;� ��$�� %+ ������ ���	�� ;��	�2� A���� %+ ��!� �� ��C� ��� %+ A7�2 �� ,�-�3 5�� =��3
 ��� B����� �� K+�0 	0��@	 L����� ?P7�
�2008 .  B����� *� �0�� �3 F��@ ,�-�� �03 �3 ��4

 ���2008 – L����� ?P7�
� ;� ��$�� %+ ������ ���	�� ;��	�2� A���� �0� �0� *� – A���� ��2�3 
 ;��	�
� 5���
�	 ��	�� ;������ J-	 ����� 6 ;����� �@�	 %+ �0����� %

Q�� C�C!�� ;��	�2�

 %

Q�� C�C!�� A�� �!�2010) UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/61 ( ��� B����� %+ �7���� 62009.   

55 �   ��!� B����� �	�2� %+ ������ ����C� �	��� �M2� "$@ �� =��� A� . ��	�� �� �&�	
 �$���� ��CP� *#@�� �	�$����	���	�	$+	�	$� 	I 2010�� ��+ A���� �� %9�7�� ������ A�� �� � 5��

��9�7�� ��C� %+ �������� ���$� �	� ������ *� 2009 *$� K�9��� ���!�
� ���M�� ���2 ��	� �	�� �@ 
 K�	 ��� . *� %����� ����� 5C7�3 ;��	�2� A���� �� �!
	�� ���&�� �
��� A���� � K
�� =�
$�	

 �03 �� 6���M�� ���2 ���!� K
�� ������  ��C� �	�� � �@ �
��� �3  ��S 	-� �!2 �����  6 ,�-��.  
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56 �  A���� �� %9�7�� ������ �3 A�����	 �#�� %�	Q
� ���� ��@ ?�� *$� ���� �� ���9�7�� ��C� 5�� 
 %+ ����� ������ �	$0� >3 ����� �23 ��	� %+ K���� ����2008 . ;������ J��� �3 �-�3 ���	 ��CP� 

 %����� ����� 5C7�3 ;��	�2� A���� �M2� �!
	�� ���&�� �
��$�– � �0��� �7$� �	�� �� ;������ D�I � 
 �� %���� �#�� %+2008 – ���7� �	$0� �
��� ;��@ � ?�� J� 5���� �	��
 B9���� �3 � 2008 .  ��@	

� �7� ���!�� ���� �@ ���&�� �
��� �3 ��+�� �	�� �0	�� �@3 ����� �3 *9�  . �
�� �	�� �3 ����	
 ������ ;�
�� ��-�� A� � ����� �23 ;@	 %+ ���
� ���&� . �3 *$� 	�#3 ,�-�� L!� �3 ��4

 >��3 ��2�3 %+ �-+3 K�	 *$� ��!�
� �3 �7�M2 �� �������� ���$� ��	�.  

57 �  �&	�� ��
 ;���� L����� =$� �M2� ;��!� %+ ��
� ��� �3 A�����	 �#�� %�	Q
� ���� ��@ ��
 ����� K��� *$� A�����	 �#�� %�	Q
� ���� �&� �3 ������ ��C� ���
� D�I L!� �3 ��4 6 K-���� ����

 J@	� L�3 %+ ���0��� . ���� �� %-��� ��� ;��	$!� ,���	 ;��	$!� ��3 *� �	���2�
� ,���� T��0�	
� ,��� 5������ �@� *$� ��$�� L!� %+ 5�	�	�� �	�&� %+ �
���� �	�� �3 A�����	 �#�� %�	Q


 �7�+ ������ ;���C.  

58 �   �� ��� �#�� *$� C��� �3 ���� ��#� K� %R��� A�����	 �#�� %�	Q
� ���� �3 ,�-�� �03 ��@
 A����� ��2�3 *$� ��+ DC���� . ��2�� �#�+ 6 ������ A�� ��� ;0� J�� %�� ��$�� ����� E�I	� ��3

 ���� ;0� ?�� �2@��� ;�� ���5) T ( ��I�� ���0� 6 ����� �	�� �� / 5���� ��$�� ����
�� ;����0	5 
 ������	� �	�	�	�� �7-��� %�� ��
	���	 ��9��� ���@�� ������ ������ "��0��.  

59 �   �� *$� �2@����;��@ %$� �� �������� ���$� :  

)3(   A�!� A�����	 �#�� ��� B����� *$� ��+	��2008 �#�� "9��	 A����� %��C� �	��� *$�	 
 �	��� %+ ���� 	I ��� 6 �������� ���$� *� A�����	1	 < D���3   

)=(   A�!� A�����	 �#�� ��� B����� ���C�� *$� ��+	��2008 X$��� 000 326 %����3 ��	� 
 �	��� %+ ?�� ,�� ���2  D���3 .  
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 ��������� ��	
�� ��� ������� ����� ����� ����� ������ ���	��  
  

 ���� ����	
�2009   
 ) ���57(  

 ����� ����	
�2008    
 ) ���56(  

  ������ ����	
�2008   
 )  ���55(  

 ���� ����	
�2008 )  
 ���54(  

  

•  �� ����� �����
 ������� ����� �������
 ������� ��� ��!���� "�
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•  ��� &��'� �� �*�+� ���'�
,- ,��*�+��� ����
� $���� 
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•  &���� �� "�	� ���'�
 �% ���������2008  

•  ��� ������ �����2009 
���� 0�-�� &��'���� �1 

  
•  ����'�� ��#���� �� ���'�

 ������� ��/�� ������
 ����'�� ���#���� ����'����

��2� �� 3'#��� ��4�5�
�
����������� $��/  ��	���

�/��	 ���,4 $��1 

•   &��'� �� ����� �����
,- ,��*�+��� ����
� $���� 

 

•  &��'� �� �*�+� ���'�
 �1�� $���� �����

�����,��� ����� �
����2� ��6 ������� �% 

 72+��
� ��8
 95-���� 

•  &��'� �� ����� �����
 ���/��� �������

 ���.��� 

 

  
 �	
���2  

  

 ��� ������� ����� �������2008������� ������ �����   
 

 ������)��	
�� 
��(  ���� 

30,000  ���.��� ���/��� ������� &��'� �� ����� ����� 

90,000 ������.��� ���/��� ������� &��'� �� �*�+� ���'�� �
�# ��� 

20,000 ���'� �� ����� ����������-�� ����:� $���� ,,- &��'�  

100,000 ���� &��'� �� �*�+� ���'�� �
�# �������-�� ����:� $���; ,,- 

30,000 ����� ��� ��!���� "� < ������� ����� ������� �� ����� ����� $�%�#�� �� 

50,000  ��5����� �5� 

4,000  ���/� ) =�� ������!(.. 

2,000  �
�1��) =�� < ���� ���# < ?��@(.. 

326,000  ���	��� 

  
  

                        ) ������53 /7(  
 

)4(   ���23� ���
� ��� =�1 >� ��$ ?0�	�*�� �

����� 0��7�-� �� @5$A� 
�
��� �'��� B����*�
��� �����) ����#� ��$���51/13 ( 

60 �   ����	� A����� A�����	 �#�� %�	Q
� ���� A�@UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/11 ���-��� 
� ��CU 5��' ��� ?�� %+ ��� 6 ;	�
� 5��!��� ;�@���� �� VP�P� ����� ��2$� �-�!�
������)  ����
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 ����$�51/13 . (������� ���$� ��+ 5����� ;���	$� �2�	 A�&�� ����� �� ;�$�  �@ ;��� ����� �I %+ �
 �� ������ Z��I *$� ����� ����7�� �������� ���$� ,�-�3 �� �I��4	53 VP�� �2@���	 L�!�
� 

 ����� ��2� ���!�
 �� ��
���� 5���� ,	- %+ ;	�
� 5��!��� ;�@���� �� .��� �!��	 �2�	� ;��� ?
 %+26 ���+	� 2007 .  �3 �� A4�� *$� 6 ���!� 5�&�� �	�� ���!�
 %+ ������ ������ ;��� ���� ��#�	

 ���	��� %+ ���
� 6 ;������ ,�� %+ =��#�� L!� �� ;R$�3 �@ ;���	�8 	 9 �M2� " ������ ��#���"	 "
 ���� J� ��������� ������ ��	�
� ���� �$��2� " %�	�� *$� . �3 A�����	 �#�� %�	Q
� ���� ��@	

+ �������� ���$� *� A���
 %9�7�� ��2� �3	 ������ �	72� %+ �7$����	 �IC�+ A�� �	
 =��#�� %2008 .
	��-3� ��2�	 6 =�	� 8�
3 *$� ��!� "9��	 ����� ���� *I ������ 5	��� �3 P��0� ;��	�2�� ��  

����� ��CP� ;��	$!�� J���� ;������ K�	 5�0	 �@	� ���� � �!@	� �	�� �7-�!�
	 ;��	�2�� A
�7�����	 .� ����	�� ������ D�7� %��	��� %9�� ���$� ��
���	 8���� ������ ��@ CI�� K$!� J�C
��������.  

61 �  *�' ��23�	 =�	� 8�
3 *$� ��9�@ ;��	�2� 5�� �3  ������ %+ ;2@	� �@ ������ A���� 8�
3 *$
	 %��0� �� ;���3 K�3�
�Q�; "$!�� ���+ L!� 5�	�-� ;��	�2�� D�I  .d�@	 ;����� 5���@ M2�� �3 F�
 5�0		 ����� >�� �	���� �$�� �#��� ;��	$!�� J��� �7�+ �20� �3 ���� ��������� ;������ �7�+ ��� 6

6������T����  A�� ���0 %+ �	@	� ��� �� �$�� K�+ �	�� �� A����� �7���!�
 ���� �$��2 ����@ 5�	# 
 ����� . *$� �-�3 ���2�� >��	 �$�� �� ;P��� T��� ���I3 %�!�� ������ 5�	#� ?$� %+.	  ���� ��@

 =��	��'  B����� �B�����$� J���� ������ *$� ������ 5���
���� K���  �3 ����	 ����� �I %+ 5���� �� ��
 ������ A�!� ����0 �	�	 ���� %+ K����	 K����7�� A
����.  

62 �   %�� ;	����� ��9�@ J-	 ,�-�� �03 F��@���� 5���
�	 �9�!� ���
 %+ �������� ���$� �I���� �3 
 ������ A�� ��� %+ �7�3 ���� A�� %�� ��$�� . 5�� F��@		 8�9�� �� �9�
� ��# �7�� 6 ;����/ 	3

 5����� ;���	� =��� *� �7� ���	�� J@	�$� ;���C  ,��	 "	��#� %�	Q
� 5���� . �	�� �3 �-�3 ��M�	
 >��3 "9�� ���– 5�2��� �23 – ������ A�!� ��� ���0 %+ �$� ��� � �� �����  . 5�0	 A	�� �M� J@	� ���	

 �	C	� ;P�2� ���#� �$�� ��� � �� �������� ���$� VP��� 5����� ����	� 	3 ��	�0� 	3 ����	�.  

63 �   ������ ��0��� �� ���� =�	� 8�
3 *$� A9��� A�&�� �I ��� �3 A�����	 �#�� %�	Q
� ���� ��3 .
 ��� B����� �� %����� ��	��� L!� ?��I �3 ��@	2007�!�
 ����  L�R� �7� K�� .  

64 �   *$�3�2@���� ��;��@  %$� �� �������� ���$� :  

)3(   ?�� %+ ��� 6 ;	�
� 5��!��� ;�@���� �� VP�P� ����� ��2� L�!�
�� ��$� ��0� �3
 ������� ��C� 5�� ���) ����$� �!����51/13 ( ����	� %+ ?�� ,�� ��� 6

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/11 <   

)=(   8�
3 *$� ��9�@ ����@ �	# ���� %+ ��2� �3 A�����	 �#�� %�	Q
� ���� �� =$�� �3
 =�	�� =	$��� ������ A�!� 5������ A���� ��$�� �� �7!���� A�� ;��	$!� ��2� =�	�

 �����53/4<  
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)T(   ���� �3 ����� �� =$�� �3– *$� ������ �	#� L�� %+ �	�2� ��@  ;��
 =�	�
 �7� Y���– �	#0$� =��	�$� J���� ������ *$� 5���
�� B�����	 ���!�� ��$�� ���� 

 �7����$!� *$� .  

                       ) ������53/8(  

  
) �(   8������� 1�7�� >� 0����9���  
  
65 –    ����	� ����� �$��� ;-��UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/12�� ;��	$!� ��-�� %��  ;���M�� 

 A���� =$� %�� J���2��	 6�������� �#�� ���2� K�	� %�� ��$�� %+ 5��M��� J���2��	 6J���2�� ����� %+
J���2�� �0 ���� =$� �� P-+ 6%��0� ������ %+ �IQ�R� F����� J���2��	 6�7�M2� ���0 ������.  

  
66 –   	3 ��	�0 �� ����� 6,�-�� �0 X$� ���P
U ��� ���	7�� %+ E	�4�� �	�2� � 6������

)IRA/FOA/37/INV/152 (�	�2�� C��� �� ����� ��� E��� K�	 C��3 �@ . � *� %����9	� ���� ��2	
 ����$� ����!� ����I���� %+ �	�2��)LIB/FOA/32/INV/05 ( �@ K�M2� ���0� ,�R� =��� F��@ A� E��

 %+ %R� A��2005���0� ,�R� =��� ��# *� ���0� ;$�� ��	 6�� �	�2� *� ;$�� ;�!�� �3	 6 .
 "��
 %+ ����� K��!�� �	
 ��0�
� _��#� ��� ��� 6�	�2�� ��C *� ��#� �	
 K� ����� �$��� ;��@	

5�#�� ;� 5C���� J���2�� �� VP�� .  
  

67–   �&�	 6�2@���� =��	 ���P
U ��� ���	7�� %+ �	�2�� C���� )IRA/FOA/37/INV/152 (
 ����$� ����!� ����I���� %+ �	�2�� ,�R�	)LIB/FOA/32/INV/05( 6;��@%$� �� �������� ���$� :   

  
) 3(  &0P� � : 

  

(1) 	 ������ %+ ;���M� *$� ��	���� J���2���� ��$!��� ���0� ������ 6������ J� %��
 ���	 6�
��+	 6��	
�	 6��R����	 6������	 6�����
 ;��	�0 ����� *� �7���@

 A�!� %$0��� ������	 6J��� 5����� ;���	�	 6������	2006 ��	�0 �� A���� 
 ����	� K�� ;@��� E��	 ��	
�UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/12< 

  

(2)  5����� ;���	�	 ����� � ����� ;������� ��+	 ����� ;,�� ���� �	
 ) L!� 6A���
A��� � 	 A���� (<,�-�@� =
0 5����� ;���	�	 ;��	�0� ����	 X$�� �	
	 

  

(3)  �� J���2�� �� ������ C���60<������ %+ ;���M�� ���' %+ �������  
  

)=(   J���2�� �M2� �$��0� ,�R� =�� ��
� =	�	������: 
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���'	��  2����  <	����� ��	��  
�����  SYR/REF/29/INV/53  ���	�
���������
� ��������
� �� �����– 12���������
� ��   

 ������ ��	�
���������
�– 134������� ���	�� ���� ����� �� �   
���
�!� "��#!� ����� �������� ��	��� ���������	    

$����  GLO/SEV/39/TAS/248   ����	%& ������ ���OzonAction������ ������ �'���	   
4(���	�� ���� ��� )����� �*+�� $����	 ,���� ����
   

��-�#� ���!��� ���
��� ���	. /����  
$����  SOM/SEV/35/TAS/01   ��01� ���.� �������� �2��������� ��  

  
  

  
)T(  $������� =��0 ����+�- ��2� �����2�� �M������ J�+ ��+��� %� " �I �� %����

������< 
 

)�(  "+	���� ������ J���2�� ,�R� �&0P� : 

 

�������  ��	��  
�	���� ����  
������  ALG/SEV/43/CPG/60 "�.#� 3����	�� ���
�� 45��-0�� ��   

�	���-��  LAO/FOA/44/INV/14  ��
� �� ����� ��	�
�������– 11 "��2� ����� ��   
 ,������)FPF ( �
�! �� ���0��� ��������Prasert Sofa  

Shop, LTD��	�!� ��.�#���� �8 ������� ��  

������  ETH/SOL/45/TAS/15  ����� ��	�9�� :�.; �� ������ $���� �!�� <�+���  
 4�����)�& �����
 =��>� ��	�
� �����
 4	���>(��	��>? ��   

  
  

)I(   J��� ������ *� ��$0�� ������ A���� ������� 5�0��� ;���	�	 ��$�+ %��	�0 *� =$��
��
���	. 

 

) ������53/9(  
  
)!(  ��	�*�� C+����� ��
�� >� 0����9���  
  
68  �    ����	� ����� �$��� ;-��UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/13��	$!� ��-�� %��  %+ ;���M�� �� ;

��	�
� G9�2� A���� .��$� ��P� ���0 �� �����
�� �������� ���$� 	���	� ���� �	C	 : *� ��23 6������M� "$!�� �� %�+
 ��� ���	7��� "$!�� �� %+ �� <�������� ���$� ��
���	 J��� ������ *� A��� �	
 ��0P� �0��2� �

2�+ 6���P
� "�2��
� 5C7� �	�2� �� �	�� Y�#�� 5��� *� ���-� *� >C!� ���M�� � *� ��
 �	C	� �	Q2� �&	� ���!� A� ��+ 6����$� ����!� ����I���� Y	#�� ��	 <;�������A� ��� ;����� �� VP�U 

 5���� ��� %+7.  
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69  �   
� T�� �
�9�� F��@	 �2@���� =��	 6	���	� ���� �7��@ %�� ;P���;��@%$� �� �������� ���$� :  
  

)3 (  &0P� �3: 

  
)1(  �� �� ����� *� �7��@ %�� ;	�
� 5��!��� ;�@���P� ��	�
� G9�2��� ��$!��� ;��	$!��

 %+ ;���M���� ��$!��� ����	� %+ 5��	�	 6%�	�� ?���	 	���	�	 =��	�	 %����9	�	 �
��+
�� ��	�
� G9�2� A��(UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/13)< 

  
)2(  �314 �� ��	�
� G9�2� �# �� 57 A��� A� A����� ��0�
�� ;	�
� 5��!��� ;�@���P� 

 =0
 A� K�	 6��
���	 ����� ������ *� �7��0 %+10 >	�
� %��� =�
� G9�2 
	 �	�� ��#/<������ ��$�� Q���� 	3 

  
)= (  =	�	 5������ ��	�2�� �$#� ;� ;��	�0�	 5����� ;���	� *� =��� ��
� 5  "$!�� �� %+ 

 ��	�2� 6��
���	 ����� ������ *� A����� ��0�
� ;��� %��	 D���3 ������ ��	�
� G9�2���

� G9�2� ?$� ���0 *$� �7!��2� J� 6���M�� *� ;� %�� =��
� *� 5��2�� ������ *� ��	�

?�� �P� *� 5��2U A�� A� �� 6��
���	 J���: 
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#$��  ���'	��  <�����  C+��������9��� �$*  
������  	���	� 5����
�� �	�� ��C  

�	C	1�  2007  
��� %+ ������� ��2�� C��� J@	�� �  

 A�� ���7� �	$0� � ����
� G9�2�   
2007 A�� J$�� 	 2008  

�	���	 	R���  %�	�� ?���  ;����� ��C  
�	���	�	$+	�	$��  

2006 ��7� "��� *$� J�@	���� _��I�  
 

E	4	�	  ���  ;����� ��C  
�	���	�	$+	�	$��  

2007  �	�2�� ����	 *$� J�@	�� %+ ��M��  

E	4	�	  %����9	�   ;����� ��C
�	���	�	$+	�	$�� 

2007   %+ ��M���	�2�� ����	 *$� J�@	��  

Z��PR��  %����9	�  5����
�� �	�� ��C  
�	C	1�  

2007   %��� ��0��2 ;$�02005 	 2006�	��   
 �0��2 ��0� �M� J@	�� A�	 "�0� ������   
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 %��� %�0��2 *$� ��+	��2005 	 2006  

Z��PR��  =��	�  �� ��C5����
�� �	  
�	C	1�  

2007   %��� ��0��2 ;$�02005 	 2006�	��   
 �0��2 ��0� �M� J@	�� A�	 "�0� ������   

 A��2007 A�� �0��2 =��� *� 2008 �!�   
 %��� %�0��2 *$� ��+	��2005 	 2006  

����!� ����I����
����$�   

�����
  ������ ���	��  2007  ;������� %+ ;���R�� 5�0	 ��� ��

Q��   
�&	� ���!� A� K��� 6����	� �	C	�  

�	C	1�   
����!� ����I����

����$�   
	���	�  ;����� ��C  

�	���	�	$+	�	$��   
2006   5���� ��� %+ ;����� E �� X$�� A�7.  

	���	� ;R$� 6��
���	 ����� ������ %+	  
 5���� ;����� ���0 A� K�M�7 ��@ ?�� �� �	�


 ��� ���	7��  
���P
�  

	���	�  ;����� ��C  
�	���	�	$+	�	$��   

)����#/;�!� =����  
������  /;������(  

2008  �	�2� �� �	� Y�#�� 5��� =�	  
;������� "�2��
� 5C7�   

	R�	�� ���	7��  
���������  

%����9	�  ;����� ��C  
�	���	�	$+	�	$��   

2007  ��������� ��!� ��� ����� %+ A���� Q�  
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���������  

=��	�  ;����� ��C  
�	���	�	$+	�	$��   

2007  ������ ��!� ��� ����� %+ A���� Q����  

���
C�4��@  %����9	�  ;����� ��C  
�	���	�	$+	�	$��   

2007�	�2�� ����	 *$� J�@	�� %+ A���� Q����  
�� ��	��	�
� ���� ����� %+ ���M� �� ?�� =

���
C�4��@  =��	�  ;����� ��C  
�	���	�	$+	�	$��   

2007�	�2�� ����	 *$� J�@	�� %+ A���� Q����  
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�����  �
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)T(   	R�	�� ���	7��	 6���P
U ��� ���	7��	 6����$� ����!� ����I����	 6Z��PR��	 6������ �0

 ;� ��	�
� G9�2� ���0 �7�M2� A�� A� %��	 �������� "$!�� ;��� �7�M2� ��� %�� 6���������
���0 ��
�� *$� 6��
���	 ����� ������ *� �$#� J��� ������ *� ��	$��� ������� 

��
���	<  

 
)�(   ����� ������ *� ;$�0 %�� ������ ��	�
� G9�2��� "$!�� ;����� ��
� 5�	�- �&0P�

 5����� ;���	� J��2�	 6�7�� ��2�� =��
1� �7�$� ��+	�� %+ �&�� A�� A� K��� ��
���	
��� ��	�2�� ;��	�0�	 5���5 J��� ������ *� ?$� ��	�
� G9�2� ���0 *$� �$#� ;� 

��
���	: 

  

#$��  ���'	��  <�����  C+�����  ���%3� D#� ����	��� >� ����� �
� �$*  

��
��	��  %�	�� ?��� 5����
�� �	�� ��C  
 �	C	1�)E	�4��(  2007  

"�0�� ��$�� ����� A��  

��
��	��  ����9	�%  5����
�� �	�� ��C  
 �	C	1�)������ ����#(

2007 "�0�� ��$�� ����� A�� 

���
���  	���	�  �	���� ���	$� J�� ��C2005 "�0�� ��$�� ����� A�� 

Z��PR��  %����9	�  5����
�� �	�� ��C  
 �	C	1� 
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	2006 

"�0�� ����� ���0 A�� 

Z��PR��  =��	�   ��C5����
�� �	��  
�	C	1� 
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	2006 

"�0�� ����� ���0 A�� 

�������  %����9	�  ;����� ��C  
�	���	�	$+	�	$��  
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��7�  ������  ;����� ��C  
�	���	�	$+	�	$��   

) ������ ;�!� ����#( 

2008 "�0�� ��$�� ����� A�� 

��7�  �
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  �� ��C;���  
�	���	�	$+	�	$��   

) ������ ;�!� ����#( 

2008 "�0�� ��$�� ����� A��

��7�  %����9	�  ;����� ��C  
�	���	�	$+	�	$��   

) ������ ;�!� ����#( 

2008 "�0�� ��$�� ����� A��
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)�(  ����� ����	 
��� ����� ������� ������� ����	 �� ����	  
  
70 �   ����	� *� �������� ���$� �&� ����� ���� ;�� UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/14  ��-�� %��

	��7�	 �	���	�	$+	�	$�� ;������ �$�!�� ��CU ����� �� ��$0�� ������ %��	� B������	 ��#� %+ ;��
 ��CU ������� ����	 6?�
��� %+ �	���	�	$+	�	$�� ;����� ��CU ����	� ����	 6����	�	� %+ ��CW�

 �	���	�	$+	�	$�� T���– 11 �	���	�	$+	�	$��	 – 12?�
��� %+ .  %!��� �' ��@ 6F�-��
� �����
	
�@' �� 	��0� �@ ;���
0�?�
��� %+ �	���	�	$+	�	$�� T���' �� . ;������ �$�� �I T���' =$�� �@	

 ���	$� J�� A���
 AC$� A� K�3 ��� 6�I����
 A� %�� A�	+	�	$�� 5��� A���
 �	���	�	$+	�	$�	���7�
�	����.  

  
71 �  ;��@	%$� �� �������� ���$� : 

  
)3 (   A�!� %$0��� �������� A$!� ��32007 ��#� J��2�	 ��#� %+ �$�!�� ��CU ���� "$!��� 

 �	C	1� 5����
�� �	�� ����
	 ���#� �#�� =�� �� A���� ��3 �� �I�	7� �$#	� *$�
<A��!�	 ������ %+ ������ �	7�� %+ AI�
� ��� 6�	�� D�7� ����	���� ��4 T����	 5�����	 

 

)= (  0��� �������� A$!� �� %+ �	���	�	$+	�	$�� ��CU ����	� ���� ������ "$!��� %$
 A�!� E	�
� ������ B����� *$� ��+	��	 ����	�	�2008< 

  
)T(   ?�
��� %+ �	���	�	$+	�	$�� ��CU ����	� ������ "$!��� %$0��� �������� A$!� ��3

 A�!� E	�
� ������ B����� *$� ��+	��	2008< 

  
)� (  ����$� ������ %+ ���� �	7� �� 	���	�	 ?�
��� ��	�0 K���� �� *$� ,����47/29 �����	 

 5M2�� %+ �	���	�	$+	�	$�� T���� A��
�� �@	� �� ;���� ��3 �� �!���� ��$��
 T���U ���@ �#� �$#	� 	���	�	 ?�
��� ��	�0 *� =$��	 ?�
��� %+ 8	��
��	���

� D�I %+ %��� ��� 5M2��2008 	 2009.  
  

) ������53/11( 

 

 �����7���	
� ���� �   :���� �����������   
  

)3 (  0��	����� B����*� E��,� �F��$� �� >��� ���6��� D#� ���� ����  
  

72–  "9��	� ����� �$��� ;��@ UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/15 6 Corr.1 	 Add.1  ;���-� %�� 6
    *$� ���� 5�&�    ;��	�2�� L�!�
 ,���3 5��0�� ���-��  .    A�
@3 ��P� �� ����	� �	���	 :    �	� A�
�� A���

                <���9���� ;����	�	 5������ ;���	� �� 5��	�	 6��
���	 ����� ������ *�' ������ ;��$�� ;,�#0'
�	��-�      ����� �7���0 ���!� ;�
��
��� "$!�� ���-@ %���� A
��    ������ A�
�� A���	 <;��$�$� �7-�!�
 �� 

                 ���0���2 *�$� ;P��!� ����' ��0���� 5����� ;���	� �� ���$� ��
���	 %���� ������ %+ L�� E��
;	�
� 5��!��� ;�@���P� ������� ����	�
 .5�0 *$� =$� �� %+ �&��  �3 �������� ���$� �� =$�	  .  
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73–      "$!�� ���+	                X�$�� =�$� �� ��&� K�3 ����� �$��� ;��@ 6���� ��!��� "	��#$� E���� ��#����

      A�!� E	�
� ��!� B������ ��!�2008             ���!� B������	 ��#� %+ �	��� 	�	$+ 	�	$�� T���' �@	 ��3 �� 
   A�!� E	�
�2008            %-��� �� 6�����	� %+ �	C	1� 5����
�� �	�� T���' ���@ ����      J�$�� *�0 ����� ��#

  A��2008           �� %��0� ������ ,���3 =	$��� ������ �� =	$��� L�� 686         ��� *��' %�����3 ��	� �	�$� 
 �� =���78,�IC X$�� E�� ������ ��#� �� X$��� =�!��
 ����	 6%����3 ��	� �	�$�  82��	� �	�$�   .  

  
74–         ;��$���� ��9�@ ����	� �+�-' G���	              �����3 ���� =
0 ������ ��3 �� �7��' ���0 ?��I ��� A� %��

 ����$� ��+	 ������ ;	�
 �P��52 /4  .  
  

  �	���	�	$+	�	$�	���7� �M2� ��9�#��
 ;�
�� ,��' ��3 �� ;��$�   
  
75�        ;��$���� "$!�� *�	� ��M
�� ;����7��$� A� %�� �7�	���	 96 ;�
�� ,��U ��$�   �M�2� ��9�#��


�	���	�	$+	�	$�	���7� .  ;0-	3	           A��� B������ ���� B������ ���!� "9��	 %+ T��� A� K�3 ����� �$���
         >	
 6�����# �����$� 5�0��� A�� ��&��	 %9���U 5�0���13  ��+ ��$�     �� ;��$�� D�I �� 96    A� ��0 6 "$��

     *�0 ��+	�� =��� �����17  �	� ���2�  /  ��	��32007     �� ��$�� D�I �� �' 13 .   �3 ��� J����   ;���$�� 
      ��!� ��� ����	 %+ ;���3UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/5  .   ����� =�	��	51 /15     ����$� ;���@ 

  ��������"      5����� �����3 ��� �� �	C	1� 5����
�� �	�� �� Y$���	 �	���	�	$+	�	$�	���7� ��2�3 ��C'
2007�2009 %+                    ����$� �	� ������� %�+ �9��
�� ?$� %+ �&�� E���
 K�3 8�
3 *$� 6�I�� ;@	� 

   A�� ��������2008  ."                 ����!�� �M�2� ����1� ��2� J
��� ������ ���� ,	- %�+ 6>��3 ��0�� ��	
        *�' �������� ���$� D���� ����� ;���
 6�	���	�	$+	�	$�	���7$� ��9�7�� ��CU��      %�+ ��$�� ��4�   �	��2�

%+      ����� �	���	�	$+	�	$�	���7�  �M2� ��9�#��
 ;�
��      %+ ;�� ���$�   �����%-�� �+�7 .  "9��	 �0��U	
    ��@ 6,�-�1� ������4    ���9�7�� ���	�� ��0� �3 ����1� ��
���� E�	�-� �� ��� 6������ ��� �� J���
3 

     A��� %�� 5����� ;���	$��7���$�  .��@	    �3 ,�-�� �03 5����� ����	� K��	�0 ;R$�3$� �M��7� ��7�$� ���� �3  
    �	���	�	$+	�	$�	���7� �M2� ��9�#��
 �
�� ,��U .A� ?��� �����	 �����K  *��' =$�	 6%9�7�� ��	�� �!� 

        ��#�U �� 8�
3 *$� ;��$�� ?$� ����!� �������� ���$� .    8�9��� ��̀�	        ;��
��� ��M�
� �M�� ����$�
       ����� ����' %+ �7�	��� A��
 ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	���� ��$!��� ��9�#��
�9    6������ �	��� ��� 

�	���	�	$+	�	$�	���7� T���'	 ?P7�
 ��C' ��2�� �$IQ�� ��+�-U ������� ���!�	 A����� ;����.  
  

!��� ��7��	�� N����� �����  ;��	��7� ��C�� ����
 ���� ��$  
  
76–             "�$!�� %�I	 6;���	��7� ��C���� ��7��	�� N����� ��
��� ��$!��� ������ ��M
�� ����� �$��� ;��@

5������ )� ( ����� ��44/8       5�����	 ��9���� ;���	� �� ;�$�	 6"        %��� ;��

Q�� 	3 ;���2$� 5���
�� A����
  � C��� ��-�
�                 ���$�� K��$� ;��+	 E��� %$�#� ������ L�!�
 ��3 �� ��	��� 5���'	 ����


             ;�����
'	 ��$�R�2�� ������� ;���
0 ��2� �3 %R��� %�� 65����� ��!� ��� J-	 ��� �0$#�� =�0#3	
       	 ;��	��7� ��� �9�
		 ������ �� P-+ 6;���U/     	3 ,P�!� *�' 6;��	��7� ;�!� 	3   A7��  ."     ;!�
 ��@	

             6������ ?��� ���
�� �M�2� ;�0��-�U �� ��C�� *$� �	#0� *�' �����#� �����$� 5�0��� A�� ��&��
  �#	#�	)1 (             <�	�2�� =$� A���� ��� ;��	��7� C���� ���-�
�� �

Q�� ���0� ��!�� ��� �')2 (  �' ���

      � C���� *�' A��� A����� ��	�0� AC�� �������
� ���-� ��+� .   ����$� �M�� K�7+ �� ,�-�� �03 =��3	
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                 ���� T��' 5�	��-	 =$�� A���� ���' ���-�
�� �

Q�� ���0� 5�	�- *$� �7��
���� %+ ;�3� ��������
����2� ���I ,����
 A� *�� ���� A���� 5���' %R��� ?���	 6��!�  .  

  
77–   ;��@    �� �3 �������� ���$�              A��� ����� ���$�� A���� 5���' �����#� �����$� 5�0��� A�� ��&�� *�' =$

��!� ��� T��'	 ���-�
�� ;�

Q�� ���0�  .  
  

) ������53/12(  
  

 ��7� :,�� 8�
3 *$� A9�@ "��� ;0� ?P7�
� ���!�  
  
78 �  L���� ��7� ��7� %�� � ������ "$!��+ ������ ��-�� ��3� �	���	�	$+	�	$� ��C� ��� %+ 

 A�!� ����	�2006 .  ?P7�
 >	�
�	��	���	�	$+	�	$�  A�!� 2006  K�� X$��� 5���� =�	��7 	I  
3.411,8�� � �	C	� �����
 ;��@ �� 	I "���� =�	�� K� F	�
�� ?P7�
� �� *#@� �0� ����� 

1.560�� � �	C	� �����
 ;��@ ��  . ?P7�
� �� *#@� �0� ;C	��� �@ �7�3 	��� ��7� ��+ ��	
 "���� =�	�� K� F	�
�� . �3 ����� �7��� ��� ��7� �3 *$� ��� ��7� ��	�0 �� ���� ��3 �3 	���	

 ?P7�
��	���	�	$+	�	$� ;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�� 	� ?P7�
� ���!� K$�2� � %+ ��
 ��C� ��� *$� "���� .	;�$� ����	� �7�#	� ������3 ��	�0 ��
�9�� *$� �	-	�� �I L�� ����� �� 

 = "$!�� ��
��
 ����� �������� ���$� " ?P7�
� ���!� =�	�� ,�� 8�
3 *$� ��9��� ;�@����."  
  
79 �  ������ ���$� �3 �9��� >3�� ,�-�3 5�� ��3	� ���� �3 =�� ��?P7�
� ���!� �M2� ��9�7� ��@ . ���	

 ����� �IC	��� ���� �7�$� "���� T���� ;��	�
� �3 �� A4�� *$� K�3 ,�-�� �0310�9��� %+  ���$�� 
 %+ C	���� >	�
� ��+ 6 ��
�
� ��$��� ;�����0�?P7�
� D���� �� K� 8�� ��7� %+  . 

  
80 �  �+ ���� ��� �� ��$��� �� ��	�� %�
� ��4 – "���$�  "
��� P��� � 6  6��#� 6 ��	
� 6 ������

;���	���9��� ����	� ������3 ?���	 6>	4	�	 6 ������� 5�0���  5���� ����	� %�	�� ?��� 6 �	�2����C' 
 ���	���	�	$+	�	$�� �	�� T���'�� �@ 6 ����� �� ��$���	 �2@���� ;��
��� 5�� %+ J�� �	$0������ . ��@	

  5�	�� �&0P� %+ 	�4� "���� ,�-�3 A&!� �3 �������� ���$� *� D����� %+ "
������0� ������ �M2� 
�������� ���$�	 ��7� ��� "���P�6 ��0 ?P7�
 ��I �
	
0� C	��� ��7� ;C	���  �	��

���	���	�	$+	�	$�� %+ �7� ����� 2006 . ���� %R���	 ��	�0K�3 ��7� �	�2 =�	��  ��+ "����   ,C�� 
 ��I C	���� �P7�
�7   ���	���	�	$+	�	$�� �	���A�! 2006 �� ���M� ���� 27 ��� %����3 ��	� �	�$� 

 �3���� ��!��� "	��#� �I���
� .��3	 	��Q� �3 �-�3 ,�-�� ,�QI 3 �	�� ?P7�
 �
 ;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�� ���	���	�	$+	�	$�� ��  �7�P7�
 �� ,C� ���!� �	�� D�I

���	���	�	$+	�	$�� �	�� ��C�� �3	 6 "���� =�	��   %+2006 L�4�  8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�3
;����$� ����� L�43	 	�
� %+ ;���#�	�	�� D�7� �7�P7�
 �� ,C� �-�3 ���!� ������ ; =�	�� 
 "���� . �0 %R���	 ��	�0 A��0� ����
�� %+ ������ ������ ��CP� ;	��� J��� ���� �3 *$� ��7�

� ��	� %+ "���� =�	�� �7��� "�0�� ����� �� A���� �	�� ������� ,C�� A��� �3	 "�������� "�
 J���
3 ���
 ��
���	 J��� �������������� ���$� . >��3 ��0�� ��	=��3 "���� ,�-�3 �03  D����� �� %�
�� ��4

 ����$� ��+	 K�317/XVIII �2� ����� ������ �� ���#� � �3 %R��� ���1� �����P� �#�+ ��7� *�!
"���P� .�� ,�-�� �03 =��3 ������ A���� �!�	��� *� *!
� �3 %R��� �������� ���$� � �	�� >3� � 
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��� ��7� 5���
�� "�7�$� ,C� L�+ �� �� *� ?��� �	!�+ �7�	C�� ������ ��� J-	� �	�� ?�� �!�	 6
 ������. 

    
81 �  ;��@ �� ��7� ?P7�
 �	-	� �2@��� �������� ���$� ���	���	�	$+	�	$�� �	�� %+ 2006P�	  K�@

 ��9��� ;�@������ ��
���	 J��� ������ %+ ,�� 8�
3 *$� �������� ���$�. 

 

) ������53/13(  
  

���P
U ���' ���	7�� : ;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�3 %+ ���	���	�	$+	�	$�� �	�� ��C'
) �e���$� �!����52/33(  

  
82 �  �3 *�' ����� ���� ��23  ����� ��	�� *$� ;�+	 6��
���	 %���� �7����� %+ 6�������� ���$� 

 %+ ;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�3 %+ ���	���	�	$+	�	$�� �	�� ��CU ����	 �������

 ��CU �	�2� *$�	 6���P
U ���' ���	7��96,4M� 5���� ���	���	�	$+	�	$�� �	�� �� ���  ����;��@ 

;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�3 J��#� %+ �����
�� �	C	� �����
 . ;��� ���$� ��+	� �' ��@	
 D��@ A#�� �!-��500 465 ���� 	3 ��	0�� �	�2�� K�$� "+	�� ��	��� ���@ �� J���� %����3 ��	� 

��	�
� ��CU .P
U ���' ���	7�� ��	�0 ;��@	�� X$�� A#� �!� ���+ ���500 465 %����3 ��	� 
 ����	 ;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�3 ��	0� �	�2�� ��7�$� "+	�� ��R$��� P� �� E	�
����

��CU.  
  
83 �  	;��@%$� �� �������� ���$� :  
  

)3(   5���^� _��$� ��0� �3750 232 ������� ��9C _������3 _��	� �����	� A���  
 �I��@	456 17 ��
� ��̀�� �� 	I	 6	���	�$� _������3 _��	� 50 X$��� �� �9��� %+ 465 

500 �$�!�
�� ���	���	�	$+	�	$�� �	�� ��C' �	�2� �� K�#� E���� %����3 ��	� 
6���P
U ���' ���	7�� %+ ;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�3 ����# %+ "+	�� 

<��
���	 %���� ������ %+ K�$�  
  

)=(   �����$� ������ ;P��!�� *$� "+	� �32� ������	 ��3 6 � �	�� ��CU ����	� ���$� ,�� 
���P
U ���' ���	7��� ���	���	�	$+	�	$��)  ����	��� 8��
� "+���

UNEP/OzL.Pro/Excom/41/87( �� ��
� ���� %�� 650 ���@ �� >��� �9��� %+ 
;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�3 ��	0� �	�2�� ������ A#��:  
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 ������ �	��2�G�̀��� ��3   
  

)������ ���	(  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  �������  


������ 
����            

 ������ ���	
��
 ����	�� �������

� ����
�� ����
)GTZ(  694 124 946 405 479 045 1 007 124 920 868 729 846 512 208 

  

5 289 620 

 �����
����� 76 354 104 105 52 695 110 784 101 295 80 283 56 343   581 859 

 ������� ��	�	��
 ����
�� ����	��

�����  770 478 1 050 510 531 739 1 117 908 1 022 163 810 129 568 551 

  

5 871 479 

 �������
�����
	��             

  

  

 ������ ���	
��
������  1 006 620   500 000       

  

1 506 620 

 �����
�����  110 728   55 000         165 728 

������ ��	�	��  1 117 348   555 000         1 672 348 

 ������ ���	
��
�������  140 253           

  

140 253 

 �����
�����  18 233             18 233 

������� ��	�	��  158 486             158 486 

 ������ ���	
��
��������  361 840 2 104 066 742 449 66 224 36 179   

  

3 310 757 

����� �����
 27 138 157 805 55 684 4 967 2 713     248 307 

������� ��	�	��  388 978 2 261 871 798 132 71 190 38 892     3 559 064 

 ������ ���	
��
����������    770 000         

  

770 000 

����� �����
   57 750           57 750 

 ��	�	��
����������    827 750         

  

827 750 

����� ��	�	��                  

 ����	�!� �"�	��
����#	��  2 202 837 3 820 471 1 721 493 1 073 348 957 047 729 846 512 208 

  

11 017 250 

 ����� �����

�	���
	��  232 453 319 660 163 379 115 750 104 009 80 283 56 343 

  

1 071 876 

 ������

������  2 435 290 4 140 131 1 884 872 1 189 098 1 061 056 810 129 568 551 

  

12 089 127 
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 ���$
�� ����6%&'�	�� *��  

  
����� ����� ����   ���	� �� �����

������ 	������  
 !�	�
������  

 ������
�����  

������  
�"���� 
����  

����
�� ����+  56,0 13,75   770 000 ����������  
����
�� ,�	�
  135,0 6,84   923 245 ��������  

��-�"
	 *��. ����
 /01�2  424,4 5,00   2 122 000   
��	3
��   /     ����
��  

����
 /���5�     
    1 506 620   ����6  

���'
 /����	/  7	����  
����
��     

    615 380    ����
�� ����	�� �������
�����  

�� �	�8���0�	�� ���"�/�����
��  475,0 5,00   2 347 672 ��������  
��	3
��   / ����
��  

����
 /���5�     
          

����
�� �+��    /  
06��"��     

          

)    ��9�	 ����
  
:��	���   (  

          

;��<-��� ��#=  608,4 6,57   3 997 188  ����
�� ����	�� �������
�����  

����$	�� ����#=/��������  9,6 4,15   39 840 ��������  
������ ��	�	��  1 708,4     10 199 945   

 /���5�>	�������	���� ������� ����         817 305   
 �	�9�
 ���     

�	���� ��������     
    140 253   �������  

       /���!� /�"�     
�+����     

    677 052    ����
�� ����	�� �������
�����  

������  1 708,4 6,59   11 017 250   
  

������� ?+" 0��	 

  

����  �����  #�����  

����������  ����
 ����+  770 000 

��������  ����
 ��	�8/,�	�
/����$	  3 310 757 

����6  ���"
	�� *��1�� ����
 /01�2 ����
 /���5� ����
��  1 506 620 

�������   �	9�2  140,253 

 ����� ����
�� ����	�� �������
)GTZ(  

@���"
	�� *��1�� ����
 /01�A� BC��
	 ����
 @;��<�/���5   
5 289 620 

    11 017 250 

  
  

)T (  ��	�0 ��� K��' �#	�� A� E�� "���� �0� �0� G���� "���� �I �M� ?��� ��$� ��0� �3
��!���	 E��0� ������ %+ �������� ���$�	 ���P
U ���' ���	7��. 

  
)  ������53/14(  

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67 
 

 

30 

����� :�	�� ��C' *�' ���Q�� ���	�	���� �������� %+ ����� ����� %+ ������ ��  
  

84 �   ����� ��-��	 6����� �� �������� 6%����9	��	 ������3 ��	�0 �� ����� �0��@ ����� ���� L��
 �� 5����� ����	� ���R�� ��$�	 6����� %+ ����� ����� ;��$�� %+ ������ ���	�� ��C' �	�2� ����� �� ��$0��

�' %����9	��	���	�� * . ���0��2��� ������� ��!� B��� ����� ;��3 �	�2�� *$� ;P��!�� �' ��@	
%����9	�� ��
	� ��I����� E���� ������� . 6�	�2�� ������ ���!�� %+ ��4� 6����� ��	�0 �3 ��-3	

�� *�' �	�2�� ���0U �������� ���$� *�' =$� A���� %����9	�� �� ;�$� ��CU �	�2� ����� 8�����	 	���	
 A�!� ��2008 *�' 2009������ ���	�� ��C' ����
 ���� %�� ��2�� A���' ���  . ;�7�� J��� �' ��@	

 *$� ����� ��+	� 	���	��	 6%����9	��	 6������3 ��	�0 �� P-+ 6%��	� ��!#� *$� ����2�� ���!�� ��0�#
=$�� �I  .  

  
85 �   A�� %+ �	�2�$� Y#�� ��	�� E3 ��	� �� K�3 ,�-�� �03 &0�	2009 %������ 	���	�� �M
	 

�7$���� �	�2�� 5��+ *$� ��C	� F���� ��	��� ��# �	� ;��� �' ��� . �� 	I ?�� �3 	���	�� ���� ��3	
��0�
.  

  
86 �   6�2@��� ��3 *$�	;��@%$� �� �������� ���$� :  

  
)3(  �3 *�' E�Q� E�� ���	�	���� ���� "$̀!��� �	�2�� ����� �M2� %$0��� �������� _��$� ��0� 

<����� %+ ����� ����� %+ ������ ���	�� ��C'  
  

)=(   A���' �� ��	Q
� 5���� ����	� 	���	�� *�' %����9	�� ���R�� ����� ��	�0 =$� *$� "+	� �3
��@ %+ ������ ���	�� ��C'<���C$� ��	���� ��IC� �  

  
)T(   ��	� 	0�� *$� 6����� %+ ������ ���	�� ��CU �7�$� "���� �0���� �	�2� *$� "+	� �3

������ �7� ����� "+��� %+.  
  

) ������53/15(  
  

�7�$� ���	�2� ��+	�$� ������ ��2��	 ;��	�2�� ��9�@  
  
87 �  $� D���� 8�9�� *���
 �7�$� ���	�2� ��+	���� *#	�� ��2��	 ;��	�2�� ��9�@ *�' �������� ���

 ����	��� �	� "+��� %+ 5��	�UNEP/Ozl.Pro/ExCom/53/15 . ��-�� ��9��� �3 *�' ��23	90 ���2� 
 �I��@ ��$� �����799 861 20������3 ��	�  . �3 G-	3	� E	�
� ��!� B����������� ���$ ��CU �
 ��#$� ;��	��7� A�!�2008K!+� A�  ���	�2� ;��+	�$� ��$� ������ ��9��� *�' ;��-3	 ��9��� ��  ��� 5��'

�����	R� %

Q�� C�C!�� �	�2�	 ���$�� ��9�7�� ��CU .  
  
88 �   A�� %+ =$�f� �	
 K�3 *$� ���� "���� ��� 6?�� ;$� %�� �2@���� �P�	2009  �0��2� ��	��

��9�7�� ��CU 5��U ��� 5�� �� ����� . K�$� ,���	;��@%$� �� �������� ���$� :  
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)3(   ��	��� >	�
� ��� �7�$� ���	�2� ��+	�$� ������ ��2��	 ;��	�2�� *$� "+	� �3
� A��0� 	3 �	�2� ��2� E�� 6������ �7� J��� "+��� %+ K��' ��2�� ;�0�# %+ 5��	

<;��	�2�� D�7� �������� ���$� �7��0�3 %�� �	�2�	 �$����� ;��	�2�� A����  
  
)=(   5��	� ��9�7�� ��CU 5��' ��� �M2� �������� ���$�	 �9C�� ��	�0 ��� "���� ���!� �3

' ����9��� �#� %����' X$��� ?��	 6������� �7� 8���� "+��� %+ *��500 921 ��	� 
 ����	� A�� ������ �9C %����3 �����113 69 	���	�$� ������3 ��	�  �� *�	� �0��2�	

<J��� "+��� %+ ����� X$����� �	�2��  
  
)T(   %+ ���-��� ��9�7�� ��CU 5��' ��� �M2� �������� ���$�	 C�$� ��	�0 ��� "���� ���!� �3


� "+��� D��@ ��9��� %����' X$��� ������ �I �� 8��000 295 ������ �9C %����3 ��	� 
 ����	� A�� �7���@	590 30 ������3 ��	� )130 13 	 =��	�$� ������3 ��	� 460 17 

%����9	�$� ������3 ��	� (<J��� "+��� %+ ����� X$����� �	�2�� �� *�	� �0��2�	  
  
)�(  � �3 �	�$� ��9�7�� ��CU 5��' ��� �M2� �������� ���$�	 ���	��� ��	�0 ��� "���� ���!

��	���	�	$+	�	$�������� �I �� J��
� "+��� %+ 5��	� ���9��� %����' X$��� �� D��@ �
000 450 ����	� A�� ������ �9C %����3 ��	�  �I��@	100 43 %����3 ��	� )100 22 

	 =��	�$� %����3 ��	�100 21%����9	�$� %����3 ��	�  ( �	�2�� �� *�	� �0��2�	
<J��� "+��� %+ ����� X$�����  

  
)�I(   %+ 5��	� ��9�7�� ��CU 5��' ��� �M2� �������� ���$�	 ��2� ��	�0 ��� "���� ���!� �3

 %����' X$��� ������ �I �� ����� "+��� D��@ ��9���000 345 ������ �9C %����3 ��	� 
 ����	� A�� �I��@	890 37 ������3 ��	� )230 22	 =��	�$� ������3 ��	� 660 15 

%����9	�$� ������3 ��	� (<J��� "+��� %+ ����� X$����� �	�2�� �� *�	� �0��2�	  
  
)	(  	 �	���$
� ��	�0 ��� "���� ���!� �3 �	�$� ��9�7�� ��CU 5��' ��� �M2� �������� ���$�

����� �I �� J
��� "+��� %+ 5��	� ���	���	�	$+	�	$����9��� %����' X$��� ��@ �� D��
000 565 ����	� A�� ������ �9C %����3 ��	�  �I��@	125 45 ������3 ��	� )625 38 

	 =��	�$� ������3 ��	�500 6%����9	�$� %����3 ��	�  ( �	�2�� �� *�	� �0��2�	
<J��� "+��� %+ ����� X$�����  

  
)C(   %+ 5��	� ��9�7�� ��CU 5��' ��� �M2� �������� ���$�	 �����4 ��	�0 ��� "���� ���!� �3

 D��@ ��9��� %����' X$��� ������ �I �� �2�!� "+���000 295�3 ��	�  ������ �9C %���
 ����	� A�� �I��@	150 33 ������3 ��	� )450 21	 =��	�$� ������3 ��	� 700 11 

%����9	�$� %����3 ��	� (<J��� "+��� %+ ����� X$����� �	�2�� �� *�	� �0��2�	  
  
)F(  U 5��' ��� �M2� �������� ���$�	 ����4 ��	�0 ��� "���� ���!� �3 �	�$� ��9�7�� ��C

 D��@ ��9��� %����' X$��� ������ �I �� �2� E��0� "+��� %+ 5��	� ���	���	�	$+	�	$��
000 345 ����	� A�� ������ �9C %����3 ��	�  �I��@	250 36 ������3 ��	� )900 16 
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	 =��	�$� %����3 ��	�350 19%����9	�$� %����3 ��	�  (�0��2�	 �	�2�� �� *�	� 
<J��� "+��� %+ ����� X$�����  

  
)�(   �	�$� ��9�7�� ��CU 5��' ��� �M2� �������� ���$�	 ������ ��	�0 ��� "���� ���!� �3

 D��@ ��9��� %����' X$��� ������ �I �� �2� %���� "+��� %+ 5��	� ���	���	�	$+	�	$��
000 345����3 ��	�  ����	� A�� ������ �9C % �I��@	570 39 ������3 ��	� )690 27 

	 =��	�$� ������3 ��	�880 11%����9	�$� ������3 ��	�  ( �	�2�� �� *�	� �0��2�	
<J��� "+��� %+ ����� X$�����  

  
)E(  U 5��' ��� �M2� �������� ���$�	 E	P� ��	�0 ��� "���� ���!� �3 �	�$� ��9�7�� ��C

 D��@ ��9��� %����' X$��� ������ �I �� �2� ����� "+��� %+ 5��	� ���	���	�	$+	�	$��
000 345 ����	� A�� ������ �9C %����3 ��	�  �I��@	930 37 ������3 ��	� )360 22 

	 =��	�$� ������3 ��	�570 15%����9	�$� ������3 ��	�  (�2�	 �	�2�� �� *�	� �0�
<J��� "+��� %+ ����� X$�����  

  
)?(   �	�$� ��9�7�� ��CU 5��' ��� �M2� �������� ���$�	 ���$� ��	�0 ��� "���� ���!� �3

 D��@ ��9��� %����' X$��� ������ �I �� �2� J��� "+��� %+ 5��	� ���	���	�	$+	�	$��
000 180��3 ��	�  ����	� A�� ������ �9C %�� �I��@	000 20 %����3 ��	� )350 12 

	 =��	�$� ������3 ��	�650 7%����9	�$� ������3 ��	�  ( �	�2�� �� *�	� �0��2�	
<J��� "+��� %+ ����� X$�����  

  
)�(  CU 5��' ��� �M2� �������� ���$�	 %��� ��	�0 ��� "���� ���!� �3 �	�$� ��9�7�� ��

 D��@ ��9��� %����' X$��� ������ �I �� �2� 8���� "+��� %+ 5��	� ���	���	�	$+	�	$��
000 520 ����	� A�� ������ �9C %����3 ��	�  �I��@	890 49 ������3 ��	� )740 25 

	 =��	�$� ������3 ��	�150 24%����9	�$� ������3 ��	�  (0��2�	 �	�2�� �� *�	� �
<J��� "+��� %+ ����� X$�����  

  
)A(   �	�$� ��9�7�� ��CU 5��' ��� �M2� �������� ���$�	 �������	� ��	�0 ��� "���� ���!� �3

 D��@ ��9��� %����' X$��� ������ �I �� �2� 8��
� "+��� %+ 5��	� ���	���	�	$+	�	$��
000 2953 ��	�  ����	� A�� ������ �9C %���� �I��@	750 32 ������3 ��	� )150 20 

	 =��	�$� ������3 ��	�600 12%����9	�$� %����3 ��	�  ( �	�2�� �� *�	� �0��2�	
<J��� "+��� %+ ����� X$�����  

  
)�(   ��� �M2� �������� ���$�	 �	
� ���� ��	�0 ��� "���� ���!� �3 ��9�7�� ��CU 5��'

 D��@ ����9��� %����' X$��� ������ �I �� �2� J��
� "+��� %+ 5��	�295 270 ��	� 
 ����	� A�� ������ �9C %����3 �I��@	272 20 	���	�$� ������3 ��	�  �� *�	� �0��2�	

<J��� "+��� %+ ����� X$����� �	�2��  
  
)8(  �� ���!� �3 �	�$� ��9�7�� ��CU 5��' ��� �M2� �������� ���$�	 ��@ ��	�0 ��� "��

 D��@ ��9��� %����' X$��� ������ �I �� �2� ����� "+��� %+ 5��	� ���	���	�	$+	�	$��
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500 432 ����	� A�� ������ �9C %����3 ��	�  �I��@	038 39 ������3 ��	� )438 23 
�3 ��	�	 	���	�$� �����600 15=��	�$� %����3 ��	�  ( �	�2�� �� *�	� �0��2�	

<J��� "+��� %+ ����� X$�����  
  
)�(   �	�$� ��9�7�� ��CU 5��' ��� �M2� �������� ���$�	 ��	� ��	�0 ��� "���� ���!� �3

�I �� �2� J
��� "+��� %+ 5��	� ���	���	�	$+	�	$�� D��@ ��9��� %����' X$��� ������ 
000 345 ����	� A�� ������ �9C %����3 ��	�  �I��@	130 38 ������3 ��	� )010 23 

	 =��	�$� ������3 ��	�120 15%����9	�$� ������3 ��	�  ( �	�2�� �� *�	� �0��2�	
<J��� "+��� %+ ����� X$�����  

  
)�(  "���� ���!� �3 �	�$� ��9�7�� ��CU 5��' ��� �M2� �������� ���$�	 	��
 ��	�0 ��� 

 D��@ ��9��� %����' X$��� ������ �I �� ���2!� "+��� %+ 5��	� ���	���	�	$+	�	$��
000 150 ����	� A�� ������ �9C %����3 ��	�  �I��@	500 16 %����3 ��	� )750 9 

� ������3 ��	�	 =��	�$750 6%����9	�$� ������3 ��	�  ( �	�2�� �� *�	� �0��2�	
<J��� "+��� %+ ����� X$�����  

  
)Y(   *$� ��+	�� %

Q�� C�C!�� ������ ��$!��� J���2�$� ��
���� ���	�2� ��+	�� ��2� �3

 %+ 5��	�	 �7� ���$��� ;��	�0� VP�' E���
 %�� ;�&0P�� ���2!�	 E��0� "+���
������ �7�.  

  
) ������53/16(  

  

)�(  >+��,�� �	�����  

89 �  ����	� A����� ����� ���� A�@UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/16  ��2�3	 ���	�2� ��-�� %��
 %9��� �	�!�� ������	 �
��+ *��	�0 �� ��+	�$� �-	�!� . %�� X����� ;��� � �� ���0� 	I L�R�	 �7�$��

 �� �	�0 %+ ���� ��9���� ;���	�20 % ?$� %+ P!+ ����  �7�3 Y$��
 �@	 6;���2�� D�7� �##���
 �	�0� . ������ ��C 5�� ���� 	I ������ ��	�0 �� L	�!�� �	�2��	 ) ������ �0��2� ( ���	R�	��

 ���� %+ ���	�2� ��+	�� ;0� K�$� ��+	�� ;��	)3( ����� �	�� �� .     

90 �   ��4 ����� J��� �����+� ?����� C�C!� ;���2� "$!�� 	7+ �
��+ ��	�0 �� L	�!�� �	�2�� ��3
�� %+ �	�2���	C	1� 5����
�� �	�  ���� ;0� ��#��� �� ��C�� K�2@��� ;��	7) � ( ����� �	�� ��

 =��	�� ��� B����� ;P��!�� "$!�� ���+ ��2007) ���� �&�; 101�103 . ( L�� �@ �	�2�� �3 ��0	
�$� ��+	�� ;�� �@ �	�2�$� ��9���� ��	��� ��+ =��	��	 �
��+ ��	�0 ��� ?��2���� ����� �	�� ��� ;0� �7

�	����.  

91 �  ;��@ %$� �� �������� ���$� :  

)3(  �
��+ ��	�0 �� L	�!�� �	�2�� *$� "+	� �32� �����+� %��$@U %����� ����U ��� 
� 5�� D��@ ��	�� >	�
�� ��+ 5�0	 ��
000 75 ����	� 5���
� ������ �9C %����3 ��	� 

 �R����750 9 %$� �� ��	7�� �	�� �3 *$� 6 %����3 ��	� :  
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)1(  �$� �0����� ������� ��
$� ��	��� *$� ������ ;��+	���� ��� � ?�� �< �	�2  

)2(   �� �� �9�
� ����� *� =��	�� A��� �3 �!� � ��#� A�� ��38 ��Q� �$� 
?���� %$��� AC��	 �7����I���	�0 < ���2��� �7  

)3(  � �� ?��2� ����� ����� �
��+ ��	�0	 =��	�� A	��
�� ��R2� �� *�	� ��
� B
���
� �7$�R2� �!� *$� C����� J� 6 ���2� ����
�� %+ �.  

)=(   �� ������ %+ 5���!�� ��9���� ;��	�2�� ������ �C��
 ��C�� ���3 �� =$�� �353 
 %�/ 	0�� *$�:  

    )1(  750 84 A�!� %9���� �
��+ A�7
 ��#� �� %����3 ��	� 2007	 <   

    )2(  150 62  A�!� %9���� ������ A�7
 ��#� �� %����3 ��	� 2007.  

  
) ������53/17(  

 

)!(   ���� ����� ;���$ D#� 05�
����2007 

 )1(   >44+���-� �
%���� �4��� ;��44��$)>$�
�����(   

92 �   ����	� A����� ����� �$��� ;��@UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/17 *$� �0���� ;P��!� ���-��� 
 A�!� %����Q�� ��� B�����2007 . � ��2�3 5�2� ?��I ���� ;0� �7�$� ���	�2 ��+	�� *#	7)3 ( �	�� ��

 ����� . �0	 ��2� ��	�	– ��	0�� �	�2� ��� ��	��� F��@ 	I	  8����� 5�e	C�� "�2��
� 5C7�3
;����$� ����	�	� %+ – ����$� ���� �	�2�� A���� "�
 �@	  ����� K�+ �&�$� 52/25 ���$� ;��@ E�� 

�� �������� ����!����	 ��	��� ;����� ����� %�� �	�2�� F��@ A���� A�� ����� �	�2�� %+ �&�� ,��� K��	
 ����� =�	�� 5�����51/34) T . ( %����Q�� =$� �3 ����� �$��� ;���	 ��	��� �	�2� ��� 5C7�3

;����$� 8����� 5�e	C�� "�2��
�  �	���	�	$+	�	$�$� �$�!�
����Q� K� �#��� ;��	$!��	 "9��	� D.  

93 �   �� ��0
� ;�
�� ��� ��	��� ;��$� �-�3 ��-�� %����Q�� ��� B����� *$� ;P��!�� �
 ?P7�
��	���	�	$+	�	$�	���7 %+ 12 �$�  .	 �M� ���$� ;��+3 *$� ��+	���� %#	� �3 J���
� � �����

 ����� ,	- %+ ;��$�� D�I51/5�  �M2� �0-	 ����2� �	�� ���4 %+	 �������� ���$� �� ���#
 ;��	�2���	���	�	$+	�	$�	���7 ��0
�� ;�
��� %+ �&�� �3 =4�� �@ �������� ���$� �3 ;+�-3 �7���	 

����� ,	- %+6/XIX  �� ������ �� ���#�19 ���� ;0� �2@���� B9��� �� *$�	 ���1� 9 �� 
 �	�� �����.  

94 �   ��	0�� �	�2� ����� F��@�� "$!�� ���+	;����$� 8����� 5�e	C�� "�2��
� 5C7�3 6����	�	� %+ 
� 5���
�� AI��!�
 �� ,�-�� L!� =��3F��@ ���2� �� ��&� ��	��� ��C�� ��-�� �3 ��2� 

 �� ��� � >	�
��50 %��	0�� ���@ ��. � �-�3 J-��
	� �	�2$ �� ������ %+ ;-�+ %�52 *$� 
 �$���� ;��	�2� ;��$�� "$!�� ���+ ��7�	 ?�
���.  
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95 �   T��� %+ �	�2� �� �&� �	�2�� 5���
� J���
� � D�+	 �3 ��S 	-� ��@ "�2��
� 5C7�3
 ;����$� 8����� 5�e	C��7�+ A� %�� ��
� 8�� %+ ��0 �@ ����	�	� %+  J-	 � � B������ %��	���CP �7� 
 T��� T��� A� E�� �$��;����$� 8����� 5�e	C�� "�2��
� 5C7�3�	���� ��C� B����� %+  . *� �+�-���	

 5�+	�� ��4 �	�2�� ������ ��CP� �	�2� � ��@ ?�� .	 K�3 G�-	� ���IM� D	�– ���$� �� �&� �#	#� 
 ��
$� 5���� ;���7�� %+ �&�� �@ ����!� ��� ���@ �	����	���	�	$+	�	$�	���7�� – ���I	�� 5�	�-� �� 

�� *$� ��+	�� �!� ���� T��� 3��� �3 6 �� �$� %+ ����
� �!��� ;�-���� *� �#	�� ���
 %+ 6 B�����
��CP� %��	� �$�� �7�  .	�� >3 �	�� �� K�3 G-	� �3 %R��� �@	�� �I ��� M2� ��+ �� �0��� %+�- ��

 T���� ?�� ����!�� ������	� �	�	�	��.  

96 �  ��+3 8�9�� � ��	0�� ;��	�2� ��� =$� �M;����$� 8����� 5�e	C�� "�2��
� 5C7�3   ����	�	� %+ 
;2@	� �@ =�����   �� ������ %+ 52$�� *$� ��+	�� ����
� �� �-��!�� ����
� �&� K�3 	���	 6  =

 . *$�	 �I ,	- %+	�	 �2@��� �M2� ���� ;0� ���	�2 ��+	�� �-	�!�� ;��	�2��)3 ( ����� �	�� ��
6;��@  %$� �� �������� ���$�   :  

)3(  �	�2� ��� =$� *$� ��+	�� A�� ;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�3 ��	0�� 
����	�	��	 <  

)=(  �&�� A��;�
��� %+  �#��� ��0
�� ����	���	�	$+	�	$�	���7  %����9	�� �� ������ %+
 %��0� ������.  

                       ) ������53/18(  

  

)2(   �444+�$#� �
%���� �4��� ;��44��$)���	���( 

97 G   A�!� K$�� B����� *$� =��	�� ;P��!� A����� ����� �$��� ;��@2007 
)UNEP/OZl.Pro/ExCom/53/18 ( ��2� E��33 ���	�2 ��+	�� *#	� ���2� )��2��� ( ���� ;0� �7�$�
7) 3 ( 	 6 ����� �	�� ��19 ���� ;0� �7�+ �&�� ���2� 7)� ( �	�� �� 6�������
 ;��	�2�	 6 �����

�
��	 ����� �	�� �� %��0� ���� ;0� 5����� �7�+ �&�$� ;��	�2�  .� 5���� ��I ���� ?��I	 ;��$� �
 ����$@ ����� 5���
� ;��	�2�� ;��$� *I ��P�	 %

Q�� C�C!�� ;��	�2� ������.  

98 �   �R�	� 	 �����	R� ;��$!�� ��7+ ����� %

Q�� C�C!�� ��	�2� ��3 . ��0��@� L�!�
 ;@	 %+	
0�#� �� 	3 E���� K������ ����� �� D����� A�@ �@ ���$�� �� >3 ��� A� �I	 6 E���� B������ ;����� �� K�

 ��7�$� ���	�2 ��+	�� ��#	�� ���� � ���	�2�� �3 %�!� ��3 . ;������ ��-�� ����� ?�� �!� ��	 ���	
	 6 �R�	�	 �����	4 %+ ?P7�
� �� ��CP�;��23$��� � �����  *�'�3 �	�2� *$� ��+	�� ;�� �@ K

��	R� %

Q�� C�C!�� ���� ���' %+ ���7)3 (����� �	�� ��.  

99 �   K�C�03 �� �M2� A�7��
 *$� �� ��	�0 �I���� �3 AC$� %�� >��� ;	����� �#�� A��� �� �R�	�
 ��#� ���&� �/ *�0 j2�� A� �R�	� �3 ����� �$��� ;��3 6 %

Q�� C�C!�� ����� ���� ��@ �$� >3

 A4�� *$� 6Y����� �	�� �� �	Q
� ���!�� A�� A� �7�3 ��� 6 ?��� ACP� J��2�� �4��# ��#� �7�3 ��
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 5���� ;����� ;��@ �	 ;@	� �	� ��!�  �	C	1� 5����
��7 A�� �� 2006 �	C	� ����3 *�  . ���	
���-��� ����
$�  ��# D��@ ?P7�
 �� ;R$�3  �@ �R�	� �3 *� ����� �$��� ;��23 �@� *$� � .  

100 �   J��2� A7�� �� K�3 �& ,�-�� �03 �3 ���  ��	�0 ;��$������ ,�+	� %+ A��� C�0 *$� �R�	�
A���� ?�� C�0� �3 ��2� =	$��� ��	��� ��# ,�� F��@	 6�7���� "��
� . �3 *� =��	�� ���� ��23	

 �� K-���� "�
 �@ =	$��� ��	��� X$�� ��	�0	� ����� ;��$���� ,�+	��� �!� A�� A� �R�43/47 . F��@	
 ����$� ���� 5�0	 ��
� K$� X$����� ��	��� *$� ��+	�� ��S 	-�43/47 >	�
�� ?��	 6 000 30 ��	� 

�3 ��	7�� �	�� �3 *$� 6 �	�2� ?$�� ,�+	� *$� �$�$� C+�0 ��+	�� %����3K 
 A�� �3 *� L��� X$�� ��#�
 ?�� ,�+	�.  

101 �   �I �3 �����+M� ����$@� ?����� C�C!�� �0����� ���2$� �7����� L�!� %+ ����� �$��� ;���
 ���� ;0� ?��� B�	�	 �
��+ ��	�0 J� ?��2���� A��� �	�2��7) = (��� �	�� ��� ��"%9���� �	�!�� "

) 5���� �&�90DP�3  . ( %+ ,�� ��� �	�2���� ;I	�	 ����	�UNEP/OZl.Pro/ExCom/53/16.    

102 �   �7�3 ;	-!� >�0 ;��@– A�� *�0 ��C��� "$!�� ���+ 2010 – ���!�
 �M2� ���2 "$�� �!2� 
 K�M� K���!� A� E�� �	�2�� �I ���� ���C��� ��	� "�����P� AC� ��4 " �	�2�� %+ �&�� ,��� ;0��@	

 ���$� >�� �#0�� ����� G-	3 5��+ ��������– ����0� �P�� ;	�
� 5��+ ���7� *� =�@3 ��	� %+ 2006 – 
2008 – ;��	�2�� *$� ��+	�� �!� ;��	�2�� D�I ���� ��+�� ��	� *����
 ;��� � ��� " ��CP�

�����P�. "  

103 �  �#� ���!+ A&� ,�2� *$� ��$�� ���
� �	�2�� �3 =��	�� ���� ��@ *$�	 �7�����	 Y����� �
 ����$@�	 ����	� ;���/ �� ,C�� ;�!��2� �
 . ������0 ���7
 ���� �	�2�� �M� ,�-�3 5�� ����	

 ������ "��0�� ��$�� �	7� %+ �
���.  

104 �  
S	 ��	�	� �	C	1� ����$@� ���2� %+ ;������ 5C7�3 �I�	�� %�� "����� 5����� �M2� *�
	� ��
)��� ���2 ( 5���
�	 ;���0�� �I��	C�� ��� ���2 5���
� 	I �	�2�� �� �	#��� �3 ����� �$��� ;0�2

 ��P� *� ?��	 6 �	C	1� 5����
�� �	���� �	�2�� ��4 ����� J��	 ;������ J����� ;������ ;��	$!��
 ���
�������	 ���
�4��@	 ������3 *I ��$� .3	 ��&�3 �7�+ ��P�� ��$�� �3 �� A4�� *$� �7�3 ;0-	

 ���!� *$� "��#�� ��7�$� �C� � ���
�������	 ������3 �3 � 6 5�	���� �	�� �M2� Y����� ��#�
 ������	�.  

105 �   "$�� �!2� �7�3 ;	-!� >�03 ;��@ �����+3 %+ ����$@� ?����� A�&� "���� �M2� >�� ��� 5	
3
 K�M� ��# �@ �	�2�� �	�� ���2 " �����P� AC� ��4 . " �	�2�� �I %+ �&�� ,��� >��3 5�� ;0��@	

 �P�� ;	�
� 5��+ �� "0� ��	� *� .�3 ?��� F����� �� ���	 ����� �0-	 ;
�� �	�2�� ��I3 
 ��!� �� ��C� %-���	 . ��	�	� �	C	1� ����$@� ���2� *$� �	!� %�� 5�9��� �� ,�-�� L!� �,�
�	

��+ ��$� ��P�� 5���
�� A���� �� *�
	� ��
S	.  

106 �  ���� ���/ ��P�� ��$�� %+ "����� A&� C�C!� �3 =��	�� ���� ��@ ����� �� �7�3 �7���� A� %�� 6 
 ��4 ����� �3 � ?�� �� ����
� �	
 ������ %+ >��� ��$�� J��� ��+ 6 �	�2�� ��4 ����P� ����
�

L���
 �	�2�� . ���!�� ��	��� ���!�
�� ��I� 8�� "��0� J���
� �@ =��	�� �3 ?�� J� L!�� F��@	
 B������ P!+"=�� . "�	 �	-0 *� "����� %�	Q
�	 ��$0�� ?����� %�	Q
� 	��� �3 J���
� =��	�� �!

 ;�+	�#� �� "��� �� L��� ��� 6 ���2� �I��!� %�� ��&���� ;�������.  
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107 �  ;��+3 ����� �$��� � �� ;��	$!�� �2�	 ������ ��	�� *$� �	#0� *� �-�3 *!
� =��	�� �M
��� �#��� �
��
� ���0��� ��$�� %+ �I�2� =	$��� ���	�� ;�2�	 ������ ;�2��	 ������	� �	�	�	

 ��� ���2 %+ >��3 ;�R$� ���0��� ;��	���� %+ ?���	 ��
	���� . %+ ����� 8�� ��2�� �I �� �&�	
 A�!� =��	�� ����3 ���2007 "��
 %+ ��	��� %+ ���	�C *$� ��	��� 	��� K�3	  ������ 5���
�� B�����

������ *$� %#	� � ����� ��+ ������ %�	� >	�
� J+�� �	�2�� �I ��	�� *$� ��+	����. �03 >��3	 
 ����3 ��� %+ 8�� K�� K�$� ��+	�$� �������� ���$� *�' �	�2�� A���� %R��� ��� A� K�3 *$� K��+	� ,�-��

 A�!�2007.  

108 �   �� *$��2@����;��@  %$� �� �������� ���$� :  

)3(   ��
� ��	�� *$� "+	� �32 >	�
�� �R�	�� %

Q�� C�C!�� �	�2� �� ������ �$0��� �� 
000 30 � ��#� �� K�3 A	7��� �� K�3 8�
3 *$� 6 5�0	 ��
� %����3 ��	� 566 6 

��� ;����� �R�	� ��	�0 A��� �3 *� %����3 ��	� 5�7 A�!� 2006 �	�� �� �	Q
� ��!�	 
 �3	 65�	���� �	�$� Y����� ��#� ���&� "���	 ;@	� �	� ��!� �	C	1� 5����
��

< ������ �7� ���2!�	 E��0� "+��� %+ 5��	� ,�/ �� ���!�� ��	�0$� =�!�  

)=(  ��+� ����$@� ?����� A�&� "���� ���2 *$� ��+	�� >	�
�� =��	�$� ��+ 5�0	 ��
� ���
 X$�� ��	��000 160 �� A	7��� �� K�3 8�
3 *$� ?��	 5���
�� ������ �9C %����3 ��	� 

 %$�:  

)1(  <�	�2�� �7� �0����� ������� ��
$� �$���
�� ��	��� ;��+	�� ��� � ?�� �  

)2(  � *� =��	�� A��� �3 *� A�� �� ��#� � �� ��$�� ��  �9�
� ����38  ��Q�
?���� %$��� AC��	 A���I�7���	�0 <���2� D�7�   

)3(  � �� ?��2� ����� ����� �
��+ ��	�0	 =��	�� A	��
�� ��R2� �� *�	� ��
� B
<����
�� %+ ����
� ���2� ;��$�� �!� *$� C����� J� 6 ���2�  

)T(   5���
� %+ �&�� j��� �32*�
	� ��
S	 ��	�	� ����$@U �	C	� ��� �� =$�� �3	 6
<A��@ ����� %+ �������� ���$� *� �	�2 �23 F��@ A���� 5��� =��	��  

)�(   "9��	�	 ������	� �	�	�	�� �
��
 "9��	 �2�	 ����� �	�2� ����� =��	�� �� =$�� �3

	�� �R$� *� 6 �	�	�	��� ?��� ���������C�� "��� %+ ?��	 �� B������ �#��� 5�	�	�� �7

 ������ *$� 5���
�� ����$� ����47/24��	���	 ��2�� ;��	�	3 =���� 5����� ?��	 6 .  

                  )������53/19( 

  

) 3  (   �������� �����#� �
%���� ���� ����� )	
��	���(  
  

109�   ����	� ����� �$��� ;��@UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/19   B������ *$� ;P��!�� ��-�� %�� 
   	���	�� �7��$� %�� ��!� .             ����	��� ��9�7�� ��CU �	�2�� ��-0�� ��3 �� ��	��� =$�� 	���	�� �3 ;��@	
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    ���
������� ��
���� �	#0�� %�� �!� �� ���@ %+ ������ .     � ��&� A������ *��' K$���
 %�+ =$�� ���	 �
                 J�
��� ������� ,���3 ������ ���	�� �� �7�P7�
� 8�
� �� ���R� *$� ��+	�� *$� ;$#0 ���
������

      *�' ��# �� ���1� �2�3�14     �	C	1� 5����
�� �	�� ����3 ��  .      ������ �7���3 %�� ;�2@���� �P�	
��!� *$� �!� "�#� A� ��
������ �3 *�' ;��23 	���	�� J��4�7��	� �. 

  

 110�     ��� �9�	  5��                  ��03 �^�+ 6?��� *�$� ;���� %�� ;�2@���� %+ ����� ��#	� *$� 	�+	 �@ ,�-�3
          ����� �!� ?�� %+ "�
�� A�� *�' ��23 ,�-��46 /12        ���	��� A���� A�� P!+ �������� ���$� ;��@ ��0 

       �  ;��	�2� �� ���
������ %+ >��3 ;��	�2� E�%

Q�� C�C!�  .��S 	-� �3 �����23 �   �&����� K��M
    ������ ����� �!� ���� ����� ���� =�	�� ���
������� ��
���� ��R� �@ ������ ���	�� 8�
3 �� �3 *�'

46 /12�	�2�$� ���W� ��	$��� �	�� A���� ����� ���� ����� J-	� �^+ 6  . 
  

 111 –    � A�� ��&�� ;���3	            	�	$� 	���7� �M2� ��9�#��
 �
�� ��	��� ��$� �-�3 �����#� �����$� 5�0��
 5���� J� ��	��� �#� %+ �	��� 	�		$+8����� �� 6/XIX   ����1� ��2� J
��� �����P�    .  ;�R$�3	

 ����$� ��+	 �IQ� ��4 =$�� �3 �����#� �����$� 5�0��� A�� ��&�� �����51 /15 .  
  

112 –   6>��3 �2@��� =���3 %+	 ;��@%$� �� �������� ���$�:  
  

)3  (      X�$�� ���	�� >	��
� ��� ���
������� �	�2�� ��-0�� �	�3 *$� ��+	��20 000��	�  
%����3      %+ ���� 	I ���
0    ������ �7� J��� "+���         *��' ��#� �� ��	��� �3 8�
3 *$� 6

$� "��#�� ?	�# ���
������ A��� �3<�4�7��	� ���!� *  
  

)= (           ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	���� ��$!��� ��9�#��
� ;�
��� %+ �&�� A��    �7����@ %���
 	���	��%��0� ������ %+  .  

  

    ) ������53/20  (  
  

)�(  ������� �	
���� �� ���	���� ��	���� ����� ��	����  �	�� �������2008   

113 �  �� �$��� ;��@ A�!� =��	�$� ������ *$� 5���
�� B������ ��!� B�����	 ���C��� A����� ���2008 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/20  . A�!� ���C�� =��	�� F����2008 X$�� 384 498 8 %����3 ��	� 
 �I��@ %�� ����	� 5���
� ������ �9C8 % X$��	871 679�I ����	 %����3 ��	� ' 5���C �7��
� ������ 6.2 

�9��� %+ A�!� K���C�� �� 2007 ����� J� *2��� � ��3 	I	 47/24 �������� ���$� �� ���#�  . � ;��@	
 ����� ��C� �3 J@	��� �� ��� %�� �	�� ������ ����� �7��
 5���C� �3 ��� �@ =��	��8�9��� %+  %+ 

2008�!�� ,P4 %+ ;���R� =�
�  ;������ =�
�	 6 =��� ��� �@�+3 �7�+ ��	� ��$��� ��� ;��0� %+ �2
 ��$0�� ;P�!�	 %����� ��	�� ��� ��#� ��!
3 .	X$�3 �-�3 =��	�� � ���	�� ��4 ������� J��� �M

 �I��@ 5���C �	�0 %+ ;����
 �@3 %2� 5���C� �3 *$� ��� ;������ ��$0� �3 �� A4�� *$� 6 *I �$��
7�4 . % ?��� ;��@	' ���� =��	�$� ����0� ���C��� ���� ��4 ��@ �	�� ��� ;��	�	� =���� 5��� �� 

 ���C��� . =	$��� ��	��� >	�
�� �	�2���� %#	� �3 ����� J���
� � ��	.  
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114 �   �� �7���� %�� ��2�� ���IM� A�� A�$
� ��	� �����"=�� "�� �3 � ,C A7�$@ �� 	���3 ,�-�3 5
 �� 5���C� ������ A7�� �� K� 	��@	 6 =��� ��	�� %+ �0����� 5���C�3 % ����� %+ �7�$� Y	#���

47/24 .  *$� =��	�� J�2	 ��	$��� 5���C� 5���
�� %��� =��	�� ����� �M� J���� ��4 ,�-�� �03 ���	
� ��	�� �� K��� �� ���!�
 A	C$� =
0 K��2�� ;��	�	� =���� 5���	 Y�#�� 5���� ���C��� ;0 .

 =�� B����� %+ �����$@� ��$��!� *$� A�-�� J@	 �� �0�-	� ��S 	-� =$�	 . ��� � ��� �	��S �M
	
 �-��� ���C��� K��2�3 ����� %+ ���
�
 K�3 ��-� �3 J���
� =��	��.  

115 �   =��	�� ���� F�2 ��4 ��	��	 ���&	�� ��	�� ��I ��9C� *� �7��
�� ���� =�� ���C�� �3
 ���&	�� . ���� �	 A�-��	 ��	�� ��# ��!
3	 5�0��� A�� ��	�� ��M�� *7+ ���&	�� ������ ��3

 �� ��� � 5���C �	� �I,���7,2 . % ����� ������ 8�
3 *I �	�� ������ �3 ���	 . �-�3 ��@	 ������� �3
 �0 ��� P!+ ;����
 �@ �	�� ��4 >���3 . % %+ ��	$��� ;���C� %+ L���� >3 �M� ?��� D	�	

 =��� ��2�3 *$� J@	 G��� *$� K� �	��
 =�� B�����.  

116 �   *� �	#	� ��!� K�3 ��0 �M2� "��� 6 =��	���� Y��� =�� B����� �	-	� %+ ���@ ��
$� "���
2� A� ��	
� 6 ���� 6 ������ 6 ��� �� �	�� ��#� "��+ ���)��
�� ( �2@���� ������� 5�0��� ;���	� 6

=��	�� J� �	-	��.	 �� ������ � ��@	 ;�2@���� Y��$�� A�@ ������ *� D������ ��#�� "��+ "
�� 
 ��7�+ �&�$� ������ =��	�� *$� F��@ "���� .��� =�	�+ =��	�� =$�� �3 ��#�� "��+ F��@ �	� ��

 �I��@ 5���C6,2 %  A�!� =�� ���C�� %+2008 A�� *�0 >	�
�� �I ��� ���C��� ���� �3 ��2� 6 2011 
A�!� ?�� ��2� ���	 . ����$� ���� ����� ��#	� ���� 	I %���� �����	47/24 �I��@ 5���C� F��
�	 6 3 %

���C�� %+ =�� .  

117 �   �� 5���C *$� =��	�� ���� "+	3 % ��+�- ;��	$!� %�!�
 K� ��@	 �������� ���$� �7�0��@ %��
 �7�$� �	#0� �7�7� ���3 ��� =�� ���C�� ��.  

118 �   �2@��� �� *$�;��@ %$� �� �������� ���$� :  

)3(   ���C�� *$� ��+	����� *$� 5���
�� B��������%���� "+��� �7�#	� ��+���  ���2!�	 
6%��0� �������� X$��� �0��� ���C�� ����� *� =��	�� A��� �3 ��2� 090 243 8 ��	� 

 J@	� ����	� 5���
� ������ �9C %����38 % X$�� *I	447 659 5���C ���� %����3 ��	� 
 J@	�3 %����
� ��
� ������ J� *2��� ���  �47/24<  

)=(  ���
� �3 =��	�� �� =$�� �3 ���C�� �M2� ������ K������ %+ 6������ *$� 5���
�� B����� 6
 %$� ���+:  

    )1(  < �$��2� �	�� �7�+ ��!�
�
 %�� ��2�� �� ��$�#�� ;����� ,���  

)2(   ?�� =�	�
� *� =�� ���C�� �	�� ��� ��	��� ;��	�	3 =���� J�
	�  %+ ��R��
 �	�# =�� K���C�� %+ �	�� Y�#�� 5��� �� ��#��� %�!�	 ;��	�	�

 ������47/24 	 50/26< �������� ���$� ��     
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)T(   �������� ���$� X$�� �3	 ���&	�� �9�&	� ����0� ;��	�
�� �� X�$��� =��	�� �� =$�� �3
��+ �#	#� ;��	�
�� D�I %+ ;���R� ��3 ���C��� �� ;�#�#��� 5���C� "$!�� �.  

                       ) ������53/21(  

)H(   ���� ��*�*�� 0�
%	�� I���'�2008 �����#� �
%���� ���� �����	 >+���3� �
%���� ���� ;����$� 
>�	
�� =�$��	 ��������  

119 �  ����� ���� A�@ ����	� UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/21� ;��- %��  ������� �� ;��	$!
 A�!� ��$!��2006 A�!� 5����� �������	 2007 A�!� ��
�
� ;�0	$� �0����� ;���C���	 2008 . ;��d@	

������� 5���C =��
3	 ����U ������$� ��
�9�� ;�9�� �� ;��	$!� . ��+	���� ;#	3 ����� �3 *�' ��23	
*$� ��
�
� ;�0	� ������ *$� ����� J� ��
�� ;��� %�� ��	$��� ;��	�
�� 46/35 . �3 *�' ��23 ���

 �P�� ;	�
� 5���� ����U ������$� ���
�� A����� ���2009 �2011 E������ ����� �!� K�$� J@	� A� 
�9��$� 5�0��� A�� B������.  

120 �  	 6L�!� =��;��@%$� �� �������� ���$� :  

)3(  � �3 A�!� ��
�
� ;�0	� ������ ������ ��$� ��02008 %9���U 5�0��� A�� B������ 
 ����	� %+ A�d@ ���
0 %�	�� ?���	 �����#� �����$� 5�0��� A�� ��&��	

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/21<  

)=(   X$�� *$� "+	� �3	530 803 1A�!� ��
�
� 5�0	� ��	��� ������3 ��	�  2008 B������ 
	 6%9���U 5�0��� A��530 803 1������3 ��	�  6�����#� �����$� 5�0��� A�� ��&��� 

	900 614 1 %����3 ��	� ����$� ��+	 %�	�� ?��$� 46/35 "+��� %+ ����� 	0�� *$� 
������ �7� J���.  

) ������53/22(  

)	 ( �����,�*-� 0��	����  
  

	
	��� �)3 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�;����$� (  
  

��#� :            8������ 5�	C��� "�2��
� 5C7�3 ���@ %+ �	���	�	$+	�	$�� ?P7�
 ��CU �����@ ���
 ;����$�)�����#� �����$� 5�0��� A�� ��&�� (  

  
121�           �����	� %+ ��	� �	�2�$� K����� L�!� %+ ����� ���� ��@UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/28 6

                        ?P7��
 ���CU ������@ ���� ���#� ��� ������ ;���@ ������#� ������$� 5�0��� A�� ��&�� �3
    ���@ %+ �	���	�	$+	�	$��     8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�3      K��	��� �R$�� �$��� 6;����$�22,3  �	��$�  

      ����	� A�� ��$�� *�' �+�-U�� %����3 ��	� .  �@ K�3 G-	3	           5��0��� A��� ���&�� J� 5���� ���-@ ;2@	� 
    ?�� %+ ��� �����#� �����$� :            ��0 A�� �3 *�' �	���	�	$+�	$�� �	� ��C�� >	�� <��9��� ���	�	���� ���2��

��$����� �$#��� �9�
��	 6����0 B��� %�� ���!�� ;��	��� �� ���
� ��R#� ��!�  <���2�� ?$� .  
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 122 – @	                ��+�-U ��$��� ���0�� �$��� ���7�� %+ �����#� �����$� 5�0��� A�� ��&�� �&�� �3 ����� ;0��

        ��#� %+ ;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�3 ���@ ���� .       %�����U >	�
�� �	��
 �I *�' ����
	
     ����� K0���� E�� ��	��$�10,3    ����
	 6%����3 ��	� �	�$�          ���	��� A����
 %+ ��	��� ��#� ��	�0 J

               "�2��
� 5C7�� %���� ����� %+ �	���	�	$+	�	$�� �	�� �$���� ��CU "��0� ��3 �� ��
��� D�� ���
0
  ;����$� 8����� 5�	C�� .     ;��+	 ��@ ���#� ��	�0 �M� ����� �����#� �����$� 5�0��� A�� ��&�� ;R$�3	

   L���� *$�              8������ 5�	C�� "�2��
� 5C7�3 B��� A� %�� J��#�� ���
�	 6T���U ��	��� ������� ;�����
    A�� %+ ;����$�2006 .  �I ��
3 �@	      	0� X$�� L���� �� 1,5          %$�#� F���@� ���$�� %+ ��	� �	�$� 

)22,3��	� �	�$�  ( =	$��� %����U X$��� �!� *�' >�3 ���20,8� �	�$� ��	 .  
  
 123 –        	 �!����� ��R2�� ������� "$!�� F�-��
 ;��$�� �����
	   ,	
  ����!+  �	�2��      ���$��� ���0 ���

������       �7�$� ��+	�� ;�� �$���� ;��	�2��  %+  ������$� 5�0��� A�� ��&�� ���� ��@ 6��Q� ;��� ;������
         ��2�	 6���R$� 5��!� ��#� %+ ���0� �3 �����#�  %�	038  	 6��	�2� 104  	 6�#����  25  �	��3 �� ��	� 

                 ��	� �	 E��$��� %��#� =�� ���� %+ A���
� %�� ?$� �7�+ ��� 6;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�3
 �0��� �9�� �7� . ��-���� ��� K�� "�0�� A� E�� �	���	�	$+	�	$�� ?P7�
 >	�
� �^+ ?�� J�	 .  �3 ���@	

�	�0  �      %�+ �!�-� �3 ���7�$� ���� K�3 ��� ��$��� L�� ���	�0 �����#� �����$� 5�0��� A�� ��&��	 ��#�
J���2�� T���' ;��	�
� J� =
���� ��� L�	!�� ;��	�
� ������ .  

  
 124–                 �^+ 6�!����� ��$����� "$!�� �� %+ �������� ���$� ,�-�3 �I���3 %�� ���-�� ��� ,	- %+	   ���!� �	�

              A�� %+ ��Q� T���U 3�� �@ ;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�3 J��#� ��2006   �C�� � ��#� �3	 
             ?�$� �2@���� %�
� ��4 ��#� "��+ j2�3 6����
�� %+ ��7� ;�����
  ��3 �� ,����
P� =$� A���� �7����

��M
�� .  
  

125 –      �#�� "��+ �
�� X$�3 �3 �!�	               ,�/ %�+ "+	� *�' �#	�� �� ����� A� "���� �M� �������� ���$� �
%$� �� �������� ���$� ;��@  :  

  
 ) 3(                 5C�7�3 ����@ %�+ �	����	�	$+	�	$�� ?P7��
 ��CU ������� ���� %+ �&�� ,���'

  <��
���	 J��� ������ *�' ;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
�  
  
 ) =(                ���2��� ������� %+ ��M� �3 �����#� �����$� 5�0��� A�� ��&��	 ��#� ��	�0� =$��

 �	�2�$� G���� F��@� A���� 5���' ��� ��$��� ��0 �� ����!��	 %���#�  
  

       ) ������53/23(  
  

  
?�
���  :� "�2��
� 5C7�3 ����# %+ �	���	�	$+	�	$�� ?P7�
 ��C';����$� 8����� 5�	C� 

)�����#� �����$� 5�0��� A�� ��&��(   
  
 126 –                   ���	�0 ��� ������ ������#� �����$� 5�0��� A�� ��&�� K���@ E�� �	�2�� ����� ���� L�� 

   ����	� %+ ��	�	 ?�
���UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/44         F���@	 �����	� ����� �������
 ��3 �� 6
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 � �M2�      ��C' ��3 �� E�����
 �	�297           %�+ �����
�� �	����	+�	$�� �	� �� �	C	� �����
 ;��@ �� 
          �7�	��� X$�� ��$��� ;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�3 ;!�#3,7    ������� *�' �+�-U�� ��	� �	�$� 

A��� .  �	� ����� �������
 �M2� ��$�#�� ;��	$!� ����	� ;0��3	  8������ 5�	C�� "�2��
� 5C7�3 ����� ���
        �	�2�� K$�2� E�� ;����$� 8����� 5�	C�� "�2��
� 5C7�3 ����#	 ;����$� .  ���&�� J� ����� ;2@��	

       �$#��� ���-�� �� ��� �����#� �����$� 5�0��� A��   6�	�3 �$�� %+ 6 �       "����	 6��$��� ;����	�	��� ������
 �����
 ��$��	                ������� %+ �7�$� "+		 %�� ?�
��� %+ ����	� ��CU ��� J� �����	 6����	� ������ ��
 ��!���	 %���� .@	�      ��	��� >	�
� �M2� "���� �#	�� A�           �	�#0� A� K�3 *�' �-�3 ����� �$��� ;��23	 

         7�
� �$���� ��CU�� �7�C�� �7�+ ���� 5M2��� �� ���
� *$�      A���
 *�' 5�	!� A��	 �	���	�	$+	�	$�� ?P
��	0�� �	�2� �� ,�7��� >�� ���	���	�	$+	�	$�� �	�� .  

  
127 –                   ��� %��R� ��$�#��	 �$��2 ��C' ��� *$� ��+	�� ;�� �@ K�3 ,�-�� >�0' ;��@ 6�2@���� ,���3	 

    ����� %+ ?�
��$� ��
���� �	���	�	$+	�	$�� ?P7�
   ��
���� ?���� ���� >�� � �7�3	 ��!���	 %���� �
          ��CU ��� *$� ��+	�� =�� G�+ 5���^� 6��	� ;@	 ��� �!��� .        *�$� ��+	�� ���M� K���� � �I�$� �+	 �^+ ��	

 �	�2�� �I .          	 ������ ����-�� D�I %+ �!���� ;�&� �@ �������� ���$� �� �&� K�3 *�' 8�9�� ��23	  ;��+
              �� �$�#	�� �����7�� ,�-�� �� ��R# "��+ A	�� �3 ��!�� 6?�
��$� �	�2�� ���' =$� *$�   %�+ ��&

�	�2�� .  
  

128 –                 ������	 6������� ���$� ,�-�3 �� ���!� J� 5���� ���
�� ��4 ;�2@���� B9���� ���$� ����' �!�	 
 ;��@ 6�����#� �����$� 5�0��� A�� ��&��	%$� �� �������� ���$�: 

    
)�(    ��������� �	
 ��������           �������� ��������� ������ ������� ����� ������� ������� 

        ��!�"���	���	"�� #$���� ����� %����� &��!�"���	��	"�� ����� '�
��	� )����!
             ! #���"��� *� &'��
��	� )����! ������� �������� ����� �
��+ %��, *     -�	!�

2.630.503            -�	!�� ����"��� .
� /���"� ��� ��01�! &���� ���	� 288 197  ���� 
               ����2�� ����0� ������ .���� .�
 )��� �	
 &��
��+�� �����	� ��2���� .��� ��3���

      '�
��	� )����! ������� ������� ������ �	
 ����2���  *� ��!�"���	���	"�� ����
  4#��"���  

  
)6(  �  �7! ��	
 ��28        ���9�� 8�0��� :;�� ���<���! �	<�� ���)6 (      ���;�9���� ����	�� ���� ��

52/30     8
���� -	!� .+>�� 950 285        �������� �	
 ?�0��� ��� �� ��"���� ����� 
             * ��;�9���� ���	�� ���	
 '��� *��� ������� ����1� ��> 6���! ������� ������ 6��2

 *��@�� ��
�����*����� �2��� �	
 ��<!����:  
   

) 1(   .��+>� -��	!�950 85   �������� #$������ ������� %������ ���� ���� 
           '��
��	� )�����! �������� �������� ����� B���� * ����!�"���	���	"��

 ���9�� * ��";��� ��������1�)� (4C$
�  
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)2(     ��<�       ���� -�	!��� ��
��+�� �����	� ��2���� .��� ��3��     ��D� *��!000  200 
        -	!�� ���"��� .
� /���"� ��� ��01�! ����000 15      �����1� ��> �� ���� 

����>��� E!���� %������ ��� �������.   
) ������53/24(  

 

�	��7�  

 ��#� %+ ;��	��7� ��C� �����@ ��� : A�!� E	�
� B������2008  

129 �  ��� =$�� A����� ����� ���� A�@ ����	� %+ 5��	� 6 ��#� %+ ;��	��7� ���� ��	�
� �0��2��� Y
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/28 .  "���� %+ ����� X$����� �7�$� ��+	���� *#	� �0��2�	 . �3 ��@	

 ������ ���C�� �7�#	� ;��	$!� A�@ %�	�� ?���)2007 – 2015 (  Y�#�� ����
�� %+ A��
 ��� ����
	�� �+	�#�� ��4 � ) �R����	13 %����3 ��	� �	�$� . (  

130 �   %+ %7��� �	
 ;��	��7� ��C� ������� ���� �2015 �� ��� 2010 ��	�0	 %�	�� ?��� A�@	 
 �� ��0P� 5���� %+ ;��	��7� ���@ ��� ������ ���	���� ���/ Y0��� ��#�2010 .  K�3 ����� ���� F�2	

��	 %�	�� ?��� �#	�
 �0����� ��#	�� =�	 ��	�0 ��4 ������� �	�� ���!�
 �� VP�� ��#�
 �7+�# A�� �3 *� �$�!�
��	 5���� ��0 =$� %+ ��&��)C ( ����� ��23/22 ��� ��#� �� =$�� %�� 

 5���
�� ;��	��7� ���#� J��� �7�� �7� /�� ��$�� *� �0$#�
�� ���� . K�� =$� �@ =��	�� �3 �-�3 ��@	
 ?	��� %+ ;��	��7� �C�� ������� ;���0�� �� �
�� ��� ) �����52/27 ( �������� ���$� �3 F��@	

 5���� %+ ��	� ��2� ��0� =$� %+ �&�� �3 ����)C ( ����� ��23/22 A��� =��  ?$� �
���.  

131 �  	�� ?��� ���� ��� ?���	 ��#� ��	�0 ���	 ��#� ��	�0	 �������� ���$� ��� ;�@���� �3 %�
 ,�� 8�
3 *$� ��9�@ ;�@��� *I ��� %�	�� . T���� *+�7� ,�+	� ��� P���
� "���� ���!�
 %�	�� ?����+

 A�� %+ ��0�
 E�� ��� 6 ?P7�
�	2010 .  ?���	 ��#� ��	�0 ��+ ��	 ���� ;���� ���2��
� %�	��
 �!� X�$��� ����
2010 ��7��� ;�	�2�� �3 � ;@	� �� ��C� ���-���	 5���
� . ;���R�� L!� F��@	

;���R�� ?$�� ����0� �0����� ��#	�� %+ ��	R$�.  

132 �  �2@���� �� *$�;��@  %$� �� �������� ���$� :  

)3(   =�$� *$� ���+	�� ��� B������ ��	���2008 X�$��� 6 ��#� %�+ ;���	��7� ���C� 
000 300 ��R���� %�	�� ?��$� 5���
�� ������� ��9C %����3 ��	� 500 22 ��	� 

 	 <%����3  
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)=(   �	�� ���!�
 �� X�$��� %+ ����
� %�	�� ?��� ��	 ��#� ��	�0 �� =$�� �3
!�
�� ��4 ������� *�0 �$�2010 ���� ������ �	$0� �������� ���$� *� ������ 5�	!�	 6 

 ��2008 ;	�
� %+ K����� ���� X�$�� A�&� �� ������ � A�!2010.   

    ) ������53/25(  

 ��!�"���	��	"�� ����� ��>  
  

�!�"   :        	���	"�� ������ �� ����G� ��9������ ����	� ������� ����1� ��>  ����!�"��� )  H�����!
��2���� .��� *I���1� (  

  
133 – J���
���!�"! ���	<���� %�������� �������� ���@��  �����@��� *�� �������� ���2��� ���	
 & 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/29   �Corr.1  .   �� ��,�    ����2�� 6!�! ��2 �	
 8� �3�	� .�, �, K���,��
       ��! ��9��� * ������ ������ * 7�> L�2+� ���  8��	
 ��� :;��� &��;�9���� ���	�� ��!� �!�" ���"2 

               K���� #$���� �+,7! �	<�� �� * ��<!���� ���@�� %������ * ��
� ��<!���� M��@�� %������ *
 .�<� ����!�"���	���	"�� ������ �� 8!2008 .  

  
 134 –'��, *	� �� ��;�9���� ���	��   :  
  

)�(      �� �7! ��	
 ��2� ��         ��;�9���� ���	�� ��!� �!�" ���"2 ��! L����� ��9� )   ����@�� �����
��<!���� ���@�� %������ ������(UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/45))   %���� �+,� �N

        .�<� ��!�"���	���	"�� ���� �� 8! K���� #$����2008    ���9"��     8�	��<� *�O!��
 L!+��93,8  4������ ��9���� '���, �� ���   

  
)6(               *� ���!��� %���� ������� ����1� ��>� �<!���� �2������ �@��@�� �2����� �	
 �������

   -	!�!! 6�"000  641          -�	!�! ���"��� .
� /���"� ��� ��01�! ���� 075 48 ����� 
   *I���1� ��2���� .��� H����!� )000  461        *��� ���"��� .
� /���"� ��� ��01�! ����� 

	!�  -575 34       .�<� ������� ;�9���� ��>� ����� 2006   -	!�� 000 180   ��01�! ���� 
 -	!�! ���"��� .
� /���"� ���500  13 .�<� ������� ;�9���� ��>� ���� 2007(.  

  
) ������53/26(  

  
  

*��!��  :     ��I����� ����1� ����� ��> )   I���1� ��2���� .��� H����!     ���� .���� H�����!� *  ���2
�I�!	�( 

  
 135P       �"����! �I�!	� .��� H����! ����, *��� *��!��� ��I����� ����1� ����� ��> ������ �	@�� '0�
 

      ���@��� * 8! '��� :;��UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/30.           ������ ���� *���� %������� �� '��,� 
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       -	!� :;�� �	!�� * *,�!�� #$�����1 � 3     �� '���, ����� �� ���       .�
 ����� ��	2! ������ ��9��2009 
      �����1 ���@����! 8� K����� ��� �� �	!�� * ��I����� ����1� �	2�� �@�� ��I����� ����1� ����� ��> ���

 .�
 ��!�"���	��	"��2010 .  
  
 136P *	� �� ��;�9���� ���	�� '��,  :  
  

)�(           ����1� ����� ��> �	
 &��!��� M�2 �� &�������      -�	!�! &*���!��� ��I�����000 138   
        -	!�! ���"��� .
� '��9� ��� ��01�! �����940 17       ���2���� .���� H����!� ����� 

     -	!�� �I�!	�000  147            *���� .
���� /���"� ��� ��01�! ���"��� .
� /���"�� ����� 
 -	!�025 11 4*I���1� ��2���� .��� H����!� �����   

  
)6(  ���    �	
 ������            �����1� ����� ��> ;�9��� ��;�9���� ���	�� ��!� *��!�� ���"2 ��! ��9�

  4������� �;�� ����<��� M��@�� ����� * �D���� 6�2 ��I�����  
  

)B(                ��	��"�� ���
����� �	
 *I���1� ��2���� .��� H����!� �I�!	� ��2���� .��� H����! M2
 �� ���	�� :���� '��0���� ��;�9��41 /100� 49 /6     �����1� ����� ���> ;��9�� ���!� 

  4��I�����  
  

 ) �(     E�!���� ����� * 8��� ������ �2��� �	
 ������� ��> �� ����� �2����� �	
 �������
������� �;�� .  

) ������53/27(  
 

����<��� ��!�<�� �"	����  :������� ����1� ��> ) �������� 6�������(  
  

137 �   ��� 	���	�� �� �-	�!��	 ���	!
� ����!��� �#��� ��CP� ����	� ���� A����� ����� ���� A�@
 ����	� %+ ;,��UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/52 �$�� ?P7�
 ��C  A��� F���� �	�2�� � ���+ 

�� �� %������	� ��	���	�	$+	�	$��� ���7� �	$0� 2009��� ��I3	  ���#�
 ���	!
� ����!� �3 ���� �
�	�� %+ 5����� ?P7�
� �	�0� �7����� %+ =��#� *��!� ������	� �	�	2007 	 2008 ����� ;��23	 6

����� A�� ���0 %+ �$�� �!�� �@ �7�M� ����0 ��	� ��� ������� %#	� �3 J���
� � �7�M� 	���	�� *$� .
 ?�� �!� 	���	�� ;��@	 ����� *� ���	!
� ����!$� ������ 5���
��	 5���� ,��� *$� C��� �0��� �0��@

 �7���C��� . �#���	 ��

Q�� �#��!� 8�
3 *$� A	��	 ��CP� ��I3 ��3 ��-�� � G���� F��@�	
 %�� ������ 5���
��;!�� %$#� F��@� %+ . 

 

138 �   ?�� ;���3 %�� �2@���� %+ D�I ���� �7� �	�!�� ;�
����� J� *2��� � F��@� �3 ���
 ��9�@ �@��� ��2� � �I *$� 	7+ 6 ��I3 ��3 J-	 �	� 5�0	 5�� A�� ��# *$� E	��� K�3 � ;��	�2��

 ,�� 8�
3 *$�. 
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139 �  ������ ����	 �������� ���$� �3 �	C	� ����� E������ ���� =9�� &0� �� A��0� �3 �� ��7� ��� 
 ��/ ��� ���� ��7�� . ������ "��0� *$� ��$�� 5���
� %+ �	� =!$� �������� ���$� �3 �� A4�� *$!+

 ������ ���� *� ��	�	� ������ L�!�
 ��7� ��+ . %R��� � K�3 �!2� 	I	 ������� �9�I *I �������� ���$�	
 *$� "+	� �3 �7� ����� A�� ���0 %+ ���� �03 J-� %��C �	�� . ?$�� E�� 	I D�0	 ���� ���Q�	

 K� �	�!�� ��!� �� ;�+�0�� D�I ��� *$� ��+	�� ��$
.  
  

140 �   "��� �	�2� �� ���
� ��4 ;�	�2� ,��	 �2@��� �� *$� ����!� ��$��� J� K�$� "���� A�	
� �P� �� ���	!
�	���	� . J� ,�� *$� ����� ��CW� ��� *�' �	�2�� �	���� "���� �	�2� �e�4	 ��3

;��� %�� ;��	-	�����
0� %+ ������ �M2�  . 	 6?�� �!�;��@ %$� �� �������� ���$� :   

 
)3(   ���	!
�   ����!$�   ��CP�  ����	�   ����  *$� 3����  ��0 ��  "+	� �3X$���   

.835.0001 �R����    ����	�   5���
�   ������   �9C   %����3  ��	�    250  107 ��	�
 	 	���	�$� %����3650 52 ��� � ��+	�� �3 ��	7�� �	�� �3 *$� =��	�$� %����3 ��	� 

< ������ A�� ���0� >�#�� %�� ������	� �	�	�	�� ���S "����� 

 
)=(   "+	� �3 ��CP� ����	� ���� ������ �������� ���$�	 ���	!
� ����!� ��	�0 ��� "���� *$�

 "+��� %+ ;,�� ������2!�	 J���< ������ �7�  

 
)T(   ��CP� ����	� ���� ����� ,���3 ����� ���
0� %+ ��M� �3 *$� 	���	��	 =��	�� �0� �3

 ������� ;��$���41/100	 49/6 �� �����#� �������� ���$�< 

 

)�(   ��I ����
� ������ ��� *$� "+	� �32008 	 2009<  

 
)�I(   "+��� %+ ����� ��	��� >	�
�� ���� �� *�	� �0��2� *$� "+	� �3 �7� J���

������. 

 

                ) ������53/28(  
  
  

 �Q��  : ����� ��>��I��� ����1�  :�� �2����� ���)*!���I����� 6������(  
  
 141 –!2� �Q��� ��I����� ����1� ����� ��> '������ � ���@��� * UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/55 .  
  

��!���  :��I����� ����1� ����� ��>) �I�!	� ��2���� .��� H����!*I���1� ��2���� .��� H����!�(  
  
  

142 –       ��> K���,� ������ �@�� J�
 ���� � �        ���!��� %��, * ����G� ��9������ ����	� ��I����� ����1
  ?����� /��"� %��,�    �� .�����       �I�!	� ��2���� .��� H����!   ��!��� ���"2 �
 �!��� .    ����� ���> *�O��

     ��
���� �9	"�! '2��,� �,� &����
 ����� ��I����� ����1�000 295   ���>� ������ �+,� �@�� ���� 
1� ������	!�� #�;� ��I����� ���� .  
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143 –                  ��2���� .��� H����! E� ��9�� ��� '	+�� �, ������ �N &'��+ �, ���@��� �� ��3� 8�7! ���� 

   /�+��� ����� �7�! �I�!	� .      8�	
 �9���� ������� %���� -	!��000 245    ���2��� ��� .���� &����   :
    ��
 �D����� '��2 ����� �2�����000 203����  .   ������� ���!�
�� * ;>� ��9��� �� ��� �����

           *���� ���!��� '���Q ����1 ������� ��>�� M��2� ���� * ���!����.��� !     *��O�� ������� ���"2 �D;�9��
        ��I����� ����1� ����� ��> ����O� *��� #	�� �	@��� ����� .         ��	
 �������� * ��;�9���� ���	�� �3�� �,�

�� .�<� ������� ;�9���� ��> �	
� &��I����� ����1� ����� ����� ��> �� ����� �2���2008 .  
  
 144 – J�<�� �;D �<!� '��,*	� �� ��;�9���� ���	��   :  
  

)�(   � ��               -�	!�! ��!��� *  ��I����� ����1� ����� ��> �	
 &��!��� M�2 �� ���000 245 
      .
� '��9� ��� ��01�! ����   -	!�� ���"���680 17     .��� H����!� ���� ��  �I�!	� ��2��

�810  9 ���� *I���1� ��2���� .��� H����!�4  
  
)6(              ����� * ��>7���� ����G� ��!�
�� ?$�� E� ��2 �, ������� R���� �7! ��	
 ��2� ��

             #	� �� )��� �	
� &������� �D;9�� *��� ���!��� '���� ����� ��> M��2�   /��� ������
4%������ K���� * ���2��� '�����2�� E� ������� 6������� ������� ��! ������� :���    

  
)B(   ���� ��              ��I����� ����1� ����� ��> ;�9��� ��;�9���� ���	��� ��!��� ���"2 ��! ��9��� �	
 

 4������� �;�� ����<��� )��>�� ����� * 8! '��� :;�� �"���!  
   

 )�(   � ��      �I�!	� ��2���� .��� H����! M2   *I���1� ��2���� .��� H����!�    �	��"�� ��
����� �	
 
 ���	�� :���� '�!	����41/100 � 49/6  4��I����� ����1� ����� ��>�� ;�9�� ��!�   

  
  

)�D(   � �����            !���� ����� * 8��� ������ ������� R���� ��
 ��>	� ����� �2����� �	
  E
������� �;�� .  

  
 ) ������53/29(  

  
E��+��� ���
  

  
�����!�� :            ."���! *  &����!�� * E��+��� ���<" ��!�"�� ����	" E!�� ����� )    .���� H�����!

 *I���1� ��2����(  
  
 145 –               � %������ ?��@� ��;�9���� ���	�� ��� .�, *I���1� ��2���� .��� H����! �� ������ �@�� ��,�  *��@�

               &�����!�� * E��+� ���<" ��!�"�� ����	" E!�� ����1 �
���� �����!�� ���"2 �
 �!���� ����>���
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              �D������ ��!�"�� ����	" E!�� '������ *�"�� �+��� ���0 ��� �� ���O+ ����� ��
��� �+�
 E�. 
         ����	" E!�� #$���� �	��"�� ����1� ���2� ��� K������ %������ /����       J�O! &�	!�� �;D * ��!�"�� 

���<��� '����>��� ��O+ ?��@���� �@<!���� '���"�� �
 �3���.   
  

146 –���
 �	
 ?�0��� * ��!�"�� ����	" E!�� .��>��� �� ��� ����� NC13       ���	"�� B����� *�
 ������ 6���! E��+� ���<" C���
� �, :�	���XIX/15 /���G� ��
 E����� %����$�  .  E��+� ��"�

             �����>��� ��,� ��!�"�� ����	" E!�� '�@�<!�� �	
 ?�0�	� ������� �������"� .�>��� *	����!�� �������
                  .��	� � �������"� ��� �+�>�� 8��9� �	
 &����� ���2� �!, '���� '� ��� )�> ����� ���0� ���9�

    ��!�"�� ����	" E!�� .��>��� ��� .     .��� H����! 6	� �,�       E� �9	"� )��� �	
 $���� *I���1� ��2����
     .�
 ���21� ���� �?�9"2002              �?��9"�� E�� ��� �� ������� J�O� #�;! �!����� ������� �9	"���� & 

 .�
 ����� ��22009 .  
  
 147 –                '�������� �
���+ *� �,���� J�9>�� E��+� ���<" ��!�"�� ����	" E!�� .��>��� ��"� 

 ����9�� ����	"        �����	� ���� /����� %����� * E��+� ���<" ���
� �, XIX/15     *� E��+� *��
               .�
 �<!�� ��!�"�� ����	" E!�� ���<��� /,� R�� &��!���� #�; 8� .�>��� :;�� :��"��"2000   ���� 

�,���� #$���� ����� . �����	� *<�� �@7! ����� 6	� 6!��� �;���2001 � 2002.  
  
 148 –   � �2� ��,�    �� ?�0
�   %������ �;�! ��!����� �I�����        �+���� 8�"�� �� &8��� &���<��� ���Q * 

        ��
 * ��� '!�� .�	� M�2 %������ #�; * ���, ������� .  ������ ��� �,$�� .��� .� �����!�� �� ��,�
          ��
��+ ����
 C��!�
�! �!�,�	� �<0�>�� ����	� �����>��� �
 ����� ������ ������    '������� �7�!� &

               ������� '��@<!�� �� ��	��	� ���>����� ?���2�� �������"� �
� '����>���� #	� �
 ������� '�@�<!���
      ������ 8�0��� ��!�2 &�!�,�	� �<0�>��X/14     /���G� ���<�� %������ �
 ���+��  .     �� ��0�� ���!�

       ������ �����, )��� �	
 '�����>�! '��, ���<��� �"����         )���� ��	
 ��"� �
 �0�
 ����+�,�� ��
 �������� ��"����! .             E����� ��Q 8�N #$����� '������ �� ��2��� �;<�� '�����>�� #	� ?�0 *�

/����� %����� '������ ��;�9�� ���	� ��������� S��!��� 6���! �����	� �	DT� �"���� �7! .  
  
 149–     #�; �	
 ���� ���    ������ �@�� !�7    �� ��3� 8��         6!��! �������$� '������2� ��� '��� �"��

                  �����	" E�!��� ���>���� ��D�!�<� .� �����!�� ���"2 �N &��!�"�� ����	" E!�� �� ����� ���>���
��!�"�� .                 '��!	� ����� �	
 �����	� �!��� #��D '��" 8�� *<�� �@7! �������! �	<� �� * �0�� ��,�

      �� ��! &��!��� �;D ��               *� *<�� �@7! �����	� ��!� #��D ��" �;� �� ����� ��;�9���� ���	� #���� ����
 �� C;D2��� .             �7��! ?��0
�� ��� '���	<��� �� ���� .���� *I���1� ��2���� .��� H����! �@�� J�
�

��;�9���� ���	� ����>��� E!���� %������ �!, %������ .  
  

150 –    &��,����� 6�
� '��, ��	��             C���!�
�! ���!�"�� ����	" E!�� ����� %������ * �3��� ?���� �
                ��� ',�! K���	� ����>��� E!���� %������ �
�� ��2 �����!�� &."���! * ����!�� * E��+� ���


������� /����� ��! %������ �7�! ������� ��� .  
) ������53/30(  
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��+��   :      ����	" E!�� #$����� B���� �����        '����>����� �� #�; ��Q� E��+��� ���<� ��!�"��

��<��� ��Q ) ����� �	2����  :( .�<� :����� H����!��2008 ) *����� #�!��(  
  

151–       �����@��� *�� C���� 6���2 ����+��! ���	<���� %�������� �������� ���@�� .���, 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/28 . %������ * ������� �	
 ������� '����� �,�  ��	
 ����>��� M��@�� 

 .�
 * /�+�� .�� ��2008 .  
  

152 – '��,          ���� ��<�� H����! �	
 ������� ��;�9���� ���	�� 2008       �����1 �����+�� ��
����� ��>	� 
         ��!�" ���	���	"�� #$����� ��!�"�� ����	" E!�� #$����� B����P113    E��+� ���<"  )25 ���!��  (

  ����� �	2���� 6���!   -	!�! &3,0         -	!�� #�;! ��!����� .
��� /���"�� ���� ���$� 000  225  &���� 
                  E�!���� %������� ���� *����� #�!�� 8����� .
���� ������� �9	"� �	
 ��+>�� 6	� �7! ���21� E�

 .�<� :����� H����!�� ;�9�� �� ��2��� �����! �
�9�� ����>���2007 .  
  

 ) ������53/31(  
  
  

  
+����  :  :                  ��� #��; ���Q� E���+��� ����<� ���!�"�� ����	" E!�� #$����� B���� �����

��<��� ��Q '����>���� ) ����@�� �	2����  :( .�<� :����� H����!��2008 ) *����� #�!��(  
  

153P                      ����@��� *� ��� ��!��2 ���+��! ��	<���� %�����	� �����@�� �	2���� ������ �@�� ����,
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/28 .      #���� ������ �7! ������ *����� #�!�� -	!� �,�  L������ ����+ ���"2�

   �� /����14.300   � �� ���     ��� ������ B���� '���, ���� 6.600          �����<	� '������� #�	� �� ���
2008   � 2009        ���Q ���!�"�� �����	" E!�� �� E��+��� ���
 '���!��� 8! K���� #$���� �+,7" 

����>��� *��@�� ��
����� * ��;�9���� ���	�� ����� �!����� &����@��� ����� ���	2����! �������� .  
  

154 – '��,*	� �� ��;�9���� ���	��   :  
  

 ) �(          *� E���+� ����<" ���!�"�� �����	" E!�� .��>��� 8! K���� ����� �+,� ���<�
 /�� ',���� ������ * ������� '���!����–@   �����	� ����XVII/8    E!����� %�����$� 

        8����2 ��!��2 E���+��� ����<� �!������ * :��� �, '���!�� *� &/���G� ��

  ���"2     �� &8�
 'O	!�� ��+��300 14        ��������� ������ ��9���� '���, ����� �� 

           ���  ��
����� ��>	� ����@�� �	2���� �7�! ��9��� * ����26.600      #	� �� ��  '������
 *��
 *2008 � 2009  4  
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)6(      .�<� :����� ��<�� H����! �	
 �������2008    �����1 ���
����� ���>	� ����@ �	2��	� 
         -	!�! E��+��� ���<� ��!�"�� ����	" E!�� #$����� B����10     /����"�� &���� ���$� 

     -	!�� 8! ��!����� .
���000 750        #�!�� .��� �� )��� �	
 ����     6�	� .����! *�����
            ;�9�� �� ��2��� �����! �
�9�� &����>��� )��>�� %������ ��� .
��� /���"�� �������

 .�<� :����� H����!��2007 .  
  

) ������53/32(  
  
  B���1� %��,  
  
   

�������� :       ��!�" ���	��	"�� B���1 �	�<��� ����1� ��>P11      ���!�" ����	��	"�� – 12  
)�� #�!�� *���(  

  
 155–                    ���! ��� *� 8����<� R�� �, 8�� ��� ����� &��������! �	<���� %������ ������ �@�� .�,

        ����	� ��� 8�	
  �����	� ������� '������52 /47           -�	!� ��	
 ��!��� M�2 �� ���	�� '��� 8!���!� 
2,3          �������� * ��I��� ��!�"���	���	"�� #	� ����1 ���� ���	�        *	�+�� ��
���� �� ����� �!,

���"��� ������#�; .  
  
 156 – � ���     *����� #�!�� �@�� !      L�� �, /�+�� ���� �7     -	!� /�+ �	
 U��2,3   ���� ����$�  

  *"����    *��2�� %������ *  -	!��1      ����<	� *"���� ���� ���	� 2008   � 2009    �<!    ������� ��!	�
      ��9��� �� �	+�� '�; .�"2���*	+�� .     �7! �0�� ���	�� -	!��   ��2��� �����  .�,      ������ ��>��� *�

���� /  �!��"�2007        8! K������ �� �,� ��" *	"�� B���1� �� ��!� �D� & .   *���2�� U����! �	<�� ����
               ������� 'V��� �$QN! ��!����� ����G� /����� ��<���� ����+�� �� ���0� ����� ���� .�
 �	


�	"�������                 ��	
 �����<��� �����2�� �������� ����!�� .�>���� *���� ',��� ����! ����!�"���	��
              )��� �	
 &."2�� �;D �	
 ������� ��"7� * ���!Q� �
 �������� ���"2 '!�
� &��!�"���	���	"��

      �2���� ��������� ��"��� &������ #	� ����� �!������ * ��;�9���� ���	�� ����� ���2 * 8��  �;��� �
 ������ ���	! �I�� ���Q �	
 ���<�� �������5.  

  
157–        �D� %������ .
�� :���<��� �9	"��� ��<�! �	<�� ���9��� �	
 ���� 5� 7   ���! :;��� �I���� * 

                   .�� *������ #�!�� �� �32$� .���� �� �� *����� #�!�� �@�� ��, &��<��� ����1� %����� ��� �<9���
   1 ����� �	
 �+2�   ���	2���� ���
1�! 8����� '��9� �<9��! �!"� �, 8��� &K���,�� ���
 .   ��	
 ��$�
�

                ������� '���+� �� #�;! �!��� �� E� &*��� ���� �$> �� .��� /�+�� '��	�
 �N &#�; .  ��,�
   .,��� .�>���7,5      :���<� .,�" �I���� *   �!��       �@$@��� ���@�� %������ * ;>�� :;�� ������ ;��� . ��"

 ��9�� ���2 * .�>�����+	� �!����! ��<��� ����1W�.  
  
 158 – '��,*	� �� �	
 ���� �� ��;�9���� ���	��   :  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67 
 

 

51 

 

  
) � (         ��!�"���	���	"�� B���1 �	�<��� ����1� �	
 ��9���P11  ���!�"���	���	"��� -12  

��� �;�� ����<��� )����� ����� * ��� ��!�2 �������� *  4����  
  

 ) 6(     -	!� /�+2,3     -	!�� ���� ���	� 500 172          #��!	� ����"��� .�
� /����"�� ���� 
*����� .  

  
 ) ������53/33(   

  
  

  
  ��+��  :    ��!�"���	���	"�� B���� ����1 ��
��, ��> :     .��<� :����� H����!��2008  )  #��!��

 *�����(  
  
 159 –  ���@��� ��;�9���� �	
 �0��<� ��" UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/28    ��� ��!	� '���0� *��� 

                ����� :������ ���<�� H�����! ��	
 �����	� *����� #�!��2008         B����� %���, �7��! ���9�$� 
�  ��+�� * ��!�"���	���	"� .       �� )��� �	
 6	��� .�, �,�       -�	!�! ������ �	
 ������� )��	� 7,5 

      -	!� ��� ��0� ���� ���$�500 562  �" ����    .��
 H����! ;�9��� .
� /���"2008   %������� *� 
 .�<� ����2008 .�<� J�� ?��� ����� ���! 2007��9��� 6�2  .  

  
 160 – )���� �;D *	
� '��,*	� �� ��;�9���� ���	��   :  
  

)�(     *� ��!�"���	���	"�� B���� ����� ���"���! *����� #�!��� ��+�� ���"2 R�� ��+����
   �!, ��+��             ���"����! *� ������� �!�,��� ��!��� * ������ �
���� �� /+�� �����
  4��������  

  
)6(        ���� ��<�� H����! �	
 �������2008        *� ���!�"���	���	"�� B���� �$Q� H����!� 

    R���� ��
 ��+��7,5         -�	!�� #�;�! ��!����� .
��� /���"�� ���� ���$� 500 562 
     �7! ���2��� E� &����      %������� ���� .
��� /���"�� ������� 6	� .���� *����� #�!��

 ���� ��<�� H����! ;�9�� �
 �����! �
�9�� ��;�9�� ���	� ����>��� E!����2007 .  
  

) ������53/34(  
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������� : B���1� %���� ��
��, ��> ) �<!���� �2�����() ��
��+�� �����	� ��2���� .��� ��3��(  
  
 161 –        ���@��� .��� �D� ������ �@�� ��,UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/49      ��I�, * B��� 6	��� �� &

                  *<�+� * ��!�"�� ����	" E!�� B���� �� ��2��� HI��� �� ��2 �	
 ���� �" * �3��� *��� E�������
       6X * ������� * ��!�"�� ����	" E!�� B���� /  )��Q�2007 �	
 ���" ���D�! L�� .�   /���D�� ���2�

        ���� ��<�� ��> * �������2007 .             ��
 B��1��! ��+���� ��� L��� �"�� * '��� ������ �N �;��
   ���� �������2008 .          .�
 '����! �<! .��� .� ������� �N &#�;� ��01�!�2006       H�����!�� ;��9�� ��
 

 ����	� ��� �;�� &:�����52/5����� �	
 ������� �"�� .� �� .  
  
 162 – ������ 6���! 8�� ��� ���� �� &#�; �� .Q���!� XIX/19    &/������ ���
 E��� %����$� 

         ������ ���	! ��Q �� �D��!�
�! ������� /��+� ��
�5    �� ���!�
� 1    *��@�� ����" /  �����2008 .  �� ��!�
        ! �	<�� �"��� �	>� �, ������ ������� /��+� ���
� � �!�   �	!�� ��+�    /������ ��<���� ����+�� �� &

    %������� #��; ��� ������� �	
 ������� 6	� ��2��! '��, ��
��+�� �����	� ��2���� .��� ��3�� �N .
               .�<� /��D�� ���2� * $< ������� ���"2 8���2 :;�� .�����! ����
�� &#�; ?�0 *�2007  *+�� &

       �	
 ��;�9���� ���	�� ���� �7! ������   .�
 �2���2008        ���� ������� J��Q� /�+�� '!�2 ���"�� &
           .�
 HI��� �� ��
��+�� �����	� ��2���� .��� ��3�� ��2�� ��2007       ��	
 ������ ����� �	
 �+2�� 

#�; .  
  
 163P �;� '��,*	� �� ��;�9���� ���	��   :  
  

) �(         � .��� ��3�� 6��� �� .����� ��2��� �����! ��	
 ��2� ��  ��
 ��
��+�� �����	� ��2���
6X ��2 E��+� ���<" ��!�"�� ����	" E!�� #$����� B����/ )��Q�2007  4  

  
)6(         -	!�! �����	� �<!���� �2����� �	
 �������000 200 1      :������ H����!�� ;�9��� ���� 

  .�<�2008            -�	!�� ����G� ��9������ ������ B���� %���! �	<���� ��9��� �7�! 000 90 
               ���2� :;��� .����	� ��3�� &��
��+�� �����	� ��2���� .��� ��3�� .
� /���"�� ����
     ���"����� )"	!��"��� E��� * ��!�"�� ����	" E!��� ���21� ���� ?���� * �<9��!

  4.������ * ��!�"�� ����	" E!�� B���� �	
 ������ �����  
  

)B(       � ��2���� .��� ��3�� ��� 6	��          ���2��� .�� �� ��� /�+�� 6�2� �� ��
��+�� �����	
      ���� ��<�� H����! ����"� ��2007        /���D�� �� ��	
 ������ ����� �	
 �+2�� � 

 ���� ���<��2007  4'��2� �,   
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)�(               ��9������ ������ B���� %��, ���! ��2��� ��
��+�� �����	� ��2���� .��� ��3�� ��� 6	��
 �1�� ����G�             �����<�� *� E���+��� ���
 %����� ��!�"�� ����	" E!��� ��I����� ���

2008 � 2009 .  
  

 ) ������53/35(  
  
  

 �����8���	
� ���� �  :������� �������  

164 �   ������	� �������� ���$� *$� �-	�!� ���UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/58 
	UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/59��� ����-� ���$�  ��$���	 �	
� ���� ���	7�� �� ��� ������ B�

%�	�� *$� 6���	!
� ����!�.  

165 �  ;��@	%$� �� �������� ���$� :  

)3(   8�
3 *$� ���	!
� ���!� ��$���	 �	
� ���� ���	7��� ������ B���� *$� "+	� �3
��0�� J���2�� *$� ��+	� %�!� � ��+	�� �3 A7�� ��	��� ;��	�
� 	3 ������ B���� %+ 5

 ��$!��� ;������ �M2� �	C	� ����3 �I���� �@ ;,��' EM� ��� �	 �7�$� E	��� %��
 A�� ?P7�
��2006 5���� =�	�� 7 ��� � ����� �3	 <�	
� ���� ��	�0 �� ������	 

 �&� *$� ,��� ����
�� %+ ���� D���� ���� EM� 5���� ;����� %+ �������� ���$�7 ������ 
<������ ���	��� 8�
� �� ���R� ��3 �� �7�$�� 	3 6���	!
� ����!� ��$��� ��	�0 ��  

)=(  ������� ���$� *�' ������ A���� ���	!
� ����!� ��$���	 �	
� ���� %��	�0 *�' =$�� �3	� 
�� ����� %+ C�0�� A���� �M2� ��@ ����� *�' ����� �	3 A���� %R��� K�3	 6��	�
 ������ B��

1	��� / ���32008.  

) ������53/36(  

�  ����9   �	���� ���� ��  :           ��!�"�� �"���# �$%�� ��&'��� ��*	+,� -��	.��� -����� ������ 0��	�1
 ����.����*����.����!�� 2	��#�)  ������ ���	��52/4(  

  

�����  
166P  �
        ��	DT��� ����01� /���"��� /��<�� .����� '����>! ��	<���� ��,����� �,�� ������ �@�� J

      ��!�"���	���	"������� B����� #$���� ����� �����)    ����	� �<!���52/4(       ����@��� *� ��������
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60 .         � ������ E���� ��	2 K���,� .��<� � ������ �� ��,�  �	�+���

   ����� �����!      ��,���	� ����� ��� '����> K����� �! &��!�"���	���	"�������.    �	
 ��<������ �9���
                   ��I���� '������ �� .�	� �� E0� ��� �� ���9� ���� ���> �"�� ������ ���0�
 *��� �,���� ��

     .�<� �>����� ������� ���2��2013    ��� �"� &  �0��     �, ��7���� �7! ��<�      '��
����� ���
 ��
 6	���
�+��	�'�������! ��	<���� ���<��� �I����� E��� �7�! ��9�� ��� .  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67 
 

 

54 

167P                  /�	�>� �� ���>X R�� &�9	"�� ����< ��7�� * �3��� 6��� ��� ?�0
�� J<! ����� .Q��
       �9	"�� ����<9� �9	�>� '�!�
 .�	��� � ���<��� '�
����� .    ���� E� /���"��� K����� �,�  .��
 ��2 ����� 

2030  ���2�� �� ��@" * �D���O� ��<�� �,�  . ����"�� '2Y��,������� ���
�  ����<��� ��
�9�� �
������ 
          B���� ����� ��7�� * �3��� L��� ��! B���1� %���!  ��!�"���	���	"�������     6��2 ?���!> ��������

?�0�,�� .         �� ��� ���2 ��@ �7! �<� �>Z� J<!�� �� ��!       �������� �!, '�������! ��	<���� �I����� ���
?��!>��.  

168P             B����� ���D�� �� �� C����
� �
 ?�0
�� J<! 6�
��   ��I��+����� '��������   ���	<���� 
        ��!�"���	���	"������� ����� ����N! ��	<���� ��>�� ���
� ��	�
 * ��!�"���	���	"�������!.  ��,� 

  ! .����� ��<�� 8�� ���>X� ��I�+����� '������� �����1� ����� ��> E0� �!, ��!�"���	���	"�����	 .
                �;�D /��<� 6���! ��<� ���� &J9>���� #$����� '�; ���	!	� /��<� :� ���� .�
 �0�� 32���

���	!�� C;D '�����2�� 6����� H���! E0� ����� M�2! L	�+���.  

169P          ���2�� �
�� �, 8�� ��� �0�� �����         ������ ���2� �� ����@�� �	2��	� ��
����� J<! .���� ���
           �������� ��
������ �"� #�; ;>�� ��!�� ��!�"���	���	"������� '�!"�� .��>��� �� .    ��2� ��[";�

               &�����	� B������ ���2��� ��7�� ��,��� /���G� ��
 E����� %������ * .� 8�7! %������ ?�0
��
   �T��� �� ��� �����       ��!�"���	���	"������� '�!"�� ��� '��2� *��� '��      �����+�� ����� ��


   /����� ��<����       *�01� ������� �� ����2 .�2� �� *O!�� � .        *� &���D�� �� �� �>X �0
 L0���
     #����� �
���� 6���,� ?�0�  �����	  *  .�
2013    .������� ?���!> ���� ��
 ��� ��� 8������ ?���� &

 � *�����          ���	<���� 8����� * ��7���� C;D * �3�� M�2! �����! ����+�� ����� ���
N! *�<��� :��+�,��
 ���9�� * �����! ����+�� ����� ���
N!2009 – 2011.  

170P      *�� ��������� '���2������ �7���! '���� *����� �����<�� ����,����� 6���
������@���  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60  & �� �� ���I��� '2��,�  ?����� �� ?�� �" * ��;�9���� ���	�� �3

��2 �	
 ���@��� .  
  

 ����.����*����.����!�� ����, -��$�� ������� 3���4�� ����� ������ 5�	��� 5���	��� $�%��  
  

171P       �� '���9�� ���I��� '0�
5   ��� 7    ���@��� �� UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60  ��	<���� 
  *����� *������� �����!       ��!�"���	���	"�������� ����1 /����� ��<���� ����+�� .�����  .  '���"�

                 /��� �"��� ������ ���� 8��� .��0��� �� �Q���!�" ���<� �	
 ���+��� ��"� �7! '+�� �, ������
     ������! �������� /����� ��5             ������ J���Q� /������ ��<���� ����+�� ����� �� ���9���� �� 

#$����             ������ ���� 8��� .��0��� �� ����! ���<� �	
 ���+��� ��"� ��� &��!�"���	���	"������� 
       ������! �������� /����� �� /�� �"���5            /������ ���<���� �����+�� ������ �� ���9���� �� 

   ��!�"���	���	"������� #$���� ����� J��Q� .     � �����"�� �0�� '2��,� �, ������ '��"�  6�Q�� �
                   L�� ?���1 ����� ���� * �3��� * &��	��<��� ��;D �� :� �	
 E,�� .� �	! ���2 * &��;�9���� ���	��
           ����"2 '��� �� &��!�"���	���	"������� ����� ����1 �	�<� ��> ���
�� ��!�"���	���	"�����	�
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  �	!��  *�<���        � ��0Q * .�$�� ���<��� �	
 ���+���! '��<� �,   ��� ����12 �� ����� .   8�� ��� '�����
���<��� �;�! ?���� ��2 ��� *�0� ����� :� ���� .�� .  

172P               ��� ��� B���� .�
 ?�0
�� �2� K��,� &#�; '!�
� *��� ��,����� *�12  ����! ���+�� ���� 
             �0��� �� ���+��� #+ ���2� ��2 ��� *�0� ����� :� ���� �
 %������! L��+     .���� ��� ��� .�

��2���� .      *� �@��� �>X $��! ��@ �� ���I��� '��, &K���,�� �;D �	
 ��0��
� �, ?�0
� ��
 ��" ����
\!@� ��2 ��� *�0� ����� :� ���� .�<! ���! ���+����<��� �	
 ���+��� �� ������ '.  

173P         ! ����! ���<� ��� �<! .0�� .� 8���"2 �� ��+�� �@�� ��,�  �>�����! ��!����� '�!�<+�� 6!�
 U�	� ����+�� .         &���������� ��T��	� ���2���� .��� 6�"� E� ������� �	
 �9"�
 8���"2 �� ��� �����

 �� * 8	�� �
 �!�<��+�>�� ��+�� ���2 ;>T�',��� J<! ��7���� 6	��� ��3� ��!�
�� * .  
  

     ������ ��!������ 6�	����� 0	�	���� �	��� �������     5"* -��"$�� ������� 3���4�� ��	� �� 	!� �
 ����.����*����.����!�� 0	�.�� -�1� ����7� ��8������ ������ ����# �����  

  

174P     ���I��� '0�
�  '���9�8   ��� 10    ���@��� �� UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60   ���	<���� 
        �� �� ��! ���<��� ��������� S��!���� '������� ����� �������!       *� /������ ��<���� ����+�� 6�

��!�"���	���	"������� '�!"�� /$>! ����G� ��9������ ������ ����� �����.  

175P             �� ������ &���,����� ���@� * ������� ������ ��+��� ����
 8�
� �
 ?�0
�� �2� 6�
��
         �+�� 6��� �� ��! ���<��� ��������� S��!���� '������� ����� *
���     ����� * /����� ��<���� ���

      ���9�� .�"2� ��!�"���	���	"������� ����� ��	�
11    ������ �� XIX/6     E����� %������ �
 ���+�� 
 /���G� ��
 .               ����<��� ������� �!����� ��
��� �	
 �+��� �� *O!�� � ���� �� �>X �0
 ��,�

     ��!�"���	���	"�� '�!"�� ����� ��	�
 �$> ��!        ���9���� ��� #�; R�<�� �� �!   �0��    '������� ���
  ��I���� ���2��� ��!��� .         &6��2 ���	�<�� ��������� S��!��� ��!�� ��� � ���2 ��@ �� M��@ �0
 R���

 ��� �����#�;" ��"�!���!���� * ��! ���<� ��" *��� ��������� S��!��� ��!��� ���� ��@ �<� .� M�2  .  

176P  '2��,��       �����+�� 6���� �� ��! ���<��� ��������� S��!���� '������� ��!�� .�� �� ���I��� 
           ��!�"���	���	"�������� '��!"�� /$>! ����G� ��9������ ������ ����� ����� * /����� ��<����

   ��
��� E� &#�; /$> ��;�9���� ���	�� ���� .� �� &��!�"���	���	"������� ����� ����� �	
  ������� �
XIX/6      /���G� ��
 E����� %������ �
 ���+��  .          *� ������� ��;�9���� ���	� L��� �� #�; �7� ��

��������� ��I��!� ���<�   . 

  ����.����*����.����!�� 0	9���� ����.����*����.����!�� ������� ����,� ����# $$1  
  

177P      '���9	� ���I��� '0�
11   ��� 18  @��� ��   ���UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60  ���	<���� 
       ��!�"���	���	"�������� '�2���� ��!�"���	���	"�����	� �	�<��� ����1� ����� ��>! .  '�	@���

                ����	� �����>��� E�!���� %������ ��� ��������� S��!��� %���� ������ ��2� �7! �2������ ��+����
      ������ ����� ��> ���
� ��O! ��;�9����         '�2���� B����� �����"�� ���
��� E�� &��!�"���	���	"��
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      #$���� *��� /�� ���2�� &��!�"���	���	"������� /     ����2� �!, ��!�"���	���	"������� B����
�� )��G� �> ;�9��� ������ *��� ���� K���,��!�"���	���	"������� ����� ����� ��>.  

178P       � ���D� �	
 ?�0
�� �2� ���� ������ K�� .��	��XIX/6  ���
 E����� %������ �
 ���+�� 
       ��� ������! �	<�� �� * /���G�80  ��� * �            ���>�� *� M�2!�� ��
 ]�����! ��	<���� �I��9�� �� �I

  ����1�! ��	<���� �I��!��� .              ��@�� �� ���� �+,� ��� �2�� * .D��� *��� 6������ ��
��� 6�� 8�	
�
  ���� ���� :;��]� .              '��!"�� .��>��� �� ��2��� * �!����� �� ���9���� ���D�� �� �� �0<�� 32��

     �$�> ��� ��I��> '����� ����� 6���� ��!�"���	���	"������� '�!"�� ��� ��!�"���	���	"��
]����� ����2 �	
  �
��� *��� ������ J���� .  

179P    � ��3� &��;�9���� ���	�� �7! �>X �0
 ����   ��!�"���	���	"�������� '��!"��! �	<���� ����	
       �������! ��������� ���	!	� L��� ���� &/���G� ��
 E����� %������ * ;>�� :;��5   ����<��� ��+� 

           ����0! '����"2�� '���<� ��� �;� &������ ����������� L�� E0� ����� ���� �
 ����1� ����7!
 � ���2� * L���� #�; ����� .��>���   ���!�@ �������� '��0�9>�� /�.     /��� ����2�! ��	<�� ����� 

#$����/  ��!�"���	���	"������� ������ B������   R�� &  ?�0
�� �� ���@�        ����2� ��"���� ��Q �� �� 
)��� �> ���2� �!, #$���$� /��.  

180P              ����� ��� '�2������ .���� * �+�2�� ��>7��� ?��� �	��� �
 ?�0
�� �2� 6�
��   E�!���� %�
               ���2 ���� ����1��! ��	<���� '�������� ��>�� �	
 ������� .�� .� 8�� ��3� ��;�9���� ���	� ����>���

   ����>��� )��>�� %������ ���<�� .           &����1� ���>! ���	<���� ��������� S��!�	� C���7� �>X �0
 R�!��
  '�2����� ��" ��;�9���� ���	�� ��T� �� #�; E� �2����    S���!� ������� E�0� ��� *��2�� %������ *

            ���	� ����>��� E!���� %������ ��� �������� ��!�"���	���	"������� ����� ����� ��>! �	<�� �������
��;�9����.  

181P               �� ���� *O!�� 8�N &������� S��!� %���� ���
� ��� ���	�� '���! ��2 * 8�� �>X �0
 ��,�
   � �� ����0 *
���     ������! �������� ���	!�� #�2�5          ��	<���� ��>�� ;�9�� ��� �� �"�� ',� %��� * 

      �	�+�� :; *������� ���1� ���<� ��0�� ����� ��> E0�� ��!�"���	���	"������� ����N! ���<���!
           ���1�! �	<�� '���������� * �3���� &'������� ?����� &'����!�� E��� & '�������! �	<�����   6��2 �

    ��
��+�� '������� /��"� ���
N! ?�0�,�� ��
 .������ &%����� . K��,���0<��  ���;�9���� ���	�� ���� �� 
*	�<�� ���!�� E����� 6��� ��� &�"�� ',� %��� * ����1� ����� ��> �	
 .  

182P               ���� ���> ���
� �7�! ������� S��!� ������ E0�� .D���7� �
 ?�0
� ��
 6�
��   ������� �
     ��;�9���� ���	� ����>��� E!���� %����$� ����!�"���	���	"������� .      ��>�� #	� �� ?�0
�� �2� ��,�

             �����1�� '�0�9>��� ���2�� #$����� �����! ?��	� �!�	���� ��
������ '����������� ��2� �� *O!��
 #�; �<! .        ?�9" ����� �@"� �	
 ?�0�� �	�� �� K��̂,� ��"        ��� ������� ���2�� �9	"��� M�2 �� ����<� �

             U�>����� ���+1 .�3� ��!�� �$> ��� &#$����� ��� 6���! #�; ��
 ��9�" * �3�� .   ��2� �"��
   ���D� ?�0
�����+� ���� �            �������! ��������� ���	!�� E��� �7! ��;�9���� ���	�� ��";� &U�>5   '���" 

   ��	2! ���	�1 ����� / @�� ����" *��2005���<�� ��� &  .�3� M��2���! &��������  � ����+1 ����� U�>
�"���	���	"������� '�!"����!�.  
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�8�.�� ����	* 0	���� ������� �����<  
  

183P       �� '���9	� ���I��� '0�
19    ���� 25      ����@��� ��� UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60 
     &�9	"�� ��	
� '�!�
� ������� �����7! ��	<����!	����� ' ��� 6	�� �� * �3��� ��;�9���� ���	��  ������� 

                 ������ ������ ���O! ��9	"�� ����<9� ����� '�!�
 E0� �!� * M2!� ?��!> ���9� %����� ��� ��
���
       #�;� ����� ����2 ��! ���<��� '�!�<�� .��>���! &��!�"���	���	"�������.      �� ?��0
�� ��2� 6�	�� 

   �	@�� ?��!>�� ��� ����  �;9���� '��"�	� �  .    %������ ��� ��
��� ��" ����T� � .��� ?�0
� ��
 ��,�
              ����	�� ���� * '�������! ��	<���� ��,����� �� ���� ?���� ��� ���2 ��@ �� ���� .��� ?��!>	� ���

��;�9���� .��;�9���� ���	�� 8����� �,�� E0� ����0 &#�; �� ��! &��2��,��.  

184P    '�7��/$>! &R�>� �+��
 :� ��@ ��" �;� ��
 ��;�9���� ���	�� ?�0
� ���I���   *� ��� ��� 
  ���9��24  ���@��� ��               �D���
� ��� ������ ���!� �, 8���� ���@� :� ��0 B��� �� * ��!Q�� �,  .  ����

  �� �I����� ��! � *�2��,': �� %��    *��� ���2��  �D���� �"��   ��!���� ������� 6������� &   ����"��� &.
��� 
.�<��� U�>�� ��
����� ��! '�"��� ?����.  

185P                  *���2�� ',��� * �9	"�� ����< '�!�
 ����� ����2� �� ��I� ��@ )�� 8�� ?�0
�� J<! �<��
     �0��O�� ����� �� ���<�� ���� 6!�! .            � ��, ��9	"�� ����<9�� '�������"��� .3<� �� ��� �0�� �����

 ����0��! ��"�]����� ��O� �	
 �!������ ��@Z� �� ���� ���� ��� �2�� M�2 �� ��I� �D�@"�.  

186P   6
 6!�!�?             �	+���� ������� ���2� ����"�N! ��<� ��� &������ �D�" �	
 $+� ."������ ��<�� 
 ��	2! ���	�� ��� �9	"��!25)��� / ��;X2007.  

  

4�� 0	��'���� =81���� ��!���� 0�> ��������$������� ?�@  
  

187P     ���I��� '0�
�   �� '���9�26    ���� 30      ����@��� ��� UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60 
       ��������� R�O+�� '���T���� J9>���� #$����� '�; ���	!��! ��	<���� .    '!�
� *��� ��,����� �$>�

              �� '�; ����	!��� J9>����� #$������ '�; ���	!�� /��<� * ?�0
�� �3� &#�;    -���!�� #$����
                  '��!"�� ���� ������ ��, J9>���� #$����� '�; ���	!	� *��2�� /��+��� �� ��� ����� &J�9>���

       ��!�"���	���	"������� '�!"�� /��+� ���
� .�	� �, 8��� ��!�"���	���	"�� .    ���"���� ��0�� .��
>��� -��!�� #$����� '�; ���	!	� U�>�� E0��� ��
��� ����0 �	
J�9.  

  

 ������� 3	�9��� ��!�  
  

188P     ���I��� '0�
�   �� '���9�32    ���� 35      ����@��� ��� UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60 
   ������� ���2��� �	��! ��	<����.        ��	��2� ��� M$@ '2��,� �, ������ '��"�  :    ����<�� �!����� .�����

      ��;�9���� ���	� ����>��� M��@�� %������)25 �!���  /�����   *��@�� 2007( � 431 �!����  /  ���� ����"
2009) )���� �> 6���2� *��� �� ��� ��� �����(������ �	��!�� ������ 8� L!+� :;�� _������� 4 .  
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189P    �<��   ?�0
�� �2�  ���� :�T� ��� ����1� ��	�
 �	
 ����, J�9� �� 8�7� �� �	�� ���2� �7!
     ���� ����+�� ��! *	�
 ���!� 8��� R�>�� '��" .         ��	�� ����� * �@��� ���2��$� �>X $��! K��,��

   )���� �> ����� ���O� #$����� ����2009 – 2010  ����� �7! ���	!	� #���� ���� �� ��� ����� &
#�;� �!�� �
�� * #$����� �
 /,���� * 6Q�� '��" �;� �� .  

190P          .�
 ����>� .�0� �
 ?�0
� ��
 6�
��2010          .��<� �2� �>X _���� :� ��2 �� 2007 
          �	<�� '��!@� J� 6��� ��O! #�;� #$����� /,�� �	��   B����1�� #$����� J�9>�!     ���!, ��� &

��                  ���	2 �!, ���!���� ���9�� �$> �"�� �2 �+,� ��� #$����� E� �� ����� ���� ?���� �	
 E����
�	���� .   �0
 �����#�;"   ��� ��"�� �>�      �	+�� '�; ����� /$  6�2 ������ /$�>� .    ��0
 6��
��
  �>X�
       �!��!� �	
 �!�� _���� :� ����>� 8�0��<� /  ��	��2007    ���2����� �	�� ���2��  .  '����

                    *�	<9�� ?��!�� _�����! �� ������ ?���� _����! �,$
 '�; �	���� '��" �;� �� ��7��! �	<�� ��,��� �0��
B���`� .    )�I��� �� ��!             ������� ���2 * ���� �� L0�� :��+�,��� *����� .������ ?��!> ���	� #������

�<! ��!� .� B���1� ��" ��� ��2 &������ ?���� _����! �	<�� ����G� ��9������ R�>�� .  

191P                   %��0��! ��+�� ��� * '��! /�+�1�! ��	<���� '��"�1� J<! ��@ �� �>X �0
 ��,�
���2���� .  ��           .�
 R����! ��!�"���	���	"������� B���� /�� ���2�! �������� ��!" �2� .�,2000 &

              ��!�"���	���	"�������� B���� �� ���7���� H������ /$�� '��9� ���� �>X *I�! �92� ��,�22   ���� &
    *���<�� ����� ���O�� 8����� * ���`� *,�� ��2 ����� ��� R�� . ��� �!!�� #�; �"� �,�   .��<� ���
       ������ ��O�� ��<�G� E��+��� *����� ����T�� ����+�� ���2� .      ���";���� �	��2��� ����� ��! ���

  .�
2005              ����
�� ����� ��	
 ��� ��� ��!�"���	���	"������� '�!"�� ��7�� '<0� ����
 &
         * /���G� ��
 E����� %������ ���<�� �
��� &*�����2007   .�
� &2003   :;��    ������� ���X 8���>���

���9�3�.  

192P                2���� �	�� �7� * ?��Z� * ���� ��� �+���� �� ��;�9���� ���	�� ?�0
� �"��� .����� . &�;�
  K��,�       *� ���	�� ��� ?��Z� C;D ������ ��2� ��� ������ ��� ��7���� C;D �7�! .D?��X ?�0
�� .��� ��

���� ����>��� E!���� ��
�������7���� * �3��� * *0�	� ��. 

 

193P          ����� �7�! 8������ ?���N! �	<�� �� *�  ����+�� ����� �����      �� �����"�� '2��,� & )���� 
          ��;�9���� ���	�� ������! �	��2��� _������� /	�>� :��+�,��� *����� .������ ?��!> ���� .     �� ���� ������

       > ���� ��
 ��� ����! �	+ '�; �������        ����+�� ����� ���
N! *�<��� :��+�,��� *����� .������ ?��!
�����!.  

  

 ���	
�� ��9���� 5* ��9��� 0	����  
  

194P       �� '���9	� ���I��� '0�
36    ���� 42      ����@��� ��� UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60 
     ����@�� �	2���� * ��2��� '��	�<! ��	<���� .     �� '��"��� ���!� �7! ���	�� '+���   ������ '��2�� �;9��

              '����T�	� L��� B���� ��� &��!�"���	���	"������� ����� ����1 ��> E0� ��!� &���<��� �������
      ����+�� ��
���! ��!�"���	���	"������� '�!"�� ��� '��2� *���  /����� ��<����     8��! ���� ��! &

      � ',��� * ���>����� �������"���� &��2��� ��� ��� U�>  R������ &��2��� ��	�
 ��!� ������� &�D���
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   ��!���� '������ �$> ��!�"���	���	"������� #$����&�$21� �������"�� &   ���	�<� ������� ',���� 
 ������� ��2��� .     �7! �0�� ������ '+���.���  &������ 1    &��7���� M2! ���
!    '�2������ HI���� E�����

9���� ���	�� -�	!�� ������� .�
 * C��<� %����� *��@ * ��;�2009 .  

195P                   '��!"�� ������ ����<� �	
 /���G� ��
 E����� %������ * ��9��� �� ?�0
� ��
 ��,�
     ��9���! ������ ��" ��!�"���	���	"�������  �	
     ����@�� �	2���� * ��2��� '��	�
 ����� .  ������

   �	�
 ����� ����0 ���'�   ��2��� ���";���.    ?�0
� ��,�  ���>X      ��� ���"� ��, 8��� ���2 * 8��
                  '��!"�� .��>���� ��� �����@�� �	2���� * ������ ��2�� ��
����� �� �� R���� ���� :���0��

       ������� ��
����� �"� ��
����� C;D ;>�� �, &��!�"���	���	"������� .'��,�      ��	<�� '��D���� ��
 
       8�� �0� �	
 '���	<��� E�� ��9�"!        ��+�� �� '��9��� �� ��� �!� *��� '�"���� �7�!   ���<���� ��

     J<!�� K��,� �;�� &/�����          �������� ��������� ��>������ '$���� ��� ������� ��!�"� ����� E0�� ��
R����!�"���	���	"������� '�!"�� �	
 ���<� ';>� *��� E������� �7�! ����+�� ����� .  

196P     � �� �0�� K��,��              ���� �����@�� ����� * ��2��� ��	�
 �7�! .D?��X ��;�9���� ���	�� ?�0
� ��2
   ��	2! ������15   ����� /   *��@�� ����"2008             E�!���� %�����$� '���21� #�	� ������ L��� �� �	
 &

��;�9���� ���	� ����>���.  
  

  

 ����.����*����.����!�� 2	��# ����# �����  
  

197P     ���I��� '0�
��  '���943   ��� 48    ���@��� �� UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60  ���	<���� 
   ��!�"���	���	"������� B���� ����� �����!.   ������9���      ��� ��
��� ����0 �	
  ����
   ��
������ 

 B�����1� %������ ����
�9�� %�������� ����� B������ ������N! �	��+���� �I������� *�� ���3�� *��"�
   �?�! ��!�"���	���	"�������     ��;�9���� ���	� ����>��� E!���� %������ �� .     ��" �;� �� ?�0
�� a,���

  .�>��� �� *O!��          ���9�� * ���	
 U�+���� )�>�� �I����� ��
�9�� �
������ 59     ������ ����@��� �� 
��������� .  

198P       �<� �7! K���,� �!������������    �
��� �,��  ��
�9�� �
������  ������� * � �, &   ������ �@�� �
  ������"�� ��@ �� :           �!���� * �;>���� '���>�� ��!� �,�� ������ H��� �� ���  ��	<�� ��� !    B����� �����N

        ������� �@"� ���@� H��� �� ���� &��!�"���	���	"��  �!����	�      '��!"��! ����2� �	+���� �I����� �7�!
��!�"���	���	"������� . �	<�� �� *�� ���>��!��>�?��!> ������� ��� ������ B��2� �, &.  

199P      .� &.�
 8��!�;!2�            ��
�9�� �
������ ��� ��!	��� *��� E�0���	� ��2� �"; ��� �� ?�0
�� 
    �� B���1� %�����3�� ���  .          �� ��	
 %��0��	� .��� ����� * ?�0
�� J<! 6Q� &*�����!�)1 (

    ������� ���@� �����9� ����� �����2 ����@������� ��!�"���	��������� P 23 ���	
 B������ 
��!�"���	���	"�������-22    �  )2 (    ��!�"���	���	"�����	� �������� '����>����P 22  J��Q� 

                &B����1� %���� ��
�9�� �
������ ��� �3��� *��� �I����� ��! �� ��"� /�� ����� ����"� '�@�<!���
       ���� %���! �	+ '�; �I����� C;D �� M�2 ��!�"���	���	"������� B.      :�� ��
 ?�0
�� �2� 6�
�� 
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   ��!�"���	������� ����� �� C��T�P23     ?��0��� �7��! '��,����� �$> ����I� ��7�� C��!�
� *O!�� � 
R�>� ��,�9�� 6���! .�3��	� E0>� 8�� ��!�"���	���	"������� B���� �	
.  

200P        �	
 ������� ?��� ����2 �>X �0
 ��3��    �����9�� �	+ 11� 15 ������ * XIX/6  ����+�� 
               ��2 * &B���1� %���� ��
�9�� �
������ '����� 8���� M�2 �� /���G� ��
 E����� %������ �

               * ������ R�>�� '���9�� ���!�<� &8���! ������ ��
��� ��
�9�� �
������ ��� ��!	�� �� ���>X �@X

 � �����D� B���1� %���. ���             �������� ?���� '���T�	� ���" '�0��<� L�� ����0 ��� ?�0
�� �2� ��
��	
 :���� *��� ���>�	� ��3� &��!�"���	���	"������� B����� M��2��� R�>� �I��! . 

 
201 �   �	�� ?P7�
 ��C' ��2�� �$IQ�� ��+�-U ������� ���0�	 A���� ;���� �M2� �2@���� A��� %+	

	���7� 6�7����'	 ���	���	�	$+	�	$�;��@%$� �� �������� ���$�  :  
  

)3(  �
� ��2 K��' A��-�� 	3 ��4�7��	� ���!� *$� "��#�� �3� �� ��� >3 �	#0� "
 5���� ���35 �	�� ?P7�
 ��C� ���� ��!��� "	��#� �� ��	�� *$� 

<���	���	�	$+	�	$�	���7�  
  
)=(   ��$� "��#�� ���3 �� ��� >3 �	#0� "�
� ��2 K��' A��-�� 	3 ����� ���!� *

 5����5 "	��#� �� ��	�� *$�  ���� ��!��� �	�� T��� ��C�
���	���	�	$+	�	$�	���7�4  

  
)T(   8�� �
�� ,��� ��	�� A���� %+ �&�� �������� ���$� C	�� 6 ��!@	�� ��4 �� �$� ���0 %+

�� ��0
� �	�� ��C 5��� �$�!� ��� ���	 ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� 
 *$� "��#���� ��	�0� AC�� J� 6 ���	���	�	$+	�	$�	���7�– *� A��-�� 	3 – ���!�� 

 �3 �	C	� ����3 ��Q� �3 *� ��	��� �� ��C� F��� �� K�3 A	7��� �� K�3 8�
3 *$�	 ACP�
 �@ ��	�0� *$� ;@�#– *� ;�-� 	3 – ��� =��� %+ K�# ���^� ?��	 6���!�� ?�� 

<?�	�	�� %+ 5�0��� A��  
  
)�(   �	�� ��C ��	��� 5�	�	�� ����2�� K�	��	 ���� ��!��� "	��#� ;�
��
 �

�	C	1� 5����
�� �	��� "����� ���	 �	�� ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� ��4 ��C �
 �7�� �	�3 ,	- %+ ?�� ��4 �������� ���$� ;��@ � � ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	��

 ����� Y�� *$�6/XIX<���1� �2� J
��� ������ �� ���#�   
  
)�I(   5���� ��$� %+ ;����	 ;�

Q�� �5 ���� ��!��� "	��#� �� 5���
�� ;��	3 %�� 

 ��C� %+ �7���!�
 %R��� ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� ��4 �	C	1� 5����
�� �	��
 ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� ��C E��#�@ 	0� *$�<��
��� ��� �	�� ���
0  

  
)	(  +���	 5���
�� 5���
�� A��� �3� D�I ����
 ���-� ���� ��!��� "	��#� �� �

��	 ;�

Q��<���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� ��CU ���	�- �!� %�� ;��  
  
)C(   � *��� ��
���	 8���� ������ %+  ���!�� *� ���� �� T���� ����� %���� "����

 ����� 5���� J� 6���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� T��� ��C�� ��$!��� ���-�� %+ �&�$�
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6/XIX �����P� ���/ ���-��	 ���1� �2� J
���6 ��$0�	 �4��# �$#	� J� ?���	 
�9�
�� %��������� ,���� J� �	�2� %+ �I����� ����� A	��
 :  

  
)1(   �	�� T���  ��C ��	�� %+ %��0� B7�� "���� ��$��@ ����


L��+ 8�
3 *$� A	�� ��$��@ *I	 6���	���	�	$+	�	$�	���7�< J��#�� "P4   
  
)2(   ��� ��C� �	�� �&� ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� T��� ��C' ��	�� ;�@	�

 %+ ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� �����2013 %+ ��9�7�� ��C�	 2030 J�  
 ���0� �3 ���� ?P7�
� ��C'	 T���� ��C' �3 5�����!� ��C����<  

  
)3(  � ��$I3 J��#�A���
� ��	�C�� �	���	�	$+	�	$�$�/�	���	�	$+	�	$�	���7� �22 

 *� %!
� A�!� �	���	�	$+	�	$�� T��� ��C "��� %+ ��	� AC��P� �&�
 �	�� "+�� "P4� ���� ��!��� "	��#� �� ��	�� *$� ���� �	#0�

���	���	�	$+	�	$�	���7� ���� ��!�
� %�� �#��� 5�	�	�� ���0�� �
<�	���	�	$+	�	$����  

  
)4(  <���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� T��� ��C ��	��� ��$I� J�@ \����  
  
)5(  <���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� T���' ��C' 5��'�e
�� �3 ���� %�� >��� ������  
  
)6(  � T���' ����� ����� %�� >��� �9�
�� 5���� J� 6���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�

5���������� ) C)(2 (DP�3.  
  

)F(   *$� 5����� ;���	� J� ����� ��!� �3�
��$� 5�	�	�� ����2�� �	���  ������ B���
 ������� ����	) �����	 �������� ���$� ����� ������ �� ���# ����38/65(6 �3	 

��� F��������P� ����2� �	�� �	�2� �� �� �54 ��C' 5�� ��� ����  �	��
 �	�� �� ��0
�� ;�
��� ,��' �7�+ ��� 6���	���	�	$+	�	$�	���7�
 ;����$!� �� �������� ���$� ,�-�3 K�� =�!� �� 5���� J� 6���	���	�	$+	�	$�	���7�

 ?$�� ���$!�� ,�S	+ ����2�� �	�����
���	 ����� ������ %��	  *$� �-	�!�� ;����
 ��
���	 J��� ������7�� ��2��� 5���� %+ )1( �I��#@ �������� ���$� ���� �3	 6D���3 

 *$� ��+	�$�<��
���	 J��� �7����� %+ ����2�� �	���  
  
) �(  � ������� ,���� J� �	�2� %+ 6 ����� A	�� �3 5���� ��$� %+ 5����	 �+�!�� E	5 ;� 

	 ������ %+ �������� ;��	�
��� ��$� ���' %+ �$��!� ��4 5����5 ����� 6 ����	 �2@��� 
 ��9��� �	$0� 5CI�� �	��258��� / ��S2008 ��$!��� ;������ J���� P�$0� ���-��	 

7� �	�� ��C ��	��� ���0�� ��������� %�� ,�/ 5���� J� 6���	���	�	$+	�	$�	���
 5���� %+ �7�� ��2�� ;������ %+  �������� ���$� ,�-�3 �7�� =�!� )1( 6D���3  ��2�	 :  

   
)1(  ������� ����!� �� ;��	$!� /"��� "���� ��$��@	 �������  �	�$� �$���� ;���	�	����

���	���	�	$+	�	$�	���7�<  
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)2(   �3 ���� %�� ?��2�� ��	��� Y�+	 ������ C+	0�	 �$���� ;���	�	���� %+ �&��

 ��+	 J+��� �� ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� ��C ��
� �3 ������ �$# ;� �	��
 5���$�11)= (����� ��6/XIX  ���1� �2� J
��� �����P� .  

  
)E(   ;� ��$�$� %��0� ���#�� � %R��� ��
	���	 5��R#� ;h2���	 L����� ?P7�
�

 ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� ��C� ������� >	�� ;���� J-	 A�� �3 *� K�$� ,����
 5�	���� ;h2���	 ��$�� *$� ;���!� ?$�� %����0� J@	��� �+�!�� �
0�� �3 *�	 . �9���	

�I L�!�
 ����
�� �� G�#� ?P7�
� ;� ��$7�
�� ��$�$� ���#� K�+ ��� ���#�� 
<;h2���	 ��$�� ?$� ��7�
� %�� ��	��� ;������	 ����0� ;�
��
�	 �� L�����  

  
)?(   ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� ��	�� J��� ;0��@ �@ ���/ \��	�� �M� ��$� ��0� �3:  

  
)1(  2000) *$� �0 L�+T��� / �03 %+ ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� ?P7�


 ��
�9�� ��$��(<  
  
)2(  2003) ���&�� ������ ���S(<  
  
)3(  2005) ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�$� �$�!� ��C�� F��@(<  
  
)4(  2007) �2� J
��� ���� �����(<  
  
)5(  2010) �	$+	�	$�	���7� �	�$� 8�
� �� ���7��	���	��(<  
  
)6(  �+	�<�9���   
  

) �(   ������� 5���� J� 6��	�	� ���
 *$�5	 8 ����� �� XIX/6 �2� J
��� �����P� 
 6���1�� �3 �	$0�  ����� *� AI,�S 	���� �3 *� �������� ���$� ,�-�3 	��15 ����� 

2008���/ ���-�� ��  �� �3 ��	7�� �	�� �3 *$� 6���� �0���� A	�� �	
 ��� *� ;��
��
���	 J��� ������:   

  
)1(   ���� ����2�� �	��� �	�2� %+ ������ %+ ����� �I��M� �3 %R��� �#���

< ���	���	�	$+	�	$�	���7� �	�� ��C' 5��� ����	� ����  
  
)2(   %+ ����� �I��M� �3 %R��� %�� ��$��� ;����� �2@���� ����	 �I��� ��� ������

 5���� %+ �7�� ��2��)1(DP�3 <  
  
)3(  <��	��$� ��$I� J�@ \���� 

  
4)(  <������ �$0��� ;P�	0�  
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)A(   A�!� ;���� *$� ��+	��2008 X$��� 000 150 J� �	�2�� ������ ���R�� %����3 ��	� 

 ,��������/ �0$#�� =�0#3	 ������� �7�� ��2�� "9��	� ���� ACP� �	�2�� 	I	 6
����� �I %+ . 

  ) ������53/37( 

 

 �����10���	
� ���� �  : ��	������ ����� ������ ������� �������� ������� ��� ����
 ��!��� "#$ ������� �����%�) ������ ������52/8) &.((  

202 �   ����	� ����� ���� A�@UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/62 �9�
�� �M2� ���� ;�
��
 �@�	 %I	 6
;��	�2�� ����' \��	�� "$!�� ���+ ��	�
� ��$0��� ������� "��
 %+ 5����� . �@�	� D�I ����� ;��3 �@	

5����� ;���	� J� �	�!���� .���	� ;�	���	� �Q���� 	I =��
� �03 ���	 ;���M�� =��
3 ��$0�  %+ �����
�	72 �!�
� ��	�� ��@ ;��� ;Q���� �3 ����� ;��	�2�$� �7����' \��	�� "$!�� ���+ ;���	� ;Q��� .

 %� ������ ;��	�2�$� 5����� ����U \��	� A���� ����� ���� F��@ 65����� ;���	� J� ;�2@���� =��	
 ��3 �� A�!� %+ ����� ��3 %+ �7�+ �&�f��@�� ��0 �� ���3 ����� �	�2�� ����' \����� Q����.  

203 �   ����� ���� ��3 6��	�
� ��$0��� ��������� �$#��� "$!�� ,�-�� �03 K��@ F�-�' =$� *$� ,���	 
 *�' ��	�
� ��$0��� ������� %+ 5����� ����U \��	� A���� %I	 ����0� �
����� �$#	� ��� ��7� �3

 ����� ��3 %+ 6,�-�@� =
0 6������� D�I %+ ����U \��	� G����	 A�!$� %���� ������ �� ��A��.  

204 �   6;�2@���� =��	;��@%$� �� �������� ���$� :  

)3(  ��� ��$� ��0� �3 ;����	 ;��	�2�� ����U ,%��� ��!���� ��$!��� �4	2� �M2� �@�	
��-�� D�I ����!��)  ����$� �!����52/8) T (( ����	� %+ ��� ���
0

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/62<  

)=(   ������ %+ ������ ;��	�2�$� ����U \��	� A���� 5�����	 ��9���� ;���	� *�' =$�� �3	
A�� �� �������� ���$� ����.  

) ������53/38(  

 

 �����11���	
� ���� �  :����% ��� ���� '���*� �����*�� ������� ������� ������� 	 �
 +�	 ��� �**,��� -�-����2010 �**,��� -�-���� ����� ����	 �*0� 1�2� 3) ������

 ��4�����47/49� 49/32(  

205 �  ��@;$��� ������ �  �@�	� �#��� C�C!�� 5���
� ;��	�
�	 ������ ��	��� ;������ �� ;����
� �!� %

Q�� A�2010 %

Q�� C�C!�� ����� ��$�� ��
0� Y�+	 6) ���e���$� �!����47/49	 49/32( 

 ����	� %+ 5��	�UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/61 . �#��� �-�!�
 ���!� ;�
��
� �@�	 ;��@	
�� ;��$� ��
�� ;������' ;�2��
	 %

Q�� C�C!� ;��	�2�� �#��� ����0� ��	��� ;������� C�C!�� ���
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%

Q�� . A�� *�0 ����	� �	C	� ;�0	 ��2�3 *$� ;C�� ���2010 �	�$� �������� ��CU "��0�� 
 �!� ����	� �	C	� ;�0	� ��C�!�� ��2��	 ���	���	�	$+	�	$��2010 �	�$� ���@�� ������ ,�+	$� 

�	�	$+	�	$�	���7� �	�$� �$�!�� ��CU	 >������	�� . C�C!�� ;����� A���� ��$�� �-�3 ;�	���	
 A��� ������ ����
�� %+ ��	��� ;��	�
� �� P-+ 6�7�+ �&�� %� �������� ���$� *�' ����0� %

Q��

%

Q�� C�C!�� ;��	�2� . ���� ��!��� "	��#� �� A���� A��� *$� �&+�0�� %R��� K�3 ;��@	
!�� ;��	�2�� �	C	� ;�0	 %+ ������� ��2�� �� ����0� ;��	�
�$� �$���� ;��	�
� *$� %

Q�� C�C

 �!� �� ��I3 "��0� 5���
�� ��CP� ����	�2010 ��CU ��I3 "��0�� ��	$��� ��2�1� �7��2� �	��
 
���	���	�	$+	�	$�� �	�$� �������� .  

206 �   K��� �� ,�-�� �03 =��3	 A����� "$!�� ���+ �#��	 6���!� ;�
��
� �@�	 %+ 5��	� ;��#	�$�
%

Q�� C�C!�� ;��	�2� . ?$� ,��' %+ ��
U	 ��	��� >	�
�� L�!�
 ,��' 5�	�- F�d�@	

A�����	 �#�� ��� B����� �� ,C�� �7���'	 �
��� . X$��� %�	� A����� ��	�� ����	000 30 ��	� 
�3 ��2�� L�!�
P� �������� ���$� ��
���	 8���� ������ *�' A��d� ���&� �
�� ,��U %���

 A�� %+ Z@��f� ���� A���� ,��U ;�#�#���2009.  ;�0	 K� A	�� E�� A�7� �	�� *$� ,�-�3 5�� "$�	
��� ������ �� ���� ;��� %�� ��2�� ����� %+ ����	� �	C	� �������� ��CU	 ������	� �	�	�	

 ,���3	 ����
�� ;���0� ���
0� %+ ��M� �3 %R��� %

Q�� C�C!�� ��2�3 �3 	3�	 6�	C	1� 5����
�� �	�$�
 �������� ��CU�� ��$!��� ����
�� %+ ;��$������ "$!�� ���+ ����	� �	C	� ;�0	 �77�	�
 %�� ��!�

��7� �	�$����	���	�	$+	�	$�	�.  

207 �  ,�-�� �03 &0�	 "��
� �������� ���$� ���� �3 6��	����� "$!�� ���+ 6) �����43/37 ( ��$�$� G�

 X$�� *$� �	#0��� �� L����� ?P7�
� ;�000 30 ����2 %

Q�� C�C!�� ;��	�2�� %����3 ��	� 

�	�� �3 6��� 6;��$���� L!� %+	�
� �3 �7��� � ���+ Y����� ��#U %��	 A�&� 5����
�� �	���� "$!�
 �	C	1� �	�� D�I �� ;��	� ��@����	C	1� 5����
�� �	���� %�!� A9� �&	�	 . �@ K�3 	-!� ����	

 >	�
�� �I *$� �	#0��� �� L����� ?P7�
� ;� ��$�$� F��
$� ����� %+ �&�� 5���' AC$� ��
 ;� ��$�� %�� %�� ?��	 6�	C	1� 5����
�� �	���� %�!� A9� �&	� ���!� ��2 %+	�
� �3 ��@ ��	���

7���C���� �� L����� ?P7�
���CU ���!�� ��$!��� ����
�� %+ � �	�$� �������� 
���	���	�	$+	�	$�	���7�.  

208 �   ���!�� %R��� K�3 ,�-�� �03 "+		 ��@ �� �#�� L�!�
 ,��'	 %

Q�� C�C!�� A���� %+
 C�C!�� ��	��� �$#	� �M2� "��� *�' �	#	� ��@ ;�
��� B9��� >�� �3 %+ =4�� K�3 ��@	 �����

 �!� ��� %

Q��2010 . C�C!�� ;��	�2� A�7
' ������ %+ J-� �3 %R��� ��$0��	 A����� �3 ��2	
� %+ %

Q�� �� ��$�� �7�$� �#0� %�� ;���� ,��� 5���
�� �7�@P�	 %��0� %

Q�� �7$��I	 �����

>��� ��CW� ����	� ;��	�2�� . C�C!�� �M2� ���&�� �
��� %�R� �3 %R��� �3 *$� ,�-�� "+		
����0� ��	��� ;��	�
�	 ����	� �	C	� ;�0	� ��$!��� �9�
�� %

Q�� �7� A	��
 %��	 6>��3 �9�
�	 

A�����	 �#�� %�	Q
� ���� . %+ ��	��� ;��	�
� ����� K� A	��
 E�� ��$0�� �0��
 6��� =���� *$�	
>��� ;��$����	 %

Q�� C�C!�$� ����
��.  

209 �  ���� %+ �!���� �������� ���$� ;�+	 ��0 %+ 6K�3 *�' ����� �$��� ;��23	 �47/49 ����� �3 
 5���� ��$� ;�����0�� ;+	 ����0� %

Q�� C�C!��5 A�� *�0 2010 ��� �' �� �M2� ���� ���� %R��� K�^+ 6

 �!� %

Q�� C�C!�� ;��	�2� ��	�� *$� �&+�0�� ��!��2010 . ;�@	�� ��$!��� ���$� ;�Q�
�� �����
	
���� ��23 6��$0��	 �
��� ,��' A��
	 A������� J$�-�
 A�����	 �#�� %�	Q
� ���� �3 *�' ���&	�� 
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 A�� %+ ����� ��3 �	$0� K�� ,�7���2008 %+ ��M�
 E��	 ����� K����
 E�� ��$0�� �3 ��0 %+ 6
 ����� �	3 %+ �������� ���$� *�' A���
 6�������� ���$� ;�$� ���
0 ;������� B9��� ���
0� A�� %+2009.  

210 �   *�' �	#	� J��
� A� �������� ���$� �3 ��0	 6���!� ;�
��
� �@�	 %+ ;��#	�� �2@��� =��	
� �M2� "���M2�3 6��!� K�+ ��
�
 E�� D����7
�� ?�2�� ���	7�� ���� K�+ ��!� ��#� "��+ 8�9�� . 

��3 6��#�� "��+ K0��@ E�� Y�� �2@��� �P�	 "$!�� ���+ %

Q�� C�C!�� ���I3 ���M� ,�-�� L!� �
 C�C!�$� ��	��� �� *$�3 ;��	�
� ����
�� ;���0� =$��� �3 G���� �� K�3 ��$� 	��03	 ;���� ,����

%

Q�� . 5���� ��$�� G-	 K���� ��
�' A�7� �� K�3 �-�3 ,�-�� L!� ��23	5 C�C!�� ��2�3 �3 
�� %

Q�� A�� �!� *���
 �7�2010����
�� %+ �!@	��� ;���0�� "���� ����� J�  . ����� ��3 ��	

 ���
0� %+ ��� J� ��#�� "��+ �� ��	� Y�� *�' ;�+�-' J-	 ,�-�� �03 F��@ 6;���0�� ?$��
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211 �   �&0P� �!� 68�9�� ��2	 5���� �M2� "����30)=( ����	� %+ 5��	� ����� ��#	� �� 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/61 �M2� ���� ����� �#�+ %�!� ���� ;�
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 ���7� ��@ %

Q�� C�C!�$� ��	��� ;��	�
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 A�!�2008.  
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�	 ;������ �0� %R��� K�3	2010 J� 
 5���� ���
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 �����12 ���	
� ���� �   : ��#�5���� ������ ��	 	 �����) ������ ������50/41(  

213 �   ����	� �������� ���$� A��3 ���UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/63���$� �!����� ;��@ %�� � 
50/41 ����� �7����� %+ �������� ���$� ;������ ��� %+ �&�� *� �	!� �3 K��	�� ���$� ;��@ E�� 

��1� �2� J
��� ������ �� ���#� ��2�� ,	- %+ 6 ��
���	 �.  
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5�0��� . � ��C�� ��� ��@	 ����- D����� %+ &0� �@ ;���
0� %!��� 8$����0�
�� ;��I�
�� %�� 

;	�
 J-� ����7-�@ A�� A�	  . _���� ���� ����� D���� *���
� �M� 	#	3 �@ ;���
0� 	!��� ��� 6��
 �P�' 5�	�- *� ���3����I �	�� ������ �7$�3 ����
 %�� �	��� 5�#� . 
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)�( � �3 ��C�� ���3 *� =$� %+ ��
� �3 A�� ;���
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 ������� �7����
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 D��@ ;	��� ��
��� �7�$� "+	�� J���2���� ��$!��� �7�P�
 L�!�
� �3060 6 ������ ������ _������ _��	� 
�� E���7�$� "+	�� J���2�$� ����� K� .���@ �R���� ;	���� =��	� �
�� �3 =	�	 *� _�-� ;��23	��� K
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 %+	 ��$0��� ������� %+ J���2�� A�� ������� ��$!��� ;����� �� 5����� ;���	� X�$�� ��
 %+ ��C��
 �3	 ������ ;��������
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K�3 *� _��2� 6��	
�� �
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	 <,�-�@� ��� 6��$���
�� ��	0�� ;��$�� �P� X$��� �I ��C	� 
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/65. 
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� ;��	�
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K��	� %+ ?	����/ C	��2008 F	���� ���!� "���� ����� J� =@�!� %+ ������ ��� ����� ;��@ �' 6
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223 �   �	�� �M2� 5���� ����3 ���' J� =�� *�' ���� 6���&	�� ���� �� ,�-�3 5�� ������ �&�	
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�� �I ��� . ������� �	7�$� �����
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الصفحة 1

الدخل
اإلسهامات التي وصلت :

                   1,993,664,368    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة
                        31,459,790    أذونات الصرف الموجودة 

                      118,573,509    التعاون الثنائي
                      169,712,468    الفوائد المكتسبة
                       21,554,825    دخول متنوعة

                   2,334,964,959مجموع الدخل

*واحتياطيات  تخصيصات
          528,634,134برنامج األمم المتحدة االنمائي .

          124,976,331برنامج األمم المتحدة للبيئة.
          486,018,579منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

          938,546,974البنك الدولي .
                        -ناقص التصحيحات

                   2,078,176,018مجموع التخصيصات للوآاالت المنفذة

(2007 تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية (1991-
2009                         59,832,751     تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام

   (2007-2003)                           2,050,550  أجر أمانة الخزانة
                          2,540,754تكاليف الرصد و التقييم (2007-1999)
                             909,960تكاليف المراجعة التقنية (2005-1998)

تكاليف استراتيجية االعالم (2004-2003)
 2004                              104,750   بما فيها احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام

                      118,573,509التعاون الثنائي
احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

/مكاسب في القيمة                        (29,338,114)    خسائر

                   2,232,850,178مجموع التخصيصات واالحتياطات

70,654,991أموال نقدية
أذونات صرف:  

200814,671,071
200911,964,146
20104,824,573

31,459,790                       
                      102,114,781الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

المرفق األول

* تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلها موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفها الوآاالت المنفذة بعد. وتعكس أرقام جرد 
األمانة بشأن المبالغ الصافية الموافق عليها. ويجري استعراض هذه األرقام في تمرين التسوية الجاري.

حتى23 نوفمبر/تشرين الثاني 2007

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال
الجدول األول: حالة الصندوق من 1991-2007 (بالدوالرااألمريكي)
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الصفحة 2

2007 - 2005200620071991 - 20051991-20022003-19992000-19961997-19931994-1991الوصف

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,0002,046,337,598133,466,667133,466,6672,313,270,931إسهامات متعهد بها

وصلت / 205,992,884381,509,659412,137,584406,445,961407,327,4521,813,413,540107,097,39473,153,4341,993,664,368دفعات نقدية

4,366,25511,955,41021,991,23622,667,81048,231,217109,211,9284,507,4834,854,098118,573,509مساعدة ثنائية

00007,336,9257,336,9259,649,14614,473,71931,459,790إذونات صرف

210,359,139393,465,069434,128,820429,113,771462,895,5951,929,962,393121,254,02392,481,2502,143,697,666مجموع الدفعات

08,098,2670008,098,267008,098,267إسهامات متنازع فيها

24,570,10231,376,27838,438,18910,886,23011,104,405116,375,20512,212,64440,985,416169,573,265تعهدات غير مسددة

%92.67%69.29%90.85%94.31%97.66%97.53%91.87%92.61%89.54نسبة المدفوعات إلى التعهدات

5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,449151,855,94313,773,7094,082,816169,712,468الفوائد المكتسبة

1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1776,474,52614,195,999884,30021,554,825إيرادات متنوعة

217,124,886423,288,168480,037,934484,185,654483,656,2212,088,292,862149,223,73197,448,3672,334,964,959مجموع الدخل

2007-2005200620071991 - 20051991-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراآمة

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,0002,046,337,598133,466,667133,466,6672,313,270,931مجموع التعهدات 

210,359,139393,465,069434,128,820429,113,771462,895,5951,929,962,393121,254,02392,481,2502,143,697,666مجموع الدفعات

%92.67%69.29%90.85%94.31%97.66%97.53%91.87%92.61%89.54نسبة المدفوعات إلى التعهدات

217,124,886423,288,168480,037,934484,185,654483,656,2212,088,292,862149,223,73197,448,3672,334,964,959مجموع الدخل

24,570,10231,376,27838,438,18910,886,23011,104,405116,375,20512,212,64440,985,416169,573,265مجموع اإلسهامات غير المسددة 

%7.33%30.71%9.15%5.69%2.34%2.47%8.13%7.39%10.46آنسبة مئوية من مجموع التعهدات 

إسهامات غير مسددة من بلدان ذات 
االقتصاد االنتقالي

24,570,10231,376,27832,765,9299,811,7987,511,983106,036,0912,006,804
2,006,804110,049,699

النسبة المئوية من المبالغ غير المسددة 
من البلدان ذات االقتصاد االنتقالي 

بالقياس إلى التعهدات
10.46%7.39%6.93%2.23%1.58%5.18%1.50%1.50%4.76%

مالحظة: البلدان ذات االقتصاد االنتقالي هي: أذربيجان ، بيالروس، بلغاريا ، الجمهورية التشيكية ، استوانيا ، هنغاريا ، التفيا ، ليتوانيا ، بولندا ، االتحاد الروسي ، سلوفاآيا ، سلوفينيا ، طاجكستان ، ترآمانستان ، أوآرانيا ، 
أوزبكستان.

حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني2007

 الجدول 2: موجز حالة اإلسهامات واإليرادات األخرى في الفترة 1991- 2007
الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال
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خسائر/مكاسب اسهامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف
الصرف المبلغ 

42,547,68141,182,3751,296,007069,299424,887استراليا  *
1,089,963-24,078,04323,946,253131,79000النمسا

861,199311,68300549,5160أذربيجان
2,630,4460002,630,4460بيالروس
29,815,94429,815,944000451,725بلجيكا
1,124,4191,124,4190000بلغاريا

3,816,655-80,153,92971,488,9368,450,8960214,097آندا  * 
279,004279,0040000قبرص

6,392,9346,326,84366,0900039,515الجمهورية التشيكية
1,043,060-19,577,94219,372,941205,00000الدانمرك
173,111173,1110000استونيا
770,294-15,514,90915,063,039451,87000فنلندا
14,314,385-174,488,777150,191,58515,009,79909,287,393فرنسا
423,992-5,789,436-257,235,538198,060,92538,319,25926,644,790ألمانيا
631,033-11,697,6408,381,990003,315,650اليونان
351-3,914,1213,867,62746,49400هنغاريا
40,766-871,058871,058000آيسلندا
6,663,2876,663,286000208,838آيرلندا
8,752,7393,724,67138,10604,989,9620اسرائيل
135,730,921122,675,04310,658,85902,397,0193,291,976ايطاليا
447,006,278425,187,19916,146,82305,672,2560اليابان
286,549286,5490000الكويت
367,493367,4930002,174التفيا

216,922216,9220000ليختنشتاين
548,04555,07800492,9670ليتوانيا

105,909-1,945,5281,945,528000لكسمبرغ
74,83851,4450023,3930مالطة
118-168,092168,092000موناآو
1,152,2090-45,113,07946,265,28800هولندا

6,501,1276,501,12600068,428نيوزيلندا
16,616,12116,616,1210009,081النرويج

16,91516,9150000بنما
6,754,7166,641,715113,000000بولندا

9,576,0968,691,055101,7000783,341198,162البرتغال
97,408,18000097,408,1800االتحاد الروسي

531,221459,24571,976000سنغافورة
2,025,3882,008,86516,523000سلوفاآيا
802,182802,1820000سلوفينيا

3,793,6913,763,69130,000000جنوب افريقيا
396,341-65,620,24464,032,9621,587,28200اسبانيا
836,345-30,785,39528,907,0921,878,30300السويد
1,379,851-33,234,39831,324,0701,821,541088,787سويسرا

99,9777,0150092,9620طاجيكستان
293,2455,76400287,4810ترآمانستان  ***

8,933,991785,600008,148,3910أوآرانيا
559,639559,6390000االمارات العربية المتحدة

9,183,837-147,602,676147,037,676565,00000المملكة المتحدة
563,256,903497,250,70021,567,1914,815,00039,624,0120الواليات المتحدة األمريكية

628,361188,60600439,7550أوزبكستان
29,338,114-2,313,270,9311,993,664,368118,573,50931,459,790169,573,265المجموع الفرعي

8,098,2670008,098,267إسهامات متنازع فيها  **
2,321,369,1981,993,664,368118,573,50931,459,790177,671,532المجموع 

*

**
بموجب المقررين5   و 39   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوآول مونتريال السادس و السادس عشر على التوالي، لقد تمت اعادة تصنيف ترآمانستان آبلد عامل ***

بموجب المادة الخامسة  في سنة 2004  و لذلك يجب عدم اعتبار مساهمته البالغة  5.764  دوالر أمريكي لسنة 2005.

 المبالغ الخاصة بفرنسا و أللمانيا و ايطالياو اليابان و المملكة المتحدة بدون اسهامات 1996 تظهر هنا من أجل التسجيل فقط

حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2007

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
 الجدول 3: موجز حالة اإلسهامات  في الفترة 2007-1991

 ان السماعدة الثنائية المسجلة ألستراليا و آندا قد تمت تسويتها بعد موافقات االجتماع 39 باألخذ باالعتبار تسوية قامت بها األمانة من خالل التقارير المرحلية المقدمة 
الى االجتماع 40 و هي تشير الى 1.208.219 و 6.449.438 دوالر أمريكي عوض 1.300.088 و 6.414.880 على التوالي.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67
4 الصفحة

2007 جالة االسهامات لعام :4 الجدول

اسهامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف
2,660,1432,530,193129,950أستراليا
1,435,3411,435,3410النمسا

8,3558,355أذربيجان
30,07730,077بيالروس
1,786,2391,786,2390بلجيكا
28,40628,4060بلغاريا
4,700,3664,362,036322,05016,280آندا

65,16765,1670قبـــرص
305,783305,7830الجمهورية التشيكية

1,199,7381,199,7380الدانمرك
20,05120,0510استونيا
890,613890,6130فنلندا
10,075,793754,5009,321,293فرنسا

(2,894,691)14,473,7192,894,69114,473,719ألمانيا *
885,600885,600اليونان
210,539210,5390هنغاريا
56,81256,8120آيسلندا
584,830584,8300آيرلندا
780,331780,331اسرائيل
8,162,5626,530,049868,013764,500ايطاليا
29,362,66729,362,6670اليابان
25,06425,0640التفيا

8,3558,3550ليختنشتاين
40,10340,103ليتوانيا

128,663128,6630لكسمبرغ
23,39323,393مــالطــة
5,0135,0130موناآو
(576,104)2,823,8963,400,000هولندا

369,279369,2790نيوزيلندا
1,134,5711,134,5710النرويج
770,305770,3050بولندا

785,3442,003783,341البرتغال
1,838,0391,838,039االتحاد الروسي

85,21885,2180سلوفاآيا
137,017137,0170سلوفينيا
4,210,7794,210,7790اسبانيا
1,667,6021,667,6020السويد
2,000,1201,603,22514,844382,051سويسرا

1,6711,671طاجيكستان
65,16765,167أوآرانيا

10,237,87510,237,8750المملكة المتحدة
29,362,66729,362,667الواليات المتحدة األمريكية

23,39323,393أوزبكستان
133,466,66773,153,4344,854,09814,473,71940,985,416المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

2007 23 نوفمبر/تشرين الثاني حتى

*ان المساعدة الثنائية البالغة 572.817 دوالر أمريكي و التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الحادي و الخمسين قد يتم تطبيقها في 2008 *
*ان المساعدة الثنائية البالغة 353.814 دوالر أمريكي و التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الحادي و الخمسين قد يتم تطبيقها في 2008 *
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اسهامات متفقالطرف
اسهامات غير أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةعليها

مسددة
(129,950)2,660,1432,660,143129,950أستراليا
1,435,3411,435,3410النمسا

8,3558,355أذربيجان
30,07730,077بيالروس
1,786,2391,786,2390بلجيكا
28,40628,4060بلغاريا
4,700,3664,095,934407,365197,067آندا

65,16765,1670قبــرص
305,783305,7830الجمهورية التشيكية

1,199,7381,199,7380الدانمرك
20,05120,0510استونيا
890,613890,6130فنلندا
10,075,7939,342,968675,40057,425فرنسا
(2,894,744)14,473,7194,824,5732,894,7449,649,146ألمانيا
885,600885,600اليونان
210,539210,5390هنغاريا
56,81256,8120آيسلندا
584,830584,8300آيرلندا
780,331780,331اسرائيل
8,162,5626,530,0441,632,518ايطاليا
29,362,66729,362,6670اليابان
25,06425,0640التفيا

8,3558,3550ليختنشتاين
40,10340,103ليتوانيا

128,663128,6630لكسمبرغ
23,39323,3930مـــالطــا
5,0135,0130موناآو
(576,104)2,823,8963,400,000هولندا

369,279369,2790نيوزيلندا
1,134,5711,134,5710النرويج
770,305770,3050بولندا

785,344785,3440البرتغال
1,838,0391,838,039االتحاد الروسي

85,21885,2180سلوفاآيا
137,017137,0170سلوفينيا
(4,400)4,210,7794,215,179اسبانيا
1,667,6021,667,6020السويد
(3,249)2,000,1201,603,345400,024سويسرا

1,6711,671طاجيكستان
65,16765,167أوآرانيا

10,237,87510,237,8750المملكة المتحدة
29,362,66719,101,32110,261,346الواليات المتحدة األمريكية

23,39323,393أوزبكستان
133,466,667107,097,3944,507,4839,649,14612,212,644المجموع

2006 حالة اسهامات :5 الجدول
الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال

2007 23 نوفمبر/تشرين الثاني حتى
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اسهامات متفقالطرف
اسهامات غير أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةعليها

مسددة
(1)9,452,4179,452,41800أستراليا
5,498,5405,498,540000النمسا

23,05500023,055أذربيجان
109,510000109,510بيالروس
(0)6,559,0556,559,05500بلجيكا
74,92874,928000بلغاريا
14,864,50213,590,7091,273,0430749آندا

991,351925,26166,09000الجمهورية التشيكية
4,351,5704,351,570000الدانمرك
57,63757,636000استونيا
3,031,6903,031,690000فنلندا
(56,701)37,556,06632,625,0624,987,7040فرنسا
(1)56,743,31942,872,73011,348,6642,521,925ألمانيا
3,129,6721,534,852001,594,820اليونان
(0)697,404650,91046,4940هنغاريا
190,201190,201000آيسلندا
1,711,8101,711,809000آيرلندا
2,409,21470,024002,339,190اسرائيل
29,417,76524,947,7654,470,00000ايطاليا
104,280,00092,411,01311,868,98700اليابان
57,63757,636000التفيا

34,58234,582000ليختنشتاين
97,98200097,982ليتوانيا

461,093461,093000لكسمبرغ
(20)23,05523,07500موناآو
10,092,18410,092,184000هولندا

1,400,5721,400,572000نيوزيلندا
3,757,9123,757,912000النرويج
1,838,6101,838,610000بولندا

2,685,8702,584,170101,70000البرتغال
6,916,4020006,916,402االتحاد الروسي

(0)247,838231,31516,5230سلوفاآيا
466,857466,857000سلوفينيا
14,633,95513,042,2731,587,28204,400اسبانيا
(0)5,965,3975,229,610735,7870السويد
(290,015)7,342,9146,653,986978,9430سويسرا

5,7640005,764طاجيكستان
17,2915,7640011,527ترآمانستان
305,474000305,474أوآرانيا

(0)32,155,50832,155,50800المملكة المتحدة
104,280,00088,715,00010,750,0004,815,0000الواليات المتحدة األمريكية

63,40021,1330042,267أوزبكستان
474,000,000407,327,45248,231,2177,336,92511,104,405المجموع

تشرين الثاني2007 / 23 نوفمبر حتى

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
حالة االسهامات ل2005-2003 :6 الجدول
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الجدول 7: حالة االسهامات لعام  2005

اسهامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

 0 3,150,8063,150,806أستراليا
1,832,8471,832,8470النمسا

7,6857,685أذربيجان
36,50336,503بيالروس
2,186,3522,186,3520بلجيكا
24,97624,9760بلغاريا
4,954,8344,776,825177,2590750آندا

330,450330,4500الجمهورية التشيكية
1,450,5231,450,5230الدانمرك
19,21219,2120استونيا
1,010,5631,010,5630فنلندا
(91,325)12,518,6899,924,9932,685,0210فرنسا
18,914,4405,043,8513,782,8882,521,9257,565,776ألمانيا
1,043,2241,043,224اليونان
232,468232,4680هنغاريا
63,40063,4000آيسلندا
570,603570,6030آيرلندا
803,071803,071اسرائيل
9,805,9229,258,291547,6310ايطاليا
34,760,00027,591,1937,168,8070اليابان
19,21219,2120التفيا

11,52711,5270ليختنشتاين
32,66132,661ليتوانيا

153,698153,6980لكسمبرغ
7,6857,6850موناآو
3,364,0613,364,06100هولندا

466,857466,8570نيوزيلندا
1,252,6371,252,6370النرويج
612,870612,8700بولندا

895,290793,590101,7000البرتغال
2,305,4672,305,467االتحاد الروسي

82,61382,6130سلوفاآيا
155,619155,6190سلوفينيا
4,877,9854,082,144791,4414,400اسبانيا
(152,212)1,988,4662,048,07092,608السويد
(290,015)2,447,6382,447,638290,015سويسرا

1,9211,921طاجيكستان
5,7645,764ترآمانستان
101,825101,825أوآرانيا

10,718,50310,718,5030المملكة المتحدة
34,760,00024,570,0005,375,0004,815,0000الواليات المتحدة األمريكية

21,13321,133أوزبكستان
158,000,000118,254,07721,012,3707,336,92511,396,628المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2007
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8 الصفحة

الجدول 8: حالة االسهامات لعام  2004

اسهامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

(0)3,150,8063,150,806أستراليا
1,832,8471,832,8470النمسا

7,68507,685أذربيجان
36,503036,503بيالروس
2,186,3522,186,3520بلجيكا
24,97624,9760بلغاريا
(0)4,954,8344,667,509287,3250آندا

330,450330,4500الجمهورية التشيكية
1,450,5231,450,5230الدانمرك
19,21219,2120استونيا
1,010,5631,010,5630فنلندا
12,518,68910,216,0062,302,68300فرنسا
(3,782,888)18,914,44018,914,4403,782,8880ألمانيا
1,043,22401,043,224اليونان
232,468232,4680هنغاريا
63,40063,4000آيسلندا
570,603570,6030آيرلندا
803,071803,071اسرائيل
9,805,9227,844,7371,961,1850ايطاليا *
34,760,00030,098,0984,661,9020اليابان
19,21219,2120التفيا

11,52711,5270ليختنشتاين
32,661032,661ليتوانيا

153,698153,6980لكسمبرغ
7,6857,6850موناآو
3,364,0613,364,06100هولندا

466,857466,8570نيوزيلندا
1,252,6371,252,6370النرويج
612,870612,8700بولندا

895,290895,2900البرتغال
2,305,46702,305,467االتحاد الروسي

82,61382,6130سلوفاآيا
155,619155,6190سلوفينيا
(0)4,877,9854,082,144795,841اسبانيا
1,988,4661,590,768302,91594,783السويد
2,447,6381,758,710688,9280سويسرا

1,92101,921طاجيكستان
5,7645,7640ترآمانستان
101,8250101,825أوآرانيا

10,718,50310,718,50300المملكة المتحدة
34,760,00029,385,0005,375,00000الواليات المتحدة األمريكية

21,133021,133أوزبكستان
158,000,000137,175,94620,158,6670665,388المجموع

*

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2007

 ان تعاون ايطاليــا الثنائي  آان قد تم اعنماده في االجتماع السادس و األربعين عام 2005.
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الصفحة 9

الجدول 9: حالة االسهامات لعام  2003

اسهامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

(0)3,150,8063,150,8060أستراليا
1,832,8471,832,847000النمسا

7,6850007,685أذربيجان
36,5030036,503بيالروس
(0)2,186,3522,186,35200بلجيكا
24,97624,976000بلغاريا
(0)4,954,8344,146,375808,4590آندا

330,450264,36066,09000الجمهورية التشيكية
1,450,5231,450,523000الدانمرك
19,21219,212000استونيا
1,010,5631,010,56300فنلندا
12,518,68912,484,0640034,625فرنسا
(3,782,888)18,914,44018,914,4403,782,8880ألمانيا
(491,628)1,043,2241,534,85200اليونان
232,468185,97446,49400هنغاريا
63,40063,400000آيسلندا
570,603570,603000آيرلندا
803,07170,02400733,047اسرائيل
9,805,9227,844,7371,961,18500ايطاليا *
34,760,00034,721,72238,27800اليابان
19,21219,212000التفيا

11,52711,527000ليختنشتاين
32,66100032,661ليتوانيا

153,698153,698000لكسمبرغ
(20)7,6857,70500موناآو
3,364,0613,364,061000هولندا

466,857466,857000نيوزيلندا
1,252,6371,252,637000النرويج
612,870612,870000بولندا

895,290895,290000البرتغال
2,305,4670002,305,467االتحاد الروسي

82,61366,09016,52300سلوفاآيا
155,619155,619000سلوفينيا
4,877,9854,877,985000اسبانيا
1,988,4661,590,773340,26457,429السويد
2,447,6382,447,638000سويسرا

1,9210001,921طاجيكستان
5,7640005,764ترآمانستان
101,825000101,825أوآرانيا

(0)10,718,50310,718,50300المملكة المتحدة
34,760,00034,760,000000الواليات المتحدة األمريكية

21,13321,133000أوزبكستان
(957,609)158,000,001151,897,4297,060,1810المجموع

*

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2007

 ان تعاون ايطاليــا الثنائي  آان قد تم اعنماده في االجتماع السادس و األربعين عام 2005.
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  10الجدول     

  2007تشرين الثاني/نوفمبر  23غايةحالة أذونات الصرف الى 
  أذونات صرف الصندوق المتعدد األطراف -باء 

 هالالوكاالت المنفذة التي تحتفظ  يحتفظ بها
  لفأ

 البنك الدولي
  اءب

أمين 
 الصندوق

 + الف=يمج
  اءب

 المجموع

  دال
برنامج األمم 

المتحدة 
 االنمائي

  اءه
رنامج األمم ب

المتحدة للبيئة

  اوو
منظمة األمم 

المتحدة 
للتنمية 
 الصناعية

  ايز
 البنك الدولي

  اءح
أمين 
 الصندوق

ط =ح+ز+و+ه+د
 ط=لمجموع ج

 البلد

القيمة 
 الصافية

القيمة 
 الصافية

القيمة 
 الصافية

القيمة 
 الصافية

القيمة 
 الصافية

القيمة 
 الصافية

القيمة 
 الصافية

القيمة 
 الصافية

 القيمة الصافية

     كندا
     فرنسا
 26.644.790 26.644.790  26.644.79026.644.790 ألمانيا
     هولندا

المملكة 
 المتحدة

    

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

4.815.0004.815.000  4.815.000 4.815.000 

 31.459.790 31.459.790 31.459.79031.459.790 المجموع
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09/11/2004          3.963.867,12    6.216.532,80دوالر آنديآندا25/10/20042004

 البنك الدولي 
لالنشاء و 
     1.176.269,64     1,20919/01/20055.140.136,76           6.216.532,80التعمير

     1.343.964,83     5.307.831,95نوفمبر 1,1712005           6.216.532,78أمين الخزانةنوفمبر 2005          3.963.867,12    6.216.532,78دوالر آنديآندا21/04/20052005

        328.027,59     19/01/20074.088.320,38           4.794.373,31أمين الخزانة19/01/2007          3.760.292,79    4.794.373,31دوالر آنديآندا22/12/20062006

     2.317.802,76   0,87628/09/200612.102.125,26         10.597.399,70أمين الخزانة28/09/2006          9.784.322,50  10.597.399,70يوروفرنسا31/12/20042004

     2.453.387,14   28/09/200612.810.062,64         11.217.315,23أمين الخزانة28/09/2006        10.356.675,50  11.217.315,23يوروفرنسا18/01/20062005

        906.456,78   31/07/200710.249.425,21           7.503.239,54أمين الخزانة31/07/2007          9.342.968,43    7.503.239,54يوروفرنسا20/12/20062006

                     -     1,00003/08/20056.304.813,19           6.304.813,19أمين الخزانة03/08/2005        18.914.439,57  18.914.439,57دوالر أمريكيBU 104 1006 01ألمانيا09/08/20042004

                     -     11/08/20066.304.813,19           6.304.813,19أمين الخزانة11/08/2006

                     -     16/02/20073.152.406,60           3.152.406,60أمين الخزانة16/02/2007

                     -     1,00010/08/20073.152.406,60           3.152.406,60أمين الخزانة10/08/2007

18.914.439,57         

                     -     18/04/20061.260.962,64           1.260.962,64أمين الخزانة18/04/2006          7.565.775,83    7.565.775,83دوالر أمريكيBU 105 1003 01ألمانيا08/07/20052005

                     -     11/08/20061.260.962,64           1.260.962,64أمين الخزانة11/08/2006

                     -     16/02/20071.260.962,64           1.260.962,64أمين الخزانة16/02/2007

                     -     10/08/20071.260.962,64           1.260.962,64أمين الخزانة10/08/2007

           2.521.925,27أمين الخزانةالرصيد          2.521.925,27
7.565.775,83           

        14.473.718,52  11.662.922,38يوروBU 106 1004 01ألمانيا10/05/20062006

        145.781,24     28/02/20072.558.067,65           1.943.820,40أمين الخزانة28/02/2007          2.412.286,41

        269.019,44     10/08/20072.681.305,85           1.943.820,40أمين الخزانة10/08/2007          2.412.286,41

           7.775.281,58أمين الخزانةالرصيد          9.649.145,70
11.662.922,38         

         11.662.922,38أمين الخزانةالرصيد        14.473.718,52  11.662.922,38يوروBU 107 1006 01ألمانيا23/07/20072007

تاريخ التسليم
 المبلغ (بالفئة 

األصلية)

الجدول 11: سجل أذونات الصرف 2007-2004 
المقبوضــاتاالستالمــات

 قيمة القبض 
الفعلي

الربح/الخسارة 
الى القيمة 

القصودة (دوالر 
أمريكي)

سعر 
الصرف

تاريخ القبض الوكالة سنة المشاركة
رمز أذن 
الصرف

 مبلغ التحويل بالفئة 
األصلية

 قيمة األذن بالدوالر 
األمريكي حسب 

اليونيب

فئة / نوع 
العملة

تاريخ التحويل البلد األصلي
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تاريخ التسليم
 المبلغ (بالفئة 

األصلية)

الجدول 11: سجل أذونات الصرف 2007-2004 
المقبوضــاتاالستالمــات

 قيمة القبض 
الفعلي

الربح/الخسارة 
الى القيمة 

القصودة (دوالر 
أمريكي)

سعر 
الصرف

تاريخ القبض الوكالة سنة المشاركة
رمز أذن 
الصرف

 مبلغ التحويل بالفئة 
األصلية

 قيمة األذن بالدوالر 
األمريكي حسب 

اليونيب

فئة / نوع 
العملة

تاريخ التحويل البلد األصلي

                     -     1,00017/11/20043.364.061,32           3.364.061,32أمين الخزانة17/11/2004          3.364.061,32    3.364.061,32دوالر أمريكيD 11هـــولـنـــدا08/12/20032004

                     -     1,00005/12/20053.364.061,32           3.364.061,32أمين الخزانة05/12/2005          3.364.061,32    3.364.061,32دوالر أمريكيD 11هـــولـنـــدا08/12/20032005

        380.132,91     0,55723/08/20052.166.550,02           1.207.260,68أمين الخزانة23/08/2005          1.786.417,11

        944.460,32     6.303.711,64فبراير 2006           3.621.782,04أمين الخزانةفبراير 2006          5.359.251,32

        900.549,53     24/07/20064.473.383,73           3.621.782,04أمين الخزانة24/07/2006          3.572.834,20

10.718.502,63        7.243.564,08           12.943.645,39   2.225.142,76     

        10.718.502,63    7.243.564,08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة01/06/20052005

        450.274,75     24/07/20062.236.691,86           1.207.260,68أمين الخزانة24/07/2006          1.786.417,11

     1.354.916,85     09/08/20066.036.303,40           3.163.681,03أمين الخزانة09/08/2006          4.681.386,55

     1.178.537,31     16/08/20065.429.236,28           2.872.622,37أمين الخزانة16/08/2006          4.250.698,97

10.718.502,63        7.243.564,08           13.702.231,54   2.983.728,91     

                     -     2,46027/10/20052.000.000,00           2.000.000,00أمين الخزانة27/10/2005          4.920.000,00    4.920.000,00دوالر أمريكيالواليات المتحدة13/05/20052004

                     -     02/11/20062.000.000,00           2.000.000,00أمين الخزانة02/11/2006

                     -        25/10/2007920.000,00              920.000,00أمين الخزانة25/10/2007

4.920.000,00           

                     -     02/11/20062.000.000,00           2.000.000,00أمين الخزانة02/11/2006          3.159.700,00    3.159.700,00دوالر أمريكيالواليات المتحدة01/03/20062005

                     -     25/10/20071.159.700,00           1.159.700,00أمين الخزانة25/10/2007

3.159.700,00           

                     -     25/10/20072.500.000,00           2.500.000,00أمين الخزانة25/10/2007          7.315.000,00    7.315.000,00دوالر أمريكيالواليات المتحدة25/04/20072006
           4.815.000,00أمين الخزانةالرصيد          4.815.000,00
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2008 2009الستحقة في المجموعالستحقة في 2010الستحقة في
ألمانيـــا

2.521.9252.521.925اذن صرف 2005
  (بمعدل آلية سعر الصرف الثابت اليالغ قدره 0.8058 يورو للدوالر األمريكي الواحد)

20064.824.5734.824.5739.649.146
20074.824.5734.824.5734.824.57314.473.719

الواليات المتحدة
2.500.0002.315.0004.815.000اذن صرف 2007 (دوالر أ)

14.671.07111.964.1464.824.57331.459.790

مالحظة
بالنسبة للفترة 2003-2005 اختارت ألمانيا أن تدفع المبلغ بالدوالر األمريكي

بالنسبة للفترة 2006-2008 اختارت ألمانيا أن تدفع المبلغ باليورو مستعملة آلية سعر الصرف الثابت
تدفع ألمانيا المبلغ السنوي في شريحتين األولى في فبراير و الثانية في أغسطس

جدول قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2007
دوالر أمريكي

الصندوق االستئمــاني للصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال
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  2007 تشرين الثاني/  نوفمبر 23  أكدت ألمين الخزانة حتىقائمة بالبلدان التي
 خالل فترة  الصرف الثابتسوف تستخدم آلية سعرأنها 

  2008- 2006 الثالث سنوات 
          

 اـاسترالي 1

 اـالنمس 2

 اـبلجيك 3

 داــكن 4

 الدنمــارك 5

 فنلنــدا 6

 فرنــســا 7

 ألمانيــا 8

 اليونــان 9

 هنغاريــا 10

 التفيــا 11

 مهـورية السلوفاكيــةالج 12

 اسبــانيــا 13

 الســويـــد 14

 سويــســرا 15

  المملكة المتحدة 16
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   الثاني المرفق
  

  أوضاعها القائمة عن  إضافية تقارير تقديم المطلوبالمشاريع 
 

 عنوان المشروع الوكالة أو البلد الرمز

ALG/HAL/35/TAS/51 تأسيس بنك الهالونات: اإلزالة التدريجية القطاعيةبرنامج   الجزائر  
FSM/REF/36/TAS/01 المساعدة في تعزيز قوانين المـواد الُمسـتنفدة        :  دول المحيط الهادي   إستراتيجيةتطبيق    أستراليا

 لطبقة األوزون وتقديم برامج تدريبية لضباط الجمارك
VAN/REF/36/TAS/02 المساعدة في تعزيز قوانين المـواد الُمسـتنفدة        :  دول المحيط الهادي   إستراتيجيةتطبيق    أستراليا

 لطبقة األوزون وتقديم برامج تدريبية لضباط الجمارك
CAF/REF/34/TAS/10 الحوافزبرنامج تطبيق  /  الضرائبوفرضتطوير : دارة غازات التبريدإخطة تطبيق  فرنسا  
CAF/REF/34/TAS/11 دارة غازات التبريـد   إخطة  رصد نشاطات مشروع    : دارة غازات التبريد  إخطة  تطبيق    فرنسا 

 بما في ذلك تسجيل الفنيين فـي مجـال خدمـة التبريـد والمـوزعين والمسـتوردين         
  كلوروفلوروكربونلل

CAF/REF/34/TRA/08 برنامج تدريبي لضباط الجمارك: دارة غازات التبريدإخطة تطبيق   فرنسا  
CAF/REF/34/TRA/09 برنامج تدريب المدربين مقّدم للفنيين في مجال التبريد حول         : دارة غازات التبريد  إخطة    فرنسا

 ى الفنيين في القطاع غير الرسميأفضل الممارسات اإلدارية وبرنامج تدريبي موّجه إل
URT/REF/36/TAS/14 كلوروفلوروكربوناسترداد وتدوير ال  ألمانيا  
ANT/PHA/44/INV/10  البنك الدولي

  لإلنشاء والتعمير
  كلوروفلوروكربونخطة اإلزالة التدريجية لل

ECU/SEV/42/INS/33  البنك الدولي
 لإلنشاء والتعمير

  )المرحلة الثالثة (تمديد مشروع التعزيز المؤسسي

GLO/REF/47/DEM/268  البنك الدولي
  لإلنشاء والتعمير

الصين، الهند، أندونيسـيا، ماليزيـا،      (ستبدال أجهزة تبريد المباني     الالمشروع العالمي   
  )فيليبين

TUR/HAL/38/TAS/80  البنك الدولي
  لإلنشاء والتعمير

  ا وتخزينها في البنوكبرنامج إدارة الهالونات، استرداد الهالونات وتدويره

BAR/REF/43/TAS/11  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

جهـاز  مشروع المساعدة التقنية الُمقّدم إلى قطـاع        : دارة غازات التبريد  إخطة  تطبيق  
   وإلى المستخدمين النهائيينتكييف الهواء متحرك

BAR/REF/43/TAS/12  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

دارة غـازات   إخطـة    في    الواردة  رصد النشاطات  : غازات التبريد  دارةإخطة  تطبيق  
  التبريد

BGD/SEV/44/INS/23  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

 )المرحلة الرابعة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي 

CBI/REF/44/TAS/08  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

  الُمقّدمة لقطاع خدمة التبريد  المساعدة التقنية :دارة غازات التبريدإخطة تطبيق 

EGY/HAL/32/TAS/81  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

 برنامج إدارة بنك الهالونات

HAI/REF/39/TAS/04  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

  غاز التبريدديكلوروديفلوروميثانال استرداد وتدوير :دارة غازات التبريدإخطة تطبيق 

HAI/REF/39/TAS/06 نامج األمم بر
 المتحدة اإلنمائي

دارة غـازات   إخطـة    رصد النشاطات الواردة في      :دارة غازات التبريد  إخطة  تطبيق  
  التبريد

HON/REF/44/TAS/15  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

 برنامج المساعدة التقنية الُمقّدم للترويج للممارسـات        :دارة غازات التبريد  إخطة  تطبيق  
  والتدويرالجيدة واالسترداد 

MEX/FUM/26/DEM/86  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

  عمليات التبخير في المكسيك في روميد الميثيل ببدائل 

SIL/REF/41/TAS/05  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

تحسين الخدمة والصـيانة ضـمن قطـاع التبريـد          : دارة غازات التبريد  إخطة  تطبيق  
  ومشروع االسترداد والتدوير 

SIL/REF/41/TAS/06  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

للمستخدمين النهائيين فـي قطـاع       برنامج الحوافز : دارة غازات التبريد  إخطة  تطبيق  
  التبريد التجاري والصناعي  

SRL/FUM/27/DEM/13  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

  بدائل بروميد الميثيل في إبادة دودة الشاي الخطية في سيريالنكا 
  

SRL/REF/32/TAS/15  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

برنامج الحوافز للمستخدمين النهائيين فـي قطـاع        : دارة غازات التبريد  إخطة  تطبيق  
  التبريد التجاري والصناعي  

BAR/SEV/46/INS/13  برنامج األمم
 بيئةالمتحدة لل

  )المرحلة الثالثة، العام الثاني(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي 
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 عنوان المشروع الوكالة أو البلد الرمز

BRU/REF/44/TAS/09  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

دارة غـازات   إخطـة    رصد النشاطات الواردة في      :دارة غازات التبريد  إخطة   تطبيق
 التبريد

BRU/REF/44/TRA/07  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

برنامج تدريب المدربين على أفضل الممارسات في مجـال         : تبريددارة غازات ال  إخطة  
  التبريد وبرنامج تدريبي وطني للفنيين

CBI/SEV/50/INS/10  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )المرحلة الثانية(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

ERI/SEV/47/INS/02  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )لفة إطالق المشروعك(مشروع التعزيز المؤسسي 

GUA/SEV/43/INS/30  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )المرحلة الخامسة( مشروع التعزيز المؤسسي تجديد

KUW/REF/37/TAS/06  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

دارة غـازات   إخطـة    رصد النشاطات الواردة في      :دارة غازات التبريد  إخطة  تطبيق  
  التبريد

MDV/SEV/50/INS/11  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )المرحلة الرابعة(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

MYA/REF/45/TAS/05  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

 تحضير قوانين األوزون من أجـل ضـبط المـواد           :دارة غازات التبريد  إخطة  تطبيق  
  الُمستنفدة لطبقة األوزون

MYA/SEV/29/INS/02  برنامج األمم
  للبيئةالمتحدة

تأسيس الخلية الوطنية لألوزون من أجل القيام باإلزالة التدريجية للمواد الُمستنفدة لطبقة            
  األوزون بحسب بروتوكول مونتريال

NIC/PHA/49/PRP/19  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

   النهائيةاإلزالة إدارةخطة تحضير مشروع وضع 

SOM/SEV/36/INS/03  برنامج األمم
 لبيئةالمتحدة ل

 تأسيس وحدة األوزون

SOM/SEV/44/INS/05  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )التعزيز المؤسسي(إنشاء لجنة األوزون الوطنية 

STP/SEV/50/INS/11  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )المرحلة الثانية(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

SUD/SEV/42/INS/16  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  المرحلة الرابعة: تمديد مشروع التعزيز المؤسسي

TON/SEV/49/INS/04  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )المرحلة الثانية(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي 

TUV/SEV/50/INS/05  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )العام الثاني من المرحلة الثانية(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

UGA/SEV/13/INS/02  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  ) تأسيس وحدة المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون(التعزيز المؤسسي 

BHE/SEV/43/INS/19  منظمة األمم
المتحدة للتنمية 

 الصناعية

  )المرحلة الثانية(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

LIB/HAL/47/TAS/26  منظمة األمم
المتحدة للتنمية 

 يةالصناع

خطة لإلزالة التدريجية الستيراد الهالونات واستهالكها الصافي فـي قطـاع مكافحـة             
  الحرائق 

LIB/SEV/32/INS/04  منظمة األمم
المتحدة للتنمية 

 الصناعية

 خلق الوحدة الوطنية لألوزون 
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  الثـالثرفق ـالم

 اـالشروط المنقحة المتفق عليها إلزالة بروميد الميثيل في كيني

  : تتفق اللجنة التنفيذية على ما يلي  -1

ة مبدئيا على تخصيص مبالغ مجموعهـا       ـن إلى الموافق  ـالمبادرة في اجتماعها الثامن والثالثي      )أ(
ا ـة ألماني ـا لحكوم ـا أمريكي  دوالر 574 492ا  ــن بينه ـم(ا  ـ دوالرا أمريكي  1 595 811 

على سبيل التمويل المتاح لكينيا مـن أجـل إنجـاز           )  دوالرا أمريكيا ليوئنديبي   1 021 319و  
 طنا من معادل طاقة استنفاد األوزون من بروميد الميثيل المستخدم فـي             97اإلزالة الكاملة لـ    

والخضروات ) اد األوزون  طنا من معادل طاقة استنف     63(تبخير التربة في قطاع قطف األزهار       
  ؛ و) طنا من معادل طاقة استنفاد األوزون34(والفواكه والمشاتل والجنائن 

المبادرة في اجتماعها الثالث والخمسين إلى الموافقة على طلب حكومة كينيا االستعاضـة عـن                 )ب(
  . األزهاريوئنديبي بيونيدو كوكالة منفذة مسؤولة عن إنجاز إزالة بروميد الميثيل في قطاع قطف

على نحو ما أبلغت به أمانة األوزون، وانسجاما مع المعلومات الواردة في وثيقة المشروع المعروضـة                  -2
 طنا من معادل طاقـة اسـتنفاد        202على اللجنة التنفيذية، يبلغ خط أساس امتثال كينيا الستهالك بروميد الميثيل            

 طنا من معادل طاقة استنفاد األوزون، باستثناء        111بلغ   ي 2001وكان استهالك بروميد الميثيل في عام       . األوزون
 طنا من معادل طاقة استنفاد األوزون أعلنت كينيا أنها تسـتخدمه ألغـراض تطبيقـات الحجـر الصـحي                    21

  .واإلجراءات السابقة للشحن

وفي هذا  . وسوف تكفل التخفيضات الناتجة من تنفيذ المشروع وفاء كينيا بجدول التخفيضات الوارد أدناه              -3
الصدد، تتعهد كينيا، من خالل تنفيذ المشروع، بخفض االستهالك الوطني اإلجمالي لالستخدامات المقيدة لبروميـد               

 :الميثيل إلى مستويات ال تزيد على ما هو وارد بالنسبة للسنوات المبينة في الجدول أدناه

  كميات بروميد الميثيل الواجب إزالتها سنويا 
  )المعادلة لطاقة استنفاد األوزونباألطنان (

  
  
  قطف األزهار  السنة

  )يونيدو/يوئنديبي(
  البستنة

  )ألمانيا(
  )أ(المجموع 

المستويات القصوى الستهالك بروميد الميثيل باستثناء 
  تطبيقات الحجر الصحي واإلجراءات السابقة للشحن

  )ب() باألطنان المعادلة لطاقة استنفاد األوزون(

2001  -  -  -  111  
  96  )أ( 15  5  10  2004
2006  21  12  33  63  
2008  22  12  34  29  
2009  10  5  15  14  
  )ب، ج( 14  0  0  0  2010

وقد تختار حكومة كينيـا التعجيـل       . سوف يسعى المشروع إلى تحقيق تخفيضات أسرع إن أمكن         ) أ(
  .بجدول تخفيض بروميد الميثيل إن رغبت في ذلك، دون تعرض ميزانية المشروع لبند جزائي
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  .باستثناء واردات بروميد الميثيل ألغراض استخدامات الحجر الصحي واإلجراءات السابقة للشحن ) ب(

  .ألغراض االستخدامات األخرى بخالف التربة، من قبيل الحبوب المخزنة والهياكل )ج(

وتتعهد كينيا بالحفاظ   . سوف يعمل المشروع على إزالة جميع استخدامات التربة لبروميد الميثيل في كينيا             -4
دوما على مستويات االستهالك المشار إليها أعاله من خالل فرض قيود على الواردات واللجوء إلـى سياسـات                  

  .أخرى قد ترى من الضروري اعتمادها

وئنديبي ويونيدو إلى صرف تمويل المشروع، تمشيا مع جـدول الميزانيـة            سوف تبادر حكومة ألمانيا وي      -5
  :السنوي التالي

  

  المجموع  يونيدو   يوئنديبي  ألمانيا  السنة
2002  0  660 510    660 510  
2003  247 287      247 287  
2004  347 172      347 172  
2005          
2006  898 114      898 114  
2007      *659 510  659 510  
  1 595 811  510 659  510 660  574 491  وعالمجم

  .محّول من يوئنديبي في االجتماع الثالث والخمسين(*)    

ووفقا لذلك، . استعرضت حكومة كينيا بيانات االستهالك المحددة في هذا المشروع وهي واثقة من صحتها             -6
 تتحمل المسؤولية الحصرية عن كفالـة       تدخل الحكومة في هذا االتفاق مع اللجنة التنفيذية علماً بأن الحكومة سوف           

أمـا االسـتهالك المتبقـي      . إزالة أي كميات إضافية تحدد الحقا لجهة استهالك بروميد الميثيل في تبخير التربـة             
 استنفاد األوزون، فهو مستخدم في المنتجات المخزنة        قدرات من    طنا 14ول أعاله، والبالغ قدره     الملحوظ في الجد  

وسوف يجري التطرق مستقبال إلى الكمية المتبقية من هذا االستهالك عـن طريـق              . هياكلواألدوات الحرفية وال  
  .مشروع مستقل لإلزالة

وسوف يكون لدى حكومة كينيا، باالتفاق مع حكومة ألمانيا ويوئنديبي ويونيدو، المرونة في تنظيم وتنفيذ                 -7
.  الملحوظة أعاله لجهة إزالة بروميـد الميثيـل        عناصر المشروع التي ترتئيها أكثر أهمية في الوفاء بااللتزامات        

وتتفق حكومة ألمانيا ويوئنديبي ويونيدو على إدارة تمويل المشروع بطريقة تكفل تحقيـق التخفيضـات المحـددة                 
وسوف تبادر حكومة ألمانيا ويوئنديبي ويونيدو أيضا إلى تزويد اللجنة          . المتفق عليها في ما يتعلق ببروميد الميثيل      

  .ة بتقارير سنوية عن التقدم المحرز في الوفاء بالتخفيضات المنصوص عليها في إطار المشروعالتنفيذي

إن الشروط المتفق عليها هذه بين حكومة كينيا واللجنة التنفيذية تجّب االتفاق الذي تم التوصل إليـه فـي                     -8
  .االجتماع الثامن والثالثين للجنة التنفيذية
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AFGHANISTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase III) UNEP $150,000 $0 $150,000

$150,000 $150,000Total for Afghanistan

ALGERIA

PHASE-OUT PLAN

ODS phase out plan

National phase-out plan (first tranche) UNIDO $723,500 $54,263 $777,763

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. UNIDO was urged to 
take full account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 
during the implementation of the phase-out plan.

60.5

$723,500 $54,263 $777,763Total for Algeria 60.5

ARGENTINA

PRODUCTION

CFC closure

Accelerated phase-out plan for CFC production IBRD $2,300,000 $172,500 $2,472,500

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee.

Strategy for gradual phase-out of CFC-11 and CFC-12 
production: 2007 annual programme

IBRD $0 $120,000 $120,000

The Executive Committee took note of the verification report of 
the 2006 CFC production at FIASA.

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

National CFC phase-out plan: 2008 work programme UNIDO $1,167,350 $87,551 $1,254,9011,509.5

SEVERAL

Ozone unit support

Extension for institutional strengthening project (phase V) UNDP $311,567 $23,368 $334,935

$3,778,917 $403,419 $4,182,336Total for Argentina 1,509.5

ARMENIA

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Preparation for a terminal phase-out management plan UNEP $18,000 $2,340 $20,340

Preparation for a terminal phase-out management plan UNDP $12,000 $900 $12,900

$30,000 $3,240 $33,240Total for Armenia

1
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BAHRAIN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Bahrain

BANGLADESH

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase V) UNDP $130,000 $9,750 $139,750

$130,000 $9,750 $139,750Total for Bangladesh

BELIZE

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan for the phase-out of 
ODS in the refrigeration and air-conditioning sector (first 
tranche)

UNEP $53,000 $6,890 $59,890

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan for the phase-out of 
ODS in the refrigeration and air-conditioning sector (first 
tranche)

UNDP $122,000 $10,980 $132,980

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $76,700 $0 $76,700

$251,700 $17,870 $269,570Total for Belize

BHUTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase II) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Bhutan

BOLIVIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI) UNEP $78,867 $0 $78,867

$78,867 $78,867Total for Bolivia
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BOTSWANA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase III) UNEP $78,173 $0 $78,173

$78,173 $78,173Total for Botswana

BRAZIL

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

National CFC phase-out plan (sixth tranche) UNDP $870,000 $63,500 $933,500

UNDP was requested to report upon submission of the seventh 
tranche on progress with extending the quota system to all ODS; 
and not to submit the eighth tranche prior to an extension of the 
quota system to all CFC.

576.0

$870,000 $63,500 $933,500Total for Brazil 576.0

CAMBODIA

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan for the phase-out of 
CFCs (first tranche)

UNEP $120,000 $15,600 $135,600

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan for the phase-out of 
CFCs (first tranche)

UNDP $195,000 $14,625 $209,625

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

3.5

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $112,667 $0 $112,667

$427,667 $30,225 $457,892Total for Cambodia 3.5

CAMEROON

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI) UNEP $139,532 $0 $139,532

$139,532 $139,532Total for Cameroon
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CHAD

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $94,000 $12,220 $106,220

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan (first tranche) UNDP $92,000 $8,280 $100,280

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$186,000 $20,500 $206,500Total for Chad

CHINA

FOAM

Sectoral phase out plan

Sector plan for phase-out of CFC-11 in the China foam 
sector: 2007 annual programme

IBRD $2,676,000 $240,840 $2,916,840551.0

Sector plan for phase-out of CFC-11 in the China foam 
sector: 2008 annual programme

IBRD $1,767,000 $159,030 $1,926,030

HALON

Sectoral phase out plan

Sector plan for halon phase-out in China: 2008 annual 
programme

IBRD $300,000 $22,500 $322,500

China and the World Bank were requested to continue to report on 
the use of the remaining unused funds until 2010 and to report 
back to the Executive Committee by the last Meeting of 2008 on a 
feasible reporting system for years beyond 2010.

REFRIGERATION

Sectoral phase out plan

Refrigeration servicing sector CFC phase-out plan (fourth  
tranche)

UNIDO $700,000 $52,500 $752,500793.0

SOLVENT

Multiple solvents

ODS phase-out in China solvent sector: 2008 annual 
programme

UNDP $1,480,000 $111,000 $1,591,00085.0

$6,923,000 $585,870 $7,508,870Total for China 1,429.0

COOK ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase II, 
first year)

UNEP $15,000 $0 $15,000

$15,000 $15,000Total for Cook Islands
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COSTA RICA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII) UNDP $140,513 $10,538 $151,051

$140,513 $10,538 $151,051Total for Costa Rica

COTE D'IVOIRE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV)

UNEP $106,340 $0 $106,340

$106,340 $106,340Total for Cote D'Ivoire

CUBA

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

National ODS phase-out plan for CFCs: 2006 and 2007 
annual implementation plans

UNDP $641,000 $48,075 $689,075

The Executive Committee noted that in the Agreement between the 
Government and the Executive Committee the maximum allowable 
total consumption of CFCs for 2008 is 93.8 ODP tonnes.

166.2

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNDP $149,066 $11,180 $160,246

$790,066 $59,255 $849,321Total for Cuba 166.2

DJIBOUTI

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNEP $80,000 $10,400 $90,400

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNDP $147,000 $13,230 $160,230

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$227,000 $23,630 $250,630Total for Djibouti
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EL SALVADOR

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNDP $230,000 $17,250 $247,250

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

16.0

Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$250,000 $19,850 $269,850Total for El Salvador 16.0

GAMBIA

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNDP $99,500 $8,955 $108,455

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNEP $93,000 $12,090 $105,090

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$192,500 $21,045 $213,545Total for Gambia

GEORGIA

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNDP $108,820 $8,162 $116,9823.4

$108,820 $8,162 $116,982Total for Georgia 3.4

GHANA

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNDP $140,500 $10,538 $151,03812.2

$140,500 $10,538 $151,038Total for Ghana 12.2
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GUATEMALA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase VI) UNEP $124,800 $0 $124,800

$124,800 $124,800Total for Guatemala

GUYANA

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan for the phase-out of 
ODS in the refrigeration and air-conditioning sector (first 
tranche)

UNDP $124,000 $11,160 $135,160

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan for the phase-out of 
ODS in the refrigeration and air-conditioning sector (first 
tranche)

UNEP $58,000 $7,540 $65,540

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$182,000 $18,700 $200,700Total for Guyana

HONDURAS

FUMIGANT

Methyl bromide

National methyl bromide phase-out plan, phase II (second 
tranche)

UNIDO $800,000 $60,000 $860,00047.5

$800,000 $60,000 $860,000Total for Honduras 47.5

INDONESIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI) UNDP $271,245 $20,343 $291,588

$271,245 $20,343 $291,588Total for Indonesia

IRAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI, second year)

UNDP $86,756 $6,507 $93,263

$86,756 $6,507 $93,263Total for Iran
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KIRIBATI

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase II, 
second year)

UNEP $30,000 $0 $30,000

$30,000 $30,000Total for Kiribati

KOREA, DPR

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $130,000 $0 $130,000

$130,000 $130,000Total for Korea, DPR

KUWAIT

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase III) UNEP $105,320 $0 $105,320

$105,320 $105,320Total for Kuwait

LEBANON

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

National phase-out management plan for Annex-A Group-I 
substances (CFCs) (fourth tranche)

UNDP $100,000 $7,500 $107,50040.0

$100,000 $7,500 $107,500Total for Lebanon 40.0

LESOTHO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Lesotho

LIBERIA

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNDP $104,000 $9,360 $113,360

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNEP $131,500 $17,095 $148,595

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$235,500 $26,455 $261,955Total for Liberia
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MACEDONIA, FYR

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan for CFCs (third 
tranche)

UNIDO $15,000 $1,125 $16,1255.0

$15,000 $1,125 $16,125Total for Macedonia, FYR 5.0

MALAWI

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNDP $125,500 $11,295 $136,795

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNEP $95,000 $12,350 $107,350

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI) UNEP $66,733 $0 $66,733

$287,233 $23,645 $310,878Total for Malawi

MALAYSIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII) UNDP $279,500 $20,963 $300,46323.1

$279,500 $20,963 $300,463Total for Malaysia 23.1

MALDIVES

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $80,000 $10,400 $90,400

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan (first tranche) UNDP $85,000 $7,650 $92,650

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

0.7

$165,000 $18,050 $183,050Total for Maldives 0.7
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MALI

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNDP $172,000 $12,900 $184,900

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNEP $120,000 $15,600 $135,600

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$292,000 $28,500 $320,500Total for Mali

MARSHALL ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase II, 
second year)

UNEP $30,000 $0 $30,000

$30,000 $30,000Total for Marshall Islands

MAURITANIA

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNDP $85,000 $7,650 $92,650

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNEP $96,000 $12,480 $108,480

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$181,000 $20,130 $201,130Total for Mauritania

MAURITIUS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
III)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Mauritius
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MEXICO

AEROSOL

Metered dose inhalers

Phase-out of CFC consumption in the manufacture of 
aerosol MDIs

UNIDO $2,630,503 $197,288 $2,827,791 30.07

Approved on the understanding that no further funding would be 
provided for CFC-MDI conversion in Mexico. The Committee 
also noted that UNIDO will return US$200,000 plus agency 
support costs of US$15,000 of the adjustment required under 
decision 52/30(b) from the national phase-out plan for Mexico to 
the 54th Meeting.

97.0

$2,630,503 $197,288 $2,827,791Total for Mexico 97.0

MONGOLIA

PHASE-OUT PLAN

ODS phase out plan

Terminal phase-out management plan (second tranche) Japan $55,000 $7,150 $62,150

$55,000 $7,150 $62,150Total for Mongolia

MONTENEGRO

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out plan for CFCs (first tranche) UNIDO $175,000 $13,125 $188,125

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. UNIDO was urged to 
take full account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 
during the implementation of the TPMP.

3.0

$175,000 $13,125 $188,125Total for Montenegro 3.0

MOROCCO

FUMIGANT

Methyl bromide

Phase-out of methyl bromide used for soil fumigation in 
tomato production (fifth tranche)

UNIDO $424,381 $31,829 $456,21078.0

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase III) UNEP $156,000 $0 $156,000

$580,381 $31,829 $612,210Total for Morocco 78.0

NAMIBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Namibia
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NAURU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase II, 
first year)

UNEP $15,000 $0 $15,000

$15,000 $15,000Total for Nauru

NIGER

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI) UNEP $64,827 $0 $64,827

$64,827 $64,827Total for Niger

NIUE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase II) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Niue

PAKISTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IV, 
second year)

UNDP $112,234 $8,418 $120,652

$112,234 $8,418 $120,652Total for Pakistan

PALAU

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase II, 
second year)

UNEP $30,000 $0 $30,000

$30,000 $30,000Total for Palau

PARAGUAY

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Paraguay

QATAR

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $65,000 $8,450 $73,450

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.
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Terminal phase-out management plan (first tranche) UNIDO $242,500 $18,188 $260,688

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

3.0

$307,500 $26,638 $334,138Total for Qatar 3.0

ROMANIA

PRODUCTION

ODS closure

Sector plan for production sector (fourth tranche) UNIDO $1,200,000 $90,000 $1,290,000

The tranche was approved in view of the progress already achieved 
in establishing the CTC incinerator in Chimcomplex and the 
completion of the removal of the capability to produce CTC at 
Oltchim. UNIDO was requested to withhold disbursement until it 
had verified completion of the 2007 work programme and had 
cleared with the Secretariat that the targets for 2007 had been 
achieved; and also to carry out the verification of the ODS 
production sector and the terminal phase-out of CTC for the 
process agent project in 2008 and 2009.

$1,200,000 $90,000 $1,290,000Total for Romania

RWANDA

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNEP $110,000 $14,300 $124,300

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNDP $124,500 $11,205 $135,705

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$234,500 $25,505 $260,005Total for Rwanda

SAMOA

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan (first tranche) UNDP $45,000 $4,050 $49,050

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $55,000 $7,150 $62,150

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $60,000 $0 $60,000

$160,000 $11,200 $171,200Total for Samoa

SAUDI ARABIA

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

National phase-out plan UNEP $364,500 $47,385 $411,885

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee, on the understanding 
that approval was without prejudice to the operation of the 
Montreal Protocol’s mechanism for addressing non-compliance. 
The agencies were urged to take full account of the requirements 
of decisions 41/100 and 49/6 during the implementation of the 
phase-out plan.

National phase-out plan UNIDO $1,287,000 $96,525 $1,383,525

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee, on the understanding 
that approval was without prejudice to the operation of the 
Montreal Protocol’s mechanism for addressing non-compliance. 
The agencies were urged to take full account of the requirements 
of decisions 41/100 and 49/6 during the implementation of the 
phase-out plan.

269.7

SEVERAL

Ozone unit support

Institutional strengthening (establishment of Ozone Unit) UNEP $300,000 $0 $300,000

$1,951,500 $143,910 $2,095,410Total for Saudi Arabia 269.7

SENEGAL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII) UNEP $152,100 $0 $152,100

$152,100 $152,100Total for Senegal

SEYCHELLES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Seychelles

SOLOMON ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase II, 
second year)

UNEP $30,000 $0 $30,000

$30,000 $30,000Total for Solomon Islands
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SUDAN

PHASE-OUT PLAN

ODS phase out plan

National CFC/CTC phase-out plan (third tranche) UNIDO $220,000 $16,500 $236,50065.0

$220,000 $16,500 $236,500Total for Sudan 65.0

SWAZILAND

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Preparation for a terminal phase-out management plan UNDP $15,000 $1,125 $16,125

Preparation for a terminal phase-out management plan UNEP $15,000 $1,950 $16,950

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase III) UNEP $60,000 $0 $60,000

$90,000 $3,075 $93,075Total for Swaziland

THAILAND

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

National CFC phase-out plan: 2007 annual implementation 
plan

IBRD $550,000 $49,500 $599,500

The Executive Committee took note, with appreciation, of the 
verification audit of the imports of CFC, TCA and CTC in 
Thailand for the year 2005.

209.0

$550,000 $49,500 $599,500Total for Thailand 209.0

TONGA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase II, 
second year)

UNEP $30,000 $0 $30,000

Approved on the understanding that only US $6,566 would be 
disbursed until the Government of Tonga had submitted Article 7 
data for 2006, had appointed a full-time ODS officer and enacted a 
licensing system for ODS.

$30,000 $30,000Total for Tonga

TURKEY

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Total phase-out of CFCs plan: Implementation status of 
2007AP and verification report for CFC consumption for 
2007

IBRD $0 $30,000 $30,000

$30,000 $30,000Total for Turkey
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TURKMENISTAN

FUMIGANT

Methyl bromide

Preparation of a project for the elimination of methyl 
bromide in the post harvest sector

UNIDO $20,000 $1,500 $21,500

Approved on the understanding that funding will not be disbursed 
until Turkmenistan has submitted the instruments of ratification of 
the Copenhagen Amendment.

$20,000 $1,500 $21,500Total for Turkmenistan

YEMEN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase V) UNEP $170,000 $0 $170,00014.0

$170,000 $170,000Total for Yemen 14.0

ZAMBIA

PHASE-OUT PLAN

CFC phase out plan

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNDP $109,000 $9,810 $118,810

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan for CFCs (first 
tranche)

UNEP $94,000 $12,220 $106,220

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$203,000 $22,030 $225,030Total for Zambia

REGION: AFR

SEVERAL

Technical assistance/support

African customs enforcement networks for preventing 
illegal trade of ODS in the African sub-regional trade 
organizations (CEMAC, COMESA, SACU and UEMOA)

UNEP $160,000 $20,800 $180,800

Approved on the understanding that: it was without prejudice to 
future funding approvals for the remaining year proposed for this 
project; that disbursement would take place only when UNEP had 
provided the Secretariat with letters from the 38 countries 
signifying the interest and commitment of their governments and 
customs representatives to this network; and UNEP and the 
Government of France would prepare a joint report on the outputs 
of the network’s first year of operation, with an emphasis on 
making its operations sustainable into the future.
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African customs enforcement networks for preventing 
illegal trade of ODS in the African sub-regional trade 
organizations (CEMAC, COMESA, SACU and UEMOA)

France $75,000 $9,750 $84,750

Approved on the understanding that: it was without prejudice to 
future funding approvals for the remaining year proposed for this 
project; that disbursement would take place only when UNEP had 
provided the Secretariat with letters from the 38 countries 
signifying the interest and commitment of their governments and 
customs representatives to this network; and UNEP and the 
Government of France would prepare a joint report on the outputs 
of the network’s first year of operation, with an emphasis on 
making its operations sustainable into the future.

$235,000 $30,550 $265,550Total for Region: AFR

GLOBAL

SEVERAL

Agency programme

Core unit budget (2008) UNIDO $0 $1,803,530 $1,803,530

Core unit budget (2008) UNDP $0 $1,803,530 $1,803,530

Compliance Assistance Programme: 2008 budget UNEP $8,243,090 $659,447 $8,902,537

UNEP was requested to submit a revised budget to the Secretariat 
and in future submissions for the CAP budget, to continue 
providing detailed information on the activities for which the 
global funds would be used; extending the prioritization of 
funding between CAP budget lines so as to accommodate 
changing priorities and to provide details on the reallocations 
made in its budget following decisions 47/24 and 50/26. UNEP 
was also requested to report on current post levels of staff and to 
inform the Executive Committee of any changes therein 
particularly as it related to increased budget allocations.

Core unit budget (2008) IBRD $0 $1,614,900 $1,614,900

$8,243,090 $5,881,407 $14,124,497Total for Global

4,631.2GRAND TOTAL $36,993,084 $8,183,198 $45,176,282
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Sector Tonnes Funds approved  (US$)
Support TotalProject

Summary UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67
Annex IV

(ODP)

IBRD 760.0 $7,593,000 $2,409,270 $10,002,270
UNDP 926.0 $6,707,701 $2,323,797 $9,031,498
UNEP 14.0 $12,957,149 $909,307 $13,866,456
UNIDO 2,931.2 $9,605,234 $2,523,924 $12,129,158

$75,000 $9,750 $84,750France
$55,000 $7,150 $62,150Japan

BILATERAL COOPERATION
Phase-out plan $55,000 $7,150 $62,150
Several $75,000 $9,750 $84,750

$130,000 $16,900 $146,900TOTAL:
INVESTMENT PROJECT
Aerosol 97.0 $2,630,503 $197,288 $2,827,791
Foam 551.0 $4,443,000 $399,870 $4,842,870
Fumigant 125.5 $1,224,381 $91,829 $1,316,210
Halon $300,000 $22,500 $322,500
Process agent
Production $3,500,000 $382,500 $3,882,500
Refrigeration 793.0 $700,000 $52,500 $752,500
Solvent 85.0 $1,480,000 $111,000 $1,591,000
Phase-out plan 2,942.6 $9,829,170 $887,722 $10,716,892

4,594.1 $24,107,054 $2,145,209 $26,252,263TOTAL:
WORK PROGRAMME AMENDMENT
Fumigant $20,000 $1,500 $21,500
Phase-out plan $60,000 $6,315 $66,315
Several 37.1 $12,676,030 $6,013,274 $18,689,304

37.1 $12,756,030 $6,021,089 $18,777,119TOTAL:
Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 4,631.2 $36,993,084 $8,183,198 $45,176,282
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  الخامسالمرفق 

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  اتّفاق بين الجزائر

  بشأن خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون
  
 واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال )البلد (حكومة الجزائرمثّل هذه االتفاق التفاهم بين ي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلون المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لألوز
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
 8، 6، 4، 2على النحو المبّين في الصفوف د على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
ء اللجنة وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . ا االتفاق في هذ")األهداف والتمويل ("لفأ -2من التذييل 10و

تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق يفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة باتعّهداتها بالتنفيذية 
  .لمتعّدد األطراف بالنسبة للموادا
  
توفير على ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق، تالتفاقاللتزاماته المحددة في هذا ا البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2 من التذييل 11التمويل المحّدد في الصف 
  "). على التمويلالجدول الزمني للموافقة ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  .اق االتفا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدد حقّق األأن يكون البلد ق  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل اقّدم برنامجأن يكون البلد   ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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المؤّسسات المحّددة وسوف ترصد .  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 

  
، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياج أساس تقديرات في حين أن التمويل قد ُحّدد على  .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

التخصيص المصنّفة وإعادات .  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،فق عليهبرنامج التنفيذ السنوي الموا
  .عن تنفيذ البرنامج السنوي

  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

التفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد  اا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتلتي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد في الحاالت اذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو اإدارة وتنفيذ هذة عن شامللاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

 أن تكون الوكالة  علىاليونيدو توافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
 القيام باألنشطة المدرجة فذة الرئيسية مسؤولة عنوستكون الوكالة المن. )الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

. )ب(5 المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية لتحقّقا، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ -6في التذييل 
لتابعة ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات 

الوكالة ووتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية . افللصندوق المتعّدد األطر
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 12ة في الصفّ ـ بالرسوم المبّينالمنفذة المتعاونة

  
في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمكّن البلد  .10

 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

 أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما لل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 

المبالغ المحّددة في  التمويل بمقدار أن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل
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 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
 قد  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىشروعأية ميؤثر على تمويل 
  

 اتسهيل تنفيذ هذل يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
ية للتحقّق من وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  االطالّع على المعلومات الضرور. االتفاق 
  . االتفاقاهذلاالمتثال 

  
 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13

ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقاتعريفه

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 

، كلورو فلورو 12-، كلورو فلورو كربون11-كلورو فلورو كربون  األولىالمجموعة   لفأالمرفق 
 115-، وكلورو فلورو كربون114-، كلورو فلورو كربون113-كربون

 هالونات  الثانيةالمجموعة   لفأالمرفق 

 هايدروكرابن أخرى كاملة الهلوجة  األولىموعة المج  اءبالمرفق 

 رابع كلوريد الكربون  الثانيةالمجموعة   اء بالمرفق

 كلوروفورم الميثيل  الثالثةالمجموعة   اءبالمرفق 
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  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
 
  المجموع  2010  2009  2008  2007  
حدود استهالك بروتوكول مونتريال لمواّد . 1

أطنان من  (األولى ، المجموعةألفالمرفق 
  )قدرات استنفاد األوزون

318318318 0  

 الستهالكلالحّد األقصى المسموح به . 2
 األولى، المجموعة  ألفمواد المرفقل الكلي

   )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(
200150100 0  

حدود استهالك بروتوكول مونتريال لمواد . 3
أطنان من  (لثانيةامجموعة ال، ألفالمرفق 

  )قدرات استنفاد األوزون
118.6118.6118.6 0  

الحّد األقصى المسموح به لالستهالك . 4
 الثانية، المجموعة ألفالكلي لمواد المرفق 

  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(
807050 0  

حدود استهالك بروتوكول مونتريال لمواد . 5
طنان من أ (األولى، المجموعة باءالمرفق 

  )قدرات استنفاد األوزون
0.150.150.15 0  

الحّد األقصى المسموح به لالستهالك . 6
 األولى، المجموعة باءالكلي لمواّد المرفق 

أطنان ) (أطنان من قدرات استنفاد األوزون(
  )من قدرات استنفاد األوزون

0.10.10.1 0  

حدود استهالك بروتوكول مونتريال لمواّد . 7
أطنان من  (الثانية، المجموعة باءق المرف

  )قدرات استنفاد األوزون
3.13.13.1 0  

الحّد األقصى المسموح به لالستهالك . 8
 الثانية، المجموعة باءالكلي لمواّد المرفق 

  ) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(
2.02.01.0 0  

حدود استهالك بروتوكول مونتريال لمواد . 9
أطنان من  (الثالثةمجموعة ، الباءالمرفق 

  )قدرات استنفاد األوزون
444 1.7  

الحّد األقصى المسموح به لالستهالك . 10
 الثالثة، المجموعة باءالكلي لمواد المرفق 

   )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(
4.03.52.0 1.5  

التمويل المتفق عليه للوكالة الرئيسية  . 11
 921,500  723,5000198,000  )دوالر أمريكي(

تكاليف مساندة الوكالة الرئيسية . 12
 69,113  54,263014,850  )دوالر أمريكي( بالمئة 7.5 )اليونيدو(

دوالر (التكاليف اإلجمالية المتفق عليها . 13
 990,613  777,7630212,850  )أمريكي
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   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 
  
  .2009سنة  من ول األللموافقة عليه في االجتماع ،  الشريحة الثانية ي النظر في تمويلسيجر  .1
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    لمطلوبمستوى التمويل ا  
  ________________________  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  تصنيعال

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةجراءاتإ  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـستيراد المة الـنوع مراقبة السياسة العام

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  سوم اإلداريةالر  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: لفأ -5التذييل 
  
ستقوم وحدة األوزون الوطنية واليونيدو بتنسيق وإدارة كافة أنشطة الرصد، بواسطة تمويل المشروع   .1

  .المتضّمن في خطة اإلزالة الوطنية
  
في رصد واردات المواد المستنفدة طبيعة مهمتها بستلعب اليونيدو دوراً رئيسياً في ترتيبات الرصد   .2

ختلف المشروعات لم والتدقيق في كافة برامج الرصد لألوزون، التي ستُستعمل سجالتها كمرجع إلعادة الفحص
ت الوطنية والسلطات  مع وحدة األوزون الوطنية والوكاالوستعمل اليونيدو، بالتعاون. من خطة اإلزالة الوطنيةض

  .درات المواد المستنفدة لألوزون غير المشروعةعلى رصد واردات وصاالحكومية 
  

  التحقق واإلبالغ
  
في حالة وقوع اختيار  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

نفذة  الوكالة المواستناداً إلى التشاور مع.  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةالجزائراللجنة التنفيذية على 
تطبيق لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة تختار الجزائر ، ينبغي أنالرئيسية

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدخطة اإلزالة الوطنية
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
على  مشروع في وثيقة الةحدَّدمجموعة أنشطة مسؤولة عن م) اليونيدو (ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية  .1

  :التاليالنحو 
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
أمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ت  ) ج(

وفي حالة . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 اللجنة  سوف تقّدم،45/54من المقرر ) د( تمشياً مع الفقرة  للجزائراختيار اللجنة التنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقيام التنفيذّية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  

رنامج التنفيذ السنوي لسنة ، والتحضير لب2008ج التنفيذ السنوي لسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 ؛لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية ،2009

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ذ برناضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفي  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 
 ات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشر  ) ي(

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

  

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
دوالر أمريكي  10.000االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان قدرات مستنفدة لألوزونفيضات تخ من عن كّل طن
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  السادس المرفق

  اتّفاق بين بليز
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 

 بشأن خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون
  

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("حكومة بليز  االتفاق التفاهم بين يمثّل هذا  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلمحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون ال
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
 من 2 في الصف على النحـو المبّينالك السنوي للمواّد ـد على االلتزام بحدود االستهـيوافق البل  .2

ء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . ا االتفاقفي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2التذييل 
لمتعّدد تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة باتعّهداتها ب

  .األطراف بالنسبة للمواد
  
على توفير ث المبدأ، ـجنة التنفيذية، من حي اللوافق، تاللتزاماته المحددة في هذا االتفاق البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2من التذييل  6 التمويل المحّدد في الصف
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِفجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستمتنع الل  .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المحددة المف اهدأن يكون البلد قد حقّق األ  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل اليذ تنفلل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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 وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 

  
، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات اجاحتيفي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

وإعادات التخصيص المصنّفة .  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
تعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما ك

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ ن قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم لذي يكو وا،برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  

  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

حتياجات الخاّصة التي قد  االتفاق لمعالجة االا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  

على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(
 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 

رصد عن لخضع لي، وستحققتلنتائج المقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيها اذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  

 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو اهذإدارة وتنفيذ شاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9
 أن تكون الوكالة  علىاليونيب توافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 

لوكالة ا(قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشاركة   واليوئنديبي)"الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقتحت اشراف الوكالة المنفذة الرئيسية ) المنفذة المتعاونة

، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ -6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل الوكالة المن
التي دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5رة الفرعية  المستقل على النحو الوارد في الفقلتحقّقا

الوكالة المنفذة  سوف تكون لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُقد 
 التنفيذية من حيث وتوافق اللجنةباء –6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  المتعاونة

 من 8 و7ين ة في الصفّـ بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةوالمبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
  .لفأ-2ل ـالتذيي

  
في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمكّن البلد  .10

 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجز من بروتوكول مونترياللفأ-2 التذييل
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

 أن يبرهنتمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافقة على اللل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
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دة في  التمويل بمقدار المبالغ المحّدأن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل
 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
 قد  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي قطاعات االستهالك لات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
  المتعاونةالوكالة المنفذةووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاق اتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة

  . االتفاقاهذلاالطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال 
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم ب إليها في البروتوكول،  االتفاق لها المعنى المنسواوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها
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  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
 115-، الكلوروفلوروكربون12-الكلوروفلوروكربون  األولىالمجموعة   ألفالمرفق 

   
  

  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007  
  

الستهالك مواد المجموعة  حدود بروتوكول مونتريال . 1
  0  3,7  3,7  3,7  ) استهالك األوزونقدراتأطنان (األولى من المرفق ألف

 

مواد المجموعة  األقصى المسموح به الستهالكلحد ا. 2
   )قدرات استهالك األوزونأطنان  (األولى من المرفق ألف

  
3,7  3,7  3,7  0  

 

قدرات أطنان ( الخطة كمية الخفض الجديد بموجب. 3
  3,7  0,0  3,7  0,0  0,0 )استهالك األوزون

دوالر (التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4
 101 000  48 000  53 000 )أمريكي

دوالر ( متعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال. 5
  194 000    72 000    122 000  )أمريكي

 295 000  120 000  175 000  )دوالر أمريكي(تفق عليه مجموع التمويل الم. 6
  13 130  6 240   6 890  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 7
  17 460    6 480    10 980  )دوالر أمريكي (متعاونةتكلفة دعم الوكالة المنفذة ال. 8
  30 590  12 720   17 870  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف دعم الوكالتين . 9

  325 590    132 720    192 870  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 10
  .2009سوف يقدم طلب بخصوص الشريحة الثانية في أوائل عام : مالحظة

  

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 
  
  .2009لعام األول يه في االجتماع للموافقة عل الشريحة الثانية سيجري النظر في تمويل  .1
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  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  ذة الرئيسيةالوكالة المنف  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

قدرة م(لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  تصنيعال

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
  
4  
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  المساعدة التقنّية  .
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  اط المقررالنش/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـستيراد المة الـنوع مراقبة السياسة العام

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهألدوارمؤّسسات الرصد وا: لفأ -5التذييل 
  

بالمشروع، التابعة " وحدة الرصد واإلدارة"سوف يتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل   .14
  .لوحدة األوزون الوطنية

  
سوف تضطلع الوكالة المنفّذة الرئيسية بدور بارز بصفة خاصة في ترتيبات الرصد نظرا للوالية المنوطة   .15

اد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتها كمرجعية للتحقق في جميع برامج الرصد بها في رصد واردات المو
وستقوم هذه المنظمة أيضا، إلى جانب . الخاصة بمختلف المشروعات الواقعة ضمن خطة إدارة اإلزالة النهائية

ر القانونية من المواد المستنفدة الوكالة المنفّذة المتعاونة، بالمهمة الشاقة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات غي
  .لألوزون مع تقديم بالغات عنها إلى الوكاالت الوطنية المختصة عن طريق وحدة األوزون الوطنية

  
  التحقق واإلبالغ

  
في حالة وقوع اختيار  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .16

،  الوكالة المنفذة الرئيسيةواستناداً إلى التشاور مع. ليز إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةاللجنة التنفيذية على ب
دارة االزالة إتطبيق خطة لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة بليز ختار ت ينبغي أن
  . وهذا البرنامج المستقل للرصدالنهائية
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  كالة المنفذة الرئيسيةدور الو: لفأ -6التذييل 

  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 لة الخاّصة بالبلد؛، على النحو المبّين في خطة اإلزا بهالخاّصة

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

وفي حالة . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية ،45/54من المقرر ) د( تمشياً مع الفقرة بليزة التنفيذية لاختيار اللجن

  بهذه المهمة؛للقيام تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008ج التنفيذ السنوي لسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 ، لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛2009

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشراف إجراء مهاّم  ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 ؛التنفيذية ذلك
 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 

  

  :التنفيذ المتعاونة بما يليستقوم وكالة   1.
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  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

     في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛بليزومساعدة   )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
    

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
 دوالر أمريكي 10 000االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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   السابعالمرفق

  اتّفاق بين كمبوديا
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
 بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("حكومة كمبوديا  االتفاق التفاهم بين يمثّل هذا  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلالمحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون 
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
 من التذييل  2 في الصف على النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
تعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذب ويقبل البلد أنّه، .ا االتفاقفي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2
لمتعّدد األطراف تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .بالنسبة للمواد
  
توفير على ث المبدأ، ـلجنة التنفيذية، من حي الوافق، تاللتزاماته المحددة في هذا االتفاق البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2 من التذييل  9 التمويل المحّدد في الصف 
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  .من هذا االتفاق )ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِفاللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستمتنع   .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
   :على التمويلللموافقة 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدأن يكون البلد قد حقّق األ  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .لهذا البرنامجالتنفيذية 
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دة وسوف ترصد المؤّسسات المحّد.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 

  
، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات حتياجافي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

ة وإعادات التخصيص المصنّف.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم لذي  وا،برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

االحتياجات الخاّصة التي قد  االتفاق لمعالجة ا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتا النتائج المقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيهذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100 بالمقررينسوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو ايذ هذإدارة وتنفشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

 أن تكون يونيب على قد وافقتو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
 على أن تكون الوكالة الوكالة المنفذة المتعاونة تحت اشراف الوكالة ووافقت يوئنديبيالوكالة المنفذة الرئيسية 

فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام وستكون الوكالة المن. ذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقالمنف
 المستقل على النحو الوارد في لتحقّقا، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ -6باألنشطة المدرجة في التذييل 

ل اعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم لاوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5الفقرة الفرعية 
مسؤولة عن تنفيذ  الوكالة المنفذة المتعاونةسوف تكون (لتابعة للصندوق المتعّدد األطراف الرصد والتقييم ا

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة ) باء–6األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل 
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 12ة في الصفّ ـ بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةونفذة الرئيسية الم
  

في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمكّن البلد  .10
 االتفاق، عندئذ يقبل اهذلعن االمتثال ، على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما لل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها

ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
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 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في أن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل
 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزالك غير  االستهالاتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
 قد  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
 الوكالة المنفذة المتعاونةووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاق اتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة

  .لهذا االتفاقمن االمتثال االطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق 
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  .تلفة في االتفاق بطريقة مختعريفها

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
 12- والكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلوروكربون  األولىالمجموعة   ألفالمرفق 
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  األهداف والتمويل:  ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007    
  

جدول تخفيضات بروتوكول    1
المواد المشمولة مونتريال 

بالمجموعة ألف من المرفق األول 
  )أطنان قدرات استهالك األوزون(
 

 
 

14.14 14.1414.14

 
 

0 

 ال ينطبق
 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك   2
المواد المشمولة الكلي من 

 بالمجموعة ألف من المرفق األول
   )قدرات استهالك األوزونأطنان (

 
 

13.50 10.007.00

 
 
0 

 ال ينطبق

أطنان (التخفيض من مشاريع جارية   3
 ال ينطبق 000 0 )قدرات استهالك األوزون

لتخفيض الجديد بموجب الخطة ا  4
  13،50 3.007.000 3،50  )قدرات استهالك األوزونأطنان (

قدرات أطنان (تخفيضات غير ممولة   5
 0 000 0  )استهالك األوزون

 أطنان(جموع الخفض السنوي م  6
  13،50 3.007.000 3،50 )قدرات استهالك األوزون

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   7
 170 000 050,0000 120 000 )دوالر أمريكي(الرئيسية 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   8
  280 000  085,0000  195 000  )دوالر أمريكي(المتعاونة 

دوالر  (مجموع التمويل المتفق عليه  9
 450 000 0135,0000 315 000  )أمريكي

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية   10
  22 100 06,5000 15 600  )دوالر أمريكي(

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة   11
  21 000  06,3750  14 625  )دوالر أمريكي(

مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها   12
  43 100 012,8750 30 225  )دوالر أمريكي(

دوالر (إجمالي التمويل المتفق عليه   13
  493 100  0147,8750  345 225  )أمريكي
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   على التمويلالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 
  
  .2009ألول لسنة اللموافقة عليه في االجتماع ،  الشريحة الثانيةسيجري النظر في تمويل  .1
  

  ل برنامج التنفيذ السنويشك:  ألف -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  _______________________  :البلد  
  _______________________  :سنة الخطة  
  _______________________  :عدد السنوات المتَّممة  
  _______________________  :عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  _______________________  :نفدة لألوزون للسنة السابقةاالستهالك المستهدف من المواّد المست  
  _______________________  :االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  _______________________   :مستوى التمويل المطلوب  
  _______________________  :الوكالة المنفذة الرئيسية  
  _______________________  :المتعاونة) التالوكا(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  

              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .الخدمـة، إلخ: يراد المـواد المستنفـدة لألوزوننوع مراقبة السياسة العامـة الست

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار:  ألف-5التذييل 
  
 دور بارز للغاية في رصد الترتيبات بفعل الوالية المنوطة بها والمتمثلة سوف يكون للوكالة المنفذة الرائدة  .1

قارن في جميع برامج م سجالتها كمرجع مفي رصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون والتي سوف تستخد
 وقد جرت أنشطة الرصد جميعها حتى اآلن من خالل. الرصد لمختلف المشاريع داخل خطة اإلزالة النهائية

بمساعدة من ) مديرية مكافحة التلوث في وزارة البيئة الكمبودية(الجهود التي بذلتها وحدة األوزون الوطنية 
  .المكتبين اإلقليميين ليوئنديبي ويونيب في بنكوك

  
سوف يستند نجاح برنامج الرصد إلى مدى جودة صياغة أشكال جمـع البيانـات والتقيـيم واإلبـالغ؛                    .2

  .يارات الرصد، والمقارنة المالئمة للمعلومات اآلتية من مختلف المصادروالبرنامج العادي لز
  

  التحقق واإلبالغ
  
في حالة وقوع اختيار  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

 الوكالة المنفذة  التشاور معواستناداً إلى. اللجنة التنفيذية على كمبوديا إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة
تطبيق لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة  كمبودياختار ت ، ينبغي أنالرئيسية

  . وهذا البرنامج المستقل للرصددارة االزالة النهائيةإخطة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67 
Annex VII 
 

7 
 

  دور الوكالة المنفذة الرئيسية:  ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمالرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة ستكون الوكالة المنفذة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 ؛التنفيذ السنويج مساعدة البلد على إعداد برنام  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

وفي حالة . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة ،45/54لمقرر من ا) د(اختيار اللجنة التنفيذية لـكمبوديا  تمشياً مع الفقرة 

  بهذه المهمة؛للقيام التنفيذّية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008لسنة ج التنفيذ السنوي غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 ؛لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية ، 2009

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ة تمكّن من القيام بتنفيذ برناضمان وجود آلّية تشغيلي  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة:  باء-6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  تطوير السياسات العامة عند الطلب؛المساعدة في   )أ(
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    مساعدة كمبوديا في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ و  )ب(

      .تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
  

  التخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتث:  ألف-7التذييل 
  

 دوالر أمريكي  10 000االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10 للفقرة وفقا  .1
 .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67 
Annex VIII 
 

1 

  الثامنالمرفق 

  تشاداتّفاق بين 
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 

  بشأن خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون
  

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("حكومة تشاد  االتفاق التفاهم بين يمثّل هذا  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلمحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون ال
  .قتضى الجداول الزمنية للبروتوكولبم
 
 من التذييل 2 في الصف على النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
تعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبقبل البلد أنّه، وي. ا االتفاقفي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2
لمتعّدد األطراف تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .بالنسبة للمواد
  
على توفير ث المبدأ، ـة التنفيذية، من حي اللجنوافق، تاللتزاماته المحددة في هذا االتفاق البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2من التذييل  6 التمويل المحّدد في الصف
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة وف يلتزمس  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِفة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستمتنع اللجن  .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
   :على التمويلللموافقة 

  
 ة؛عنّيللسنة المدة المحدف اهدأن يكون البلد قد حقّق األ  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل ال تنفيذلل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .البرنامجهذا لالتنفيذية 

  
وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة .  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـي التذييف

  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 
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، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجفي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

وإعادات التخصيص المصنّفة .  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
ديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتع

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم لذي يكون  وا،برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

ياجات الخاّصة التي قد  االتفاق لمعالجة االحتا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتتائج المقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيها النذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقاأ من هذ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  .تنفيذ الخطة خالل 49/6و
  
االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو  اإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

 أن تكون الوكالة  علىاليونيب توافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
لة الوكا(قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشاركة   واليوئنديبي)"الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقتحت اشراف الوكالة المنفذة الرئيسية ) المنفذة المتعاونة

، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ -6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل الوكالة المن
التي دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5لفرعية  المستقل على النحو الوارد في الفقرة التحقّقا

الوكالة المنفذة  سوف تكون لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُقد 
نفيذية من حيث وتوافق اللجنة التباء –6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  المتعاونة

 من 8 و7ين ة في الصفّـ بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةوالمبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
  .لفأ-2ل ـالتذيي

  
في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمكّن البلد  .10

 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزبروتوكول مونترياللف من أ-2 التذييل
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

 أن يبرهنل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافقة على التمويلل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 

في  التمويل بمقدار المبالغ المحّددة أن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل
 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير ات طن من تخفيضكلعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات
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 قد  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11
  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي ت االستهالك لقطاعاات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 

  
الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12

 اونةالوكالة المنفذة المتعووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية . ا االتفاقتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة
  . االتفاقاهذلاالطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال 

  
 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13

ما لم يتّم ا في البروتوكول،  االتفاق لها المعنى المنسوب إليهاوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
 115-، والكلوروفلوروكربون12-الكلوروفلوروكربون  األولىالمجموعة   ألفالمرفق 

   

  
  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 

  
  المجموع  2010  2009  2008  2007  

  
المجموعة مواّد  الستهالكحدود بروتوكول مونتريال . 1

قدرات استهالك أطنان  (األولى من المرفق ألف
)أل

5,2 5.25.2 0,0  

مواّد الحد األقصى المسموح به الستهالك . 2
قدرات أطنان  (المجموعة األولى من المرفق ألف

 )استهالك األوزون
5,2 

5.25.2 
0,0  

قدرات أطنان (موجب الخطة التخفيض الجديد ب. 3
  )استهالك األوزون

 5.2 0,0 5,2  

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4
 94 000 )دوالر أمريكي(

077,000 
 000 171 

 متعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال. 5
  92 000  )دوالر أمريكي(

082,000 
  000 174  

 345 000  0159,000 186 000  )دوالر أمريكي(فق عليه مجموع التمويل المت. 6
دوالر (تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 7

 12 220  )أمريكي
010,010 

 230 22  

دوالر  (متعاونةتكلفة دعم الوكالة المنفذة ال. 8
  8 280  )أمريكي

07,380 
  660 15  

  37 890  017,390 20 500  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف دعم الوكالتين . 9
  382 890   0176,390  206 500  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 10
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   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 

  
  .2009سنة في األخير للموافقة عليه في االجتماع  األولى الشريحة تمويلسيجري النظر في   .1
  

  برنامج التنفيذ السنويشكل  : لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  دة لألوزون للسنة السابقةاالستهالك المستهدف من المواّد المستنف  
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) تالوكاال(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذإلجراء ا  .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  تصنيعال

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـاد المستيرة الـنوع مراقبة السياسة العام

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية 6.
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: لفأ -5التذييل 
  
بالمشروع، التابعة " وحدة الرصد واإلدارة"ارتها من خالل سوف يتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإد  .1

  .لوحدة األوزون الوطنية
  
سوف تضطلع الوكالة المنفّذة الرئيسية بدور بارز بصفة خاصة في ترتيبات الرصد نظرا للوالية المنوطة   .2

ي جميع برامج الرصد بها في رصد واردات المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتها كمرجعية للتحقق ف
وستقوم هذه المنظمة أيضا، إلى جانب .  بمختلف المشروعات الواقعة ضمن خطة إدارة اإلزالة النهائيةالخاصة

الوكالة المنفّذة المتعاونة، بالمهمة الشاقة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات غير القانونية من المواد المستنفدة 
  .ةاألوزون الوطنيا إلى الوكاالت الوطنية المختصة عن طريق وحدة لألوزون مع تقديم بالغات عنه

  
  التحقق واإلبالغ

  
في حالة وقوع اختيار  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

،  الوكالة المنفذة الرئيسيةمعواستناداً إلى التشاور . اللجنة التنفيذية على تشاد إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة
دارة إتطبيق خطة لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة تشاد ختار ت ينبغي أن

  . وهذا البرنامج المستقل للرصداالزالة النهائية
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمولة عن مجموعة أنشطة ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤ  .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 سنوي؛مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ ال  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

وفي حالة . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
تقّدم اللجنة التنفيذّية  سوف ،45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة تشاد اختيار اللجنة التنفيذية ل

  بهذه المهمة؛للقيام تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  

ير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة ، والتحض2008ج التنفيذ السنوي لسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛  ،2009

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة  بتنفيذ برناضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
 الغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المب  ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1.

  لعامة عند الطلب؛المساعدة في تطوير السياسات ا  )أ(
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     في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛تشادومساعدة   )ب(

  .التقارير المجمعةوتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في   )ج(
    

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
 دوالر أمريكي 10 000االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10  للفقرةوفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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  التاسعالمرفق 

  اتّفاق بين السلفادور
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 

  نبشأن خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزو
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("حكومة السلفادور  االتفاق التفاهم بين يمثّل هذا  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلألوزون المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة ل
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
 من التذييل 2 في الصف على النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
تعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . تفاقا االفي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2
لمتعّدد األطراف تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .بالنسبة للمواد
  
على توفير ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيافقو، تاللتزاماته المحددة في هذا االتفاق البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2من التذييل  6 التمويل المحّدد في الصف
  ").لالجدول الزمني للموافقة على التموي ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِفتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستم  .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف ادهأن يكون البلد قد حقّق األ  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 

  
لمحّددة وسوف ترصد المؤّسسات ا.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6

ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 
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، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجات في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقدير  .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

صنّفة وإعادات التخصيص الم.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

لجة االحتياجات الخاّصة التي قد  االتفاق لمعاا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققت فيها النتائج المقترحة قد في الحاالت التي ال تكونذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  .خالل تنفيذ الخطة 49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو اوتنفيذ هذإدارة شاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

 أن تكون  علىاليوئنديبي توافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
اركة قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المش  واليونيب)"الوكالة المنفذة الرئيسية("الوكالة المنفذة الرئيسية 

. بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقتحت اشراف الوكالة المنفذة الرئيسية ) الوكالة المنفذة المتعاونة(
، بما في ذلك، ولكن لفأ -6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل وستكون الوكالة المن

تقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5في الفقرة الفرعية  المستقل على النحو الوارد لتحقّقا، يس حصراًل
 سوف تكون لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية ال

 اللجنة وتوافقباء –6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  الوكالة المنفذة المتعاونة
ة في ـ بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةوالتنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 

  .لفأ-2ل ـ من التذيي8 و7ين الصفّ
  

في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمكّن البلد  .10
 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 لالتذيي

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 أن يبرهن على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافقةلل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها

ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
غ المحّددة في  التمويل بمقدار المبالأن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال  االستهالك غيراتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات
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 قد  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالك أخرىاتأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
 لمنفذة المتعاونةالوكالة اووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية . ا االتفاقتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة

  . االتفاقاهذلاالطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال 
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم المنسوب إليها في البروتوكول،  االتفاق لها المعنى اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
 12-الكلوروفلوروكربون  األولىالمجموعة   ألفالمرفق 

   
  

  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007  
  

الستهالك مواد  حدود بروتوكول مونتريال . 1
 قدراتأطنان (المجموعة األولى من المرفق ألف

  )استهالك األوزون
  

46,0  46,0  46,0  0,0  
 

المجموعة مواّد  األقصى المسموح به الستهالكلحد ا. 2
   )قدرات استهالك األوزونأطنان  (األولى من المرفق ألف

  
46,0  46,0  46,0  0,0  

 

قدرات ان أطن(كمية الخفض الجديد بموجب الخطة . 3
  46,0    46,0  0,0  0,0 )استهالك األوزون

دوالر (التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4
 515 000  55 000 230 000 230 000 )أمريكي

دوالر ( متعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال. 5
  50 000    10 000  20 000  20 000  )أمريكي

 565 000  65 000 250 000 250 000  )دوالر أمريكي(تفق عليه مجموع التمويل الم. 6
دوالر (تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 7

  38 625  4 125  17 250 17 250  )أمريكي

  6 500    1 300  2 600  2 600  )دوالر أمريكي (متعاونةتكلفة دعم الوكالة المنفذة ال. 8
  45 125  5 425  19 850 19 850  )ر أمريكيدوال(مجموع تكاليف الدعم للوكالتين . 9

  610 125    70 425  269 850  269 850  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 10
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   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 

  
بكل من العامين  الثالثللموافقة عليه في االجتماع  الشريحتين الثانية والثالثة سيجري النظر في تمويل  .1

  .. على التوالي2009 و2008
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة   

)2007(  
________________________  

االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة   
)2008(  

________________________  

  ________________________  )دوالر أمريكي(  مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  الوكالة المتعاونة  
  
  األهــداف  .2

   
  السنة الّسابقة  المؤشرات

)2007(  
  سنة الخطة

)2008(  
  الخفض

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          
        تصنيع
        خدمة
        تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع
السابقة 

)2007()1(  

االستهالك 
سنة الخطة 

)2008()2(  

التخفيض 
ضمن سنة 
  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 
  المنَجزة

ة عدد أنشط
الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 
مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 
  )األوزون

  تصنيعال
              المجموع

  
              تبريدال

              المجموع
              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـستيراد المة الـنوع مراقبة السياسة العام

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  لرسوم اإلداريةا  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: لفأ -5التذييل 
  
بالمشروع، التابعة " وحدة الرصد واإلدارة"سوف يتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل   .1

  .لوحدة األوزون الوطنية
  
صد نظرا للوالية المنوطة سوف تضطلع الوكالة المنفّذة الرئيسية بدور بارز بصفة خاصة في ترتيبات الر  .2

بها في رصد واردات المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتها كمرجعية للتحقق في جميع برامج الرصد 
وستقوم هذه المنظمة أيضا، إلى جانب الوكالة . الخاصة بمختلف المشروعات الواقعة ضمن خطة اإلزالة النهائية

ة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات غير القانونية من المواد المستنفدة المنفذة المتعاونة، بالمهمة الشاق
  .لألوزون مع تقديم بالغات عنها إلى الوكاالت الوطنية المختصة عن طريق وحدة األوزون الوطنية

  
  التحقق واإلبالغ

  
الة وقوع اختيار في ح إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

 الوكالة المنفذة واستناداً إلى التشاور مع. اللجنة التنفيذية على السلفادور إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة
تطبيق لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة السلفادور ختار ت ، ينبغي أنالرئيسية

  .البرنامج المستقل للرصد وهذا دارة االزالة النهائيةإخطة 
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1
  

لية االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخهذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 ؛السنويمساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ   )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

وفي حالة اختيار . أ-5 يتمشى مع التذييل  بماُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية ،45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة لسلفادور اللجنة التنفيذية إل

  بهذه المهمة؛للقيام تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  ب المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقةخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008ج التنفيذ السنوي لسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛   ،2009

  
ي تعّهدت بها الوكالة المنفذة لمراجعات التقنيَّة التل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
زيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة من أن استهالك المواّد قد ُأللجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(
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     في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛البلدومساعدة   )ب(

  . الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعةوتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ  )ج(
    

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
دوالر أمريكي  10 000االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10 للفقرة وفقا  1

  . قدرات استنفاد األوزون، مقدرة بأطنان خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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  العاشر المرفق
  

  امبياغاتّفاق بين 
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 

  بشأن خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد(" امبياغحكومة يمثّل هذه االتفاق التفاهم بين   .1

 2010كانون الثاني /قبل حلول أول يناير") المواّد(" ألف -1ن المحّددة في التذييل المراقب للمواّد المستنفدة لألوزو
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
من التذييل  2يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف   .2
ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها . في هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف -2

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف 3بالتمويل المحّددة في الفقرة 
  .بالنسبة للمواد

  
ث المبدأ، على توفير ـللجنة التنفيذية، من حي اوافقرهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، ت  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل(" ألف -2 من التذييل 6 التمويل المحّدد في الصف
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل(" ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل .  ألف-2سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة من المواد كما هو مبّين في التذييل   .4
أيضاً إجراء تحقّق مستقّل من جانب الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك هذه، على النحو المبّين 

  .من هذا االتفاق) ب(5في الفقرة الفرعية 
  
للجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ما لم يِف البلد ستمتنع ا  .5

 يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 لمحددة للسنة المعنّية؛أن يكون البلد قد حقّق األهداف ا  ) أ(
  
) د(أن تحقيق هذه األهداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية ذلك بمقتضى الفقرة   ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

 أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحّددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛   ) ج(
  
شكل برامج التنفيذ (" ألف -4نفيذ السنوي وفقاً لشكل التذييل أن يكون البلد قّدم برنامجا للت  ) د(

بالنسبة للسنة التي يطُلب تمويل الشريحة فيها وأن يكون قد حصل على إقرار اللجنة ") السنوية
  .التنفيذية لهذا البرنامج

  
دة وسوف ترصد المؤّسسات المحّد. سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .6

وتبلغ عن ذلك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في ") مؤّسسات الرصد واألدوار(" ألف -5في التذييـل 
  ).ب(5وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية .  ألف -5التذييل 
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تياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق، في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات اح  .7
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه 

 وإعادات التخصيص المصنّفة. المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

أما إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
كون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه، والذي ي

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  
  :سوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمات التبريد، وبصفة خاصة  .8
  

الحتياجات الخاّصة التي قد سوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة ا  ) أ(
 تطرأ خالل تنفيذ الخطة؛

  
سوف يكون تنفيذ برنامج تقديم المساعدة التقنّية للقطاع الفرعي لخدمة التبريد على مراحل،   ) ب(

ألنشطة إزالة أخرى كالتدريب اإلضافي أو شراء أدوات المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
 النتائج المقترحة قد تحققت، وسيخضع للرصد عن خدمة، وذلك في الحاالت التي ال تكون فيها

  من هذا االتفاق؛لفأ-5كثب وفقاً للتذييل 
  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
ذ هذا االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفي  .9

كون الوكالة ي على أن اليونيبوافق يو. التي ُيضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق
الوكالة (تعاونة كون الوكالة المنفذة الميقد اتفق على أن  ئنديبي واليو")الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقتحت اشراف الوكالة المنفذة الرئيسية ) المنفذة المتعاونة

، بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، لفأ -6الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل 
وُيوافق البلد أيضاً على عمليات التقييم الدورّية التي ). ب(5فقرة الفرعية التحقّق المستقل على النحو الوارد في ال

سوف تكون الوكالة المنفذة . قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف
لجنة التنفيذية من حيث وتوافق ال .باء–6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  المتعاونة

 8 والصف 7 بالرسوم المبّينـة في الصفّ والوكالة المنفذة المتعاونةالمبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
  .لفأ-2من التذييـل 

  
في حال عدم تمكّن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواّد المذكورة في   .10
، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لهذا االتفاق، عندئذ يقبل لف من بروتوكول مونتريالأ-2ل التذيي

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما أن يبرهن تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح للموافقة

البلد على وفائه بكافّة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقّق قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول 
غ المحّددة في ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفّض قيمة التمويل بمقدار المبال. الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنان ألف، عن كّل طن من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات
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لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد   .11
  . أخرى لقطاعات االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلديؤثر على تمويل أية مشروعات

  
والوكالة المنفذة سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية   .12

 المنفذة المتعاونةوالوكالة وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  لتسهيل تنفيذ هذا االتفاق المتعاونة
  .االطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال لهذا االتفاق

  
تُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين   .13

 المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم يتّم وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى. في هذا االتفاق
  .تعريفها بطريقة مختلفة في االتفاق

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
  CFC-115 وCFC-12  األولىالمجموعة    ألفالمرفق

   

  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007  
  

كول مونتريال لمواد المجموعة حدود االستهالك في بروتو. 1
  )قدرات استهالك األوزونأطنان (األولى من المرفق ألف 

3.6 3.63.6 0.0  

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المواد . 2
قدرات استهالك أطنان  (المجموعة األولى من المرفق ألف

)أل

3.6 3.63.6 0.0  

قدرات استهالك أطنان (جب الخطة التخفيض الجديد بمو. 3
  )األوزون

3.6 
0.0 3.6  

)دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4  000 93072,000 000 165  

)دوالر امريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة . 5  500 99030,500 000 130  
)دوالر أمريكي(ق عليه إجمالي التمويل المتف. 6

500 192
0102,500 

000 295  

)دوالر أمريكي(تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  .7  090 12  09,360   450 21  
) دوالر أمريكي(تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة . 8  955 8  02,745   700 11  
21 045)دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف دعم الوكالة . 9  012,105   150 33  

)دوالر أمريكي(المجموع الكلي للتكاليف المتفق عليها . 10  545 213  0114,605   150 328  
  

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 
  
  .2009عام ل ولاألللموافقة عليه في االجتماع تمويل الشريحة الثانية سيجري النظر في   .1
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  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  واّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقةاالستهالك المستهدف من الم  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الة الوك  
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

  اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة  .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  تصنيعال

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :التأثير  
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  إجراءات من جانب الحكومة  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـة الستيراد المـامنوع مراقبة السياسة الع

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: لفأ -5التذييل 
  

، داخل وحدة األوزون "صدوحدة اإلدارة والر"أنشطة الرصد خالل المشروع سيتم تنسيق وإدارة جميع   .1
  .الوطنية

  
سيكون للوكالة الرئيسية المنفذة دوًرا بارًزا خاًصا في رصد الترتيبات بسبب تفويضها لرصد واردات   .2

رصد بالنسبة المواد المستنفدة لألوزون، والتي ستسخدم سجالتها كمرجع للتحقق المستعرض في جميع برامج ال
، جنًبا إلى جنب مع الوكالة الرئيسية  أيًضاستقوم هذه المنظمة.  في خطة إدارة اإلزالة النهائيةللمشروعات المختلفة

تعاونة، بإجراء المهمة الصعبة لرصد الواردات والصادرات غير المشروعة للمواد المستنفدة لألوزون مع الم
  .مة من خالل وحدة األوزون الوطنيةئالنصائح المقدمة للوكاالت الوطنية المال

  
  التحقق واإلبالغ

  

وع اختيار تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وق) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3
واستناداً إلى التشاور مع الوكالة المنفذة .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةامبياغاللجنة التنفيذية على 

لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق خطة ) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة امبيا غتختار ية، ينبغي أن الرئيس
  .إدارة االزالة النهائية وهذا البرنامج المستقل للرصد

  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
  :دة في وثيقة المشروع على النحو التاليستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة محدَّ  .1
  

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

 

 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
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نة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للج  ) ج(
وفي حالة . ألف-5ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمشى مع التذييل 

ة ، سوف تقّدم اللجنة التنفيذّي45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة امبيا غاختيار اللجنة التنفيذية ل
  بهذه المهمة؛للقيامتمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية 

  

التأكّد من أخذ المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ   )د(
 السنوي المقبل؛

  

سنوي لسنة ، والتحضير لبرنامج التنفيذ ال2008 لسنة اإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي   )ه(
 ، تمهيداً لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛2009

  

ضمان تنفيذ الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة   )و(
 الرئيسية؛

  

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  ) ز(
  
 التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنامج  ) ح(

 بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
 لبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة ل  ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  ؛المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب  )أ(

     في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛البلدومساعدة   )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
    

  

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 
  
دوالر أمريكي  10 000فاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  من هذا االت10وفقا للفقرة   .1

 .عن كّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون
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  الحادي عشــرالمرفق 
  

  غيانا اتفاق بين 
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون 
 
  

لكاملة لالستعمال واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة ا") البلد ("غياناحكومة مثّل هذه االتفاق التفاهم بين ي  - 1
كانون الثاني /ينايرمن ول األ قبل حلول") المواد ("لفأ -1 التذييلزون المحددة في  المستنفدة لألوالمراقب للمواد

  .لجداول الزمنية للبروتوكولل امتثاال 2010

 من 2  في الصفنـو المبيـعلى النح وادـم بحدود االستهالك السنوي للميوافق البلد على االلتزا  - 2
ء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبأنه، ويقبل البلد . التفاقا افي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2التذييل 

مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد التلقي يفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحددة في الفقرة باتعهداتها ب
  ". للمواد"األطراف بالنسبة 

توفير على  ث المبدأ من حيوافق اللجنة التنفيذية، ترهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق  - 3
وستوفر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف، والتمويل(" ألف -2 من التذييل 6التمويل المحدد في الصف 

  .")الجدول الزمني للموافقة على التمويل("ألف  3 – دة في التذييلاجتماعات اللجنة التنفيذية المحدالتمويل في 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبين في التذييل من المواد على البلد أن يلتزم بحدود االستهالك لكل مادة   - 4
، على النحو المبين في هذهن تحقيق حدود االستهالك م ذات الصلة تنفيذوكالة الجانب  من مستقلالتحقق الأيضاً ب
  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية الفقرة 

ما لم يِف البلد ة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل ستمتنع اللجن  - 5
 على النحو المبين في الجدول الزمني المنطبقاجتماع اللجنة التنفيذية من  يوماً على األقل 60 قبل بالشروط التالية 

  :للموافقة على التمويل

 ؛المنطبقةسنة للالمحددة ف اهدأن يكون البلد قد حقق األ  ) أ(

) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف لتحقق مستقل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية تحقيق هذه األيخضع أن   ) ب(
 ؛45/54من المقرر 

  المحددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛ اإلجراءات كافة إلى حد كبيرز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(

) "امج التنفيذ السنوينبرشكل " (لفأ -4التذييل أن يكون البلد قدم برنامج تنفيذ سنوي وفقاً لشكل   ) د(
هذا ل اللجنة التنفيذية إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل ُيطُلب بالنسبة للسنة التي 

 .نامجالبر

المحددة  سوف ترصد المؤسساتو .ا االتفاق يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطته بمقتضى هذسوف  - 6
 في والمسؤوليات المبينة وفقاً لألدوار هك الرصد وتبلغ عنلذ") سات الرصد واألدوارمؤس" (لفأ -5في التذييل 
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وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقق المستقل على النحو . ")مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به(" لفأ -5التذييل 
  .)ب(5الفرعية المبين في الفقرة 

، تقبل ا االتفاقاته بموجب هذلتزامات تنفيذ البلد الاحتياجديرات في حين أن التمويل قد ُحدد على أساس تق  - 7
وفقاً لتغير زء من هذه المبالغ، ج، أو المعتمدةاللجنة التنفيذية بأن تكون للبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ 

تخصيص إعادات الق مسبقاً ثيجب أن تُوو.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحددة في إطار هذ،الظروف
 اللجنة التنفيذية، كما هو مبين في تصدق عليهاالمصنفة كتعديالت رئيسية في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن 

يمكن إدماجها في برنامج التنفيذ ف ،فة كتعديالت رئيسيةمصنال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5الفقرة الفرعية 
عن تنفيذ المقدم في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ ، ويتم لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك وا،المعتمدالسنوي 
  .السنويالتنفيذ برنامج 

  :وبصفة خاصة، التبريد ةلخدملفرعي قطاع االسوف ُيولى اهتمام خاص لتنفيذ األنشطة في   - 8

ة التي قد  االحتياجات الخاص االتفاق لمعالجةا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛مشروعتطرأ خالل تنفيذ ال

على مراحل، بحيث يمكن للقطاع الفرعي لخدمة التبريد  المساعدة التقنية برنامج تنفيذ يتم سوف  ) ب(
في ذلك ، و شراء أدوات خدمةوأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية تحويل الموارد 
 من لفأ-5لتذييل وفقاً لعن كثب رصد لخضع ليفيها النتائج المقترحة، وس تتحقق لمالحاالت التي 

 ؛ االتفاقاهذ

 49/6 و41/100 المقررين متطلبات ف الحسبان بصورة كاملةتنفيذ سوف يأخذ البلد ووكاالت ال  )ج(
  .خالل تنفيذ الخطة

 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو التي اإدارة وتنفيذ هذاملة عن كلاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على    - 9
كون وكالة ي أن اليونيب على قوافقد و.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بها

 الرئيسية ذووافق اليوئنديبي على أن يكون وكالة التنفيذ المتعاونة وأن يعمل تحت قيادة وكالة التنفيذ الرئيسية يفتنال
مسؤولة عن القيام باألنشطة ذ الرئيسية يفتنوكالة الوستكون . تفاقفي هذا االالواردة فيما يتعلق بأنشطة البلد 

 على النحو الوارد في الفقرة  المستقللتحققا، لف، بما في ذلك، ولكن ليس حصراًأ -6المدرجة في التذييل 
د  في إطار برامج عمل الرصىجرتُالتي قد دورية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5الفرعية 
باألنشطة الواردة في مسؤولة عن القيام  وكالة التنفيذ المتعاونة كونوست. لتابعة للصندوق المتعدد األطرافوالتقييم ا
  ووكالة التنفيذ المتعاونةذ الرئيسيةيفتنوكالة الوتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد .  باء-6التذييل 

  .لفأ -2من التذييل  8 و7 ينالصفبالرسوم المبينة في 

 التذييلزالة المواد في إل المحددة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمكن البلد  - 10
عندئذ يقبل البلد بأنه ف االتفاق، اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2

، أن تقديرهاويحق للجنة التنفيذية، حسب .  لجدول الموافقة على التمويللن يحق له الحصول على التمويل وفقاً
 وفائهالبلد  يظهر أن موافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعدللتعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقح 

دول الموافقة على  جبموجب التمويل التالية شريحةم ق قبل تسل أن تتحقمن المقرربكافة التزاماته التي كان 
 -7 التمويل بمقدار المبالغ المحددة في التذييل أن تخفض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. التمويل

  استنفادقدراتبأطنان  مقدراً، سنة من السنواتأي ُمنجز في الكل طن من تخفيض االستهالك غير عن ، لفأ
  .األوزون
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 االتفاق للتعديل على أساس أي قرار مستقبلي للجنة التنفيذية قد يؤثر ا هذلن تخضع عناصر التمويل في  - 11
  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي االستهالكقطاعات  لات أخرىأية مشروععلى تمويل 

ة ووكالة التنفيذ المتعاونذ الرئيسية يفتنوكالة ال البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن يمتثل سوف  - 12
االطالع على المعلومات الضرورية  للوكالتين عليه أن يتيح ة، خاصصفةوب. ا االتفاقمن أجل تسهيل تنفيذ هذ

  . االتفاقاهذلللتحقق من االمتثال 

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبين ا كافة االتفاقات المحددة في هذتنفذ  - 13
 ما لم يتم االتفاق المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، المصطلحات المستعملة في هذكافة الو. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

    تذييالتال

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
 115-  وكلوروفلوروكربون12- كلوروفلوروكربون  األولىالمجموعة    :المرفق ألف

 األهداف والتمويل:  ألف-2 التذييل

  المجموع  2010  2009  2008  2007  
  

حدود االستهالك من مواد المجموعة األولى بالمرفق ألف . 1
  0.0 26.68.08.0  وفقاً لبروتوكول مونتريال) بأطنان القدرات المستنفدة لألوزون(

الحد األقصى المسموح به الستهالك مواد المجموعة األولى . 2
  0.0 26.68.08.0  )وزونبأطنان القدرات المستنفدة لأل(بالمرفق ألف 

بأطنان القدرات المستنفدة (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 3
 8.0  0.00.08.0  )لألوزون

 130,000  58,00072,000  )دوالر أمريكي(التنفيذ الرئيسية لوكالة التمويل المتفق عليه . 4
 215,000  124,00091,000  )يدوالر أمريك(التمويل المتفق عليه لوكالة التنفيذ المتعاونة . 5
 345,000  182,000163,000  )دوالر أمريكي(أجمالي التمويل المتفق عليه . 6
 16,900  7,5409,360  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم وكالة التنفيذ الرئيسية . 7
 19,350  11,1608,190  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم وكالة التنفيذ المتعاونة . 8
 36,250  18,70017,550  )دوالر أمريكي(الوكالتين مالي تكاليف دعم إج. 9

 381,250  200,700180,550  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 10
  .2009سوف يقدم طلب الشريحة الثانية في أوائل عام : مالحظة

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 

 و في حالة .2009األول لعام في االجتماع الشريحة الثانية  تمويل النظر في الموافقة على ىجرسوف ي  - 1
ية فمن المفهوم أن يمكن تأخر نهائما اذا طالبت اللجنة التنفيذية بالتحقق في تحقيق أهداف خطة ادارة االزالة ال

  .تهالموافقة على الشريحة األولى أو صرفها الى أن يتم التحقق و يتم مراجع
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   التنفيذ السنويبرنامجشكل :  ألف-4التذييل 

    البيانات  - 1
  ______________________  البلد  
  ______________________  سنة الخطة  
  ______________________  التي ُأكملتعدد السنوات   
  ______________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ______________________  ف من المواد المستنفدة لألوزون للسنة السابقةاالستهالك المستهد  
  ______________________  االستهالك المستهدف من المواد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  ______________________  مستوى التمويل المطلوب  
  ______________________  وكالة التنفيذ الرئيسية  
  ______________________  المتعاونة) وكاالتال(الوكالة   

  األهــداف  - 2

  الخفض  سنة الخطة  السنة السابقة  المؤشرات
 المواد العرض من        استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

        تصنيع
        خدمة
        تخزين

الطلب على المواد 
  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  

   المتخذ في مجال الصناعةاإلجراء  - 3

  -االستهالك  القطاع

السنة السابقة 

)1(  

 -االستهالك 

  سنة الخطة

) 2(  

التخفيض ضمن 

  سنة الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمة ذات 

  الصلة

مواد الإزالة 

مستنفدة لألوزون ال

 قدراتالبأطنان (

 المستنفدة

  )ألوزونل

              تصنيعال

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام

  ةيالمساعدة التقن  - 4

  :ط المقترحالنشا
  :الهدف

  :الفئة المستهدفة
  :تأثيرال
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  إجراءات من جانب الحكومة  - 5

  لتنفيذالزمني لجدول ال  النشاط المقرر/السياسة العامة
    .، إلخالخدمـة:  المستنفـدة لألوزونيراد المـوادستنوع مراقبة السياسة العامـة ال

    توعية عامة
    أمور أخرى

  الموازنة السنوية  - 6

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع

  الرسوم اإلدارية  - 7

  مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به:  ألف-5التذييل 

وحدة األوزون الوطنية بتنسيق وإدارة جميع أنشطة في لمشروع الخاصة با" وحدة الرصد واإلدارة"ستقوم   - 1
  .الرصد

د نظرا لتكليفها برصد الواردات ص بالرة في الترتيبات الخاصبارزا الرئيسية دورا ذوستلعب وكالة التنفي  - 2
 كمرجع للتحقق المتبادل في جميع برامج الرصد في المشروعات هامن المواد المستنفدة لألوزون وستستخدم سجالت

 مع وكالة التنفيذ المتعاونة كوستقوم هذه المنظمة باالشترا. ختلفة التي تتضمنها خطة إدارة اإلزالة النهائيةالم
اد المستنفدة لألوزون و بالتحدي الكبير وهو مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المعباالضطال

  .نية الوطنية المختصة من خالل وحدة األوزون الوطتوإبالغ الوكاال

  التحقق واإلبالغ

 تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ،)د (45/54وفقاُ للمقرر   - 3
، ذ الرئيسيةيفتنوكالة ال مع مناقشات إلى واستناداً.  إلجراء مراجعة ذات الصلةغياناجمهورية اللجنة التنفيذية على 

لالضطالع بالتحقق من نتائج خطة إدارة اإلزالة النهائية وهذا ) مراجعةال(المستقلة  المنظمة غياناينبغي أن تختار 
  .البرنامج المستقل للرصد

  وكالة التنفيذ الرئيسيةدور :  ألف-6التذييل 

 مشروع في وثيقة ال تحديدهاىسيجرنشطة من األمسؤولة عن مجموعة ذ الرئيسية يفتنوكالة الستكون   - 1
  :التاليعلى النحو 

االتفاق واإلجراءات والمتطلبات الداخلية هذا وفقا لاألداء والتحقق المالي من تحقق الضمان   )أ(
 ة بالبلد؛ين في خطة اإلزالة الخاص، على النحو المب بهةاصالخ

 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب(

شطة السنوية المرتبطة بها على النحو األنوإكمال ق األهداف ي تحقما يثبتللجنة التنفيذية توفير   )ج(
وفي حالة اختيار اللجنة التنفيذية . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل المبين في برنامج التنفيذ السنوي
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وكالة ل سوف تقدم اللجنة التنفيذية تمويالً منفصالً ،45/54من المقرر ) د( تمشياً مع الفقرة لغيانا
  ة؛للقيام بهذه المهمذ الرئيسية يفتنال

 ؛المقبلبرامج التنفيذ السنوية السابقة في برنامج التنفيذ السنوي أن ينعكس ما أنجز في التأكد من   )د(

ر لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة ، والتحضي2008ج التنفيذ السنوي لسنة غ عن تنفيذ برنامبالاإل  )ه(
 ؛تقديمه إلى اللجنة التنفيذية تمهيداً ل2009

ذ يفتنوكالة ال بها تضطلعلمراجعات التقنية التي لين المؤهلين ل التقنيين المستق الخبراءتنفيذضمان   )و(
  ؛الرئيسية

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهام   )ز(

 واإلبالغ شفافةومج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة  بتنفيذ برناتسمحن وجود آلية تشغيلية ضما  )ح(
  عن البيانات؛الصحيح

، في حال طلب اللجنة أن استهالك المواد قد ُأزيل وفقاً لألهداف ا يثبتمللجنة التنفيذية توفير   )ط(
  ؛التنفيذية ذلك

 تنسيق أنشطة وكالة التنفيذ المتعاونة؛  )ي(

 ؛إلى استعمال المؤشراتللبلد المدفوعات  تُستندن ضمان أ  )ك(

 . الطلبدعن  والتقنياإلداريالدعم دعم السياسات العامة وب فيما يتعلقتقديم المساعدة   )ل(

  المتعاونةوكالة التنفيذ دور :  باء-6التذييل 

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

     في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛غياناومساعدة   )ب(

     .وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعةى إلوتقديم تقارير عن هذه األنشطة   )ج(

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  ألف-7التذييل 

دوالر أمريكي  10 000ص بمقدار ، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصاالتفاقهذا  من 10 للفقرة وفقا  - 1
  . خالل السنةتتحققلم التي  زون من القدرات المستنفدة لألومن تخفيضات االستهالك عن كل طن
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   الثانــي عشــرالمرفق

  اتّفاق بين ليبيريا
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 

  بشأن خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون
  
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("حكومة ليبيريا مثّل هذه االتفاق التفاهم بين ي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلفدة لألوزون المحّددة في المراقب للمواّد المستن
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
من التذييل  2 في الصف على النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
تعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . ا االتفاقذفي ه") األهداف والتمويل ("لفأ -2
لمتعّدد األطراف تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .بالنسبة للمواد
  
توفير على ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق، تقاللتزاماته المحددة في هذا االتفا البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2 من التذييل 6التمويل المحّدد في الصف 
  ").لتمويلالجدول الزمني للموافقة على ا ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهد األأن يكون البلد قد حقّق  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل ارنامجأن يكون البلد قّدم ب  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 

  
سات المحّددة وسوف ترصد المؤّس.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6

ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 
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، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجتقديرات في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس   .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

ص المصنّفة وإعادات التخصي.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،هبرنامج التنفيذ السنوي الموافق علي

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

 لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد  االتفاقا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققت تكون فيها النتائج المقترحة قد في الحاالت التي الذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو ادارة وتنفيذ هذإشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

 المتحدة للبيئة األممبرنامج  وافقيو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
 على أن وافققد  ئياإلنما المتحدة األممبرنامج  و)"الوكالة المنفذة الرئيسية("كون الوكالة المنفذة الرئيسية ي أن على
بالنسبة ألنشطة البلد  الوكالة المنفذة الرئيسية إشرافتحت ) الوكالة المنفذة المتعاونة(كون الوكالة المنفذة المشاركة ي

، لفأ -6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل وستكون الوكالة المن. في نطاق هذا االتفاق
وُيوافق البلد أيضاً . )ب(5 المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية لتحقّقا، يس حصراًبما في ذلك، ولكن ل

لتابعة للصندوق المتعّدد ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم العلى عمليات 
–6 المنصوص عليها في قائمة التذييل مسؤولة عن تنفيذ األنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة سوف تكون .األطراف

 بالرسوم الوكالة المنفذة المتعاونةووتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية  .باء
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 8 و 7الصفين ة في ـالمبّين

  
في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقةاف ، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهدفي حال عدم تمكّن البلد  .10

 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

 أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما للد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح ، أن تعيتقديرها
ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 

 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في أن تخفّض قيمةالتنفيذية للجنة ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل
 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات
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 قد  في المستقبلذية االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11
  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 

  
الوكالة المنفذة و  يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسيةسوف  .12

 الوكالة المنفذة المتعاونةوه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص علي.  االتفاقاتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة
  . االتفاقاهذل على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال اإلطالع

  
 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13

ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، امصطلحات المستعملة في هذوكافة ال. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
 I  CFC-12 ،CFC-115المجموعة   األولالمرفق 

   

  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007  
  

من المرفق األول، مواد  حد تخفيضات بروتوكول مونتريال. 1
  ) استهالك األوزونقدراتأطنان ( Iالمجموعة 

 

8.48.48.4 0.0  

من المرفق  الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي. 2
   )قدرات استهالك األوزونأطنان  ( Iاألول، مواد المجموعة 

8.48.48.4 0.0  

قدرات استهالك أطنان (خفيض الجديد بموجب الخطة الت. 3
 )األوزون

0.00.08.4 0.0 8.4 

 213,000 0 131,500081,500   )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4

 132,000 0 104,000028,000  )دوالر أمريكي( متعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال. 5

 345,000 0 235,5000109,500 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 6

 27,690 0 17,095010,595  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  . 7
 11,880 0 9,36002,520   )دوالر أمريكي (متعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال. 8
 39,570 0 26,455013,115 )دوالر أمريكي(م الوكالة مجموع تكاليف دع. 9

 384,570 0 261,9550122,615  )دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليها . 10

  
   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 

  
  .2009  لعامولاأل عللموافقة عليه في االجتما الدفعة الثانية سيجري النظر في تمويل  .1
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  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  ك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقةاالستهال  
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        نتخزي

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  تصنيعال

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  
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   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـستيراد المة الـمراقبة السياسة العامنوع 

    توعية عامة
    أمور أخرى

 
 
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: لفأ -5التذييل 
  
، داخل "وحدة الرصد واإلدارة" تنسيق وإدارة جميع النشاطات المتعلقة بالرصد من خالل مشروع سيتم  .1

 .وحدة األوزون الوطنية
  
سيكون للوكالة التنفيذية الرئيسية بالتحديد دوراً بارزاً في إجراءات الرصد نظراً لتكليفها برصد عمليات   .2

سجالتها معتمدة كمرجع لعمليات التدقيق المضاد لجميع برامج استيراد المواد المستنفدة لألوزون، وحيث ستكون 
كما ستتحمل هذه المنظمة وبالتعاون . الرصد المتعلقة بكافة المشاريع التي تشتمل عليها خطة إدارة اإلزالة النهائية

 لألوزون بطرق مع الوكالة التنفيذية المعاونة المسؤولية الشاقة في رصد عمليات استيراد وتصدير المواد المستنفدة
  .غير قانونية مع تقديم التوجيهات للوكاالت الوطنية المعنية من خالل وحدة األوزون الوطنية

  
  التحقق واإلبالغ

  
في حالة وقوع اختيار  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

 الوكالة المنفذة واستناداً إلى التشاور مع. الحسابات ذات الصلةاللجنة التنفيذية على ليبيريا إلجراء مراجعة 
تطبيق خطة لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة ليبيريا ختار ت ، ينبغي أنالرئيسية

  . وهذا البرنامج المستقل للرصددارة اإلزالة النهائيةإ
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  رئيسيةدور الوكالة المنفذة ال: لفأ -6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 لد؛، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالب بهالخاّصة

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

وفي حالة . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة ،45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة بيريا لياختيار اللجنة التنفيذية ل

  بهذه المهمة؛للقيام التنفيذّية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008ج التنفيذ السنوي لسنة عن تنفيذ برنامغ اإلبال  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً ، 2009

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛شرافاإلإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 

  

  :فيذ المتعاونة بما يليستقوم وكالة التن  .1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(
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    في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ليبيريا ومساعدة   )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
    

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
دوالر أمريكي  000 15 االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

 .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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   الثالث عشــر المرفق

  

  الوياتّفاق بين م
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 

  بشأن خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("الوي حكومة ممثّل هذه االتفاق التفاهم بين ي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييللألوزون المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة 
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
من  2 في الصف و المبّينـعلى النحوي للمواّد ـد على االلتزام بحدود االستهالك السنـيوافق البل  .2

ء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، .  االتفاقافي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2التذييل 
لمتعّدد تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة باتعّهداتها ب

  .األطراف بالنسبة للمواد
  

توفير على ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق ت،اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق البلد رهناً بامتثال  .3
وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2 من التذييل 6التمويل المحّدد في الصف 

  ").مويلالجدول الزمني للموافقة على الت ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 

  

 البلد ما لم يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5
 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدألأن يكون البلد قد حقّق ا  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
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برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل اامجأن يكون البلد قّدم برن  ) د(
 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي

  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
  
ت المحّددة وسوف ترصد المؤّسسا.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6

ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 

  
، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجديرات في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تق  .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

المصنّفة وإعادات التخصيص .  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

معالجة االحتياجات الخاّصة التي قد  االتفاق لا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتكون فيها النتائج المقترحة قد في الحاالت التي ال تذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو ارة وتنفيذ هذإداشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

برنامج األمم المتحدة للبيئة  يوافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
 على أن نمائيويوافق برنامج األمم المتحدة اإل) "الوكالة المنفذة الرئيسية("كون الوكالة المنفذة الرئيسية ي أن على
بالنسبة ألنشطة ) تحت اشراف الوكالة المنفذة الرئيسية) متعاونةالالوكالة المنفذة  (متعاونةكون الوكالة المنفذة الي

م باألنشطة المدرجة في التذييل فذة الرئيسية مسؤولة عن القياوستكون الوكالة المن. البلد في نطاق هذا االتفاق
وُيوافق البلد . )ب(5 المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية لتحقّقا، حصراًيس ، بما في ذلك، ولكن للفأ-6

لتابعة للصندوق المتعّدد ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم الأيضاً على عمليات 
منصوص عليها في قائمة التذييل مسؤولة عن تنفيذ األنشطة ال الوكالة المنفذة المتعاونةسوف تكون (األطراف 

 الوكالة المنفذة المتعاونةووتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية ) ألف-6
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 8 و7 ـة في الصفينبالرسوم المبّين
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في المذكورة إزالة المواّد ب لمتعلقةا، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمكّن البلد  .10
 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما للتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح ، أن تعيد التقديرها

ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في أن تخفّض قيمةفيذية للجنة التنه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
 قد في المستقبل  االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

الوكالة المنفذة و( يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
الوكالة المنفذة و( أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه.  االتفاق اتسهيل تنفيذ هذ ل)المتعاونة
  . االتفاقاهذل االطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال )المتعاونة

  
 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13

ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، االمصطلحات المستعملة في هذوكافة . ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
  CFC-115 وCFC-12  األولىالمجموعة   ألفالمرفق 
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  األهداف والتمويل:  ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007    
  

المواد 
المستنفدة 
لألوزون 

- 1  

حدود استهالك بروتوكول مونتريال من مواد المجموعة . 1
  )أطنان قدرات استهالك األوزون(األولى في المرفق ألف  

 

8.7  8.78.7 0.0  

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواّد . 2  
ت استهالك قدراأطنان (المجموعة األولى من المرفق ألف 

ن ز    )األ

8.7  8.78.7 0.0  

قدرات أطنان (التخفيضات الجديدة بموجب الخطة . 3  
 )استهالك األوزون

0.0  0.08.7 0.0 8.7 

دوالر (التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4  
  )أمريكي

000 95  077,000 0 172,000 

دوالر ( متعاونةفذة الالتمويل الموافق عليه من الوكالة المن. 5  
  )أمريكي

500 125  047,500 0 173,000 

 345,000 0 0124,500  220 500 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل الموافق عليه . 6  
المواد 

المستنفدة 
لألوزون 

- 2  

  )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة للوكالة المنفذة الرئيسية .  7
  

350 12  010,010 0 22,360 

 15,570 0 04,275  11 295   )دوالر أمريكي( متعاونةساندة للوكالة المنفذة التكلفة م. 8  
 37,930 0 014,285  23 645 مجموع تكلفة مساندة الوكاالت. 9  
 382,930 0 0138,785  244 145  المجموع اإلجمالي للتكاليف الموافق عليها. 10  
  

  ل على التمويالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 
  
  .2009 لسنة ول الشريحة الثانية في االجتماع األسيجري النظر في تمويل  .1
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي:  ألف -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  لسنوات المتبقية في إطار الخطةعدد ا  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
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  األهــداف  .2
   

  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

ات الخدمات ذ

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   جانب الحكومة منإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .الخدمـة، إلخ: ستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونة النوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى
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  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع

  
  ريةالرسوم اإلدا  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار:  ألف-5التذييل 
  
داخل " وحدة الرصد واإلدارة"يتم تنسيق جميع األنشطة المتعلقة بالرصد وإدارتها من خالل مشروع   .1

  .الوحدة القطرية لألوزون
  
يتها على سوف تضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية بدور بارز بشكل خاص في ترتيبات الرصد نظرا لوال  .2

رصد واردات المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتها للمراجعة الدقيقة في جميع برامج الرصد 
 متعاونةللمشاريع المختلفة المدرجة في خطة اإلزالة النهائية وسوف تضطلع هذه المنظمة، مع الوكالة المنفذة ال

المشروعة من المواد المستنفدة لألوزون مع إبالغ أيضا بالمهمة الصعبة لرصد الواردات والصادرات غير 
  .الوكاالت الوطنية المناسبة من خالل وحدة األوزون الوطنية

  التحقق واإلبالغ

ع اختيار في حالة وقو إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية ، تحتفظ)د (45/54وفقاُ للمقرر   .3
 الوكالة المنفذة واستناداً إلى التشاور مع. لحسابات ذات الصلةالوي إلجراء مراجعة االلجنة التنفيذية على م

تطبيق خطة لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحساباتل( المنظمة المستقلة الويمختار ت ، ينبغي أنالرئيسية
  . وهذا البرنامج المستقل للرصددارة االزالة النهائيةإ
  

  يسيةدور الوكالة المنفذة الرئ:  ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ؛، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد بهالخاّصة

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

حالة وفي . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة ،45/54من المقرر ) د(ي تمشياً مع الفقرة الواختيار اللجنة التنفيذية لم

  بهذه المهمة؛للقيام التنفيذّية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
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ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(
 ؛السنوي المقبل

  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008ج التنفيذ السنوي لسنة نفيذ برنامغ عن تاإلبال  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً ، 2009

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 ق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة؛تنسي     )ي (
 
 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(

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

  دور الوكالة المنفذة المتعاونة:  باء-6التذييل 
  

  :لمتعاونة بما يليستقوم وكالة التنفيذ ا  1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

    الوي في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ومساعدة م  )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
    

  

  فيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخ:  ألف-7التذييل 
  
 دوالر أمريكي 10 000االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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  الرابع عشــرالمرفق
 
 ملديفاتّفاق بين 

 فمتعدد األطراالواللجنة التنفيذية للصندوق 
 بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون

 
 

واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال  ) "البلد"( ملديفيمثّل هذه االتفاق التفاهم بين حكومة  1
 2010كانون الثاني/قبل حلول أول يناير )"المواّد"(ألف  1-المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل

 .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول 
 
من التذييل  2  يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف  2

ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها  .في هذا االتفاق )"األهداف والتمويل"(  ألف2-
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف 3ويل المحّددة في الفقرة بالتم

 .بالنسبة للمواد
 
هناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على   3

وستوفّر اللجنة التنفيذية  .للبلد )"األهداف والتمويل"(  ألف2- من التذييل 9توفير التمويل المحّدد في الصف 
الجدول الزمني للموافقة على (  ألف3-مبدئياً هذا التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 )."التمويل

وسوف يقبل  .ألف -2سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة من المواد كما هو مبّين في التذييل  4
أيضاً إجراء تحقّق مستقّل من جانب الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك هذه، على النحو 

 .من هذا االتفاق )ب 5(المبّين في الفقرة الفرعية 
 
 يِف البلد ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ما لم 5

يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول  60  بالشروط التالية ، قبل 
 :الزمني للموافقة على التمويل 

 
 أن يكون البلد قد حقّق األهداف المحددة للسنة المعنّية؛  )أ (

 
 )د(ا طلبت اللجنة التنفيذية ذلك بمقتضى الفقرة أن تحقيق هذه األهداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذ  )ب (

 ؛45/54من المقّرر 
 

 أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحّددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛   )ج (
 

شكل برامج التنفيذ "(ألف  -4أن يكون البلد قّدم برنامجا للتنفيذ السنوي وفقاً لشكل التذييل   )د (
بالنسبة للسنة التي يطُلب تمويل الشريحة فيها وأن يكون قد حصل على إقرار اللجنة  )"السنوية

 .التنفيذية لهذا البرنامج
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وسوف ترصد المؤّسسات  .سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق 6
ن ذلك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات وتبلغ ع )"مؤّسسات الرصد واألدوار"(  ألف5-المحّددة في التذييـل 

وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية  .  ألف5-المحّددة في التذييل 
 .)ب 5(
 
في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق،  7

للجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه توافق ا
وإعادات التخصيص  .المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق

يذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة المصنّفة كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنف
أما إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن  .)د 5( التنفيذية، كما هو مبّين في الفقرة الفرعية 

نها إدماجها في برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه، والذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأ
 .في التقرير عن تنفيذ البرنامج السنوي

 
سوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمات التبريد، وبصفة  8

 :خاصة
 

سوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ (
 خالل تنفيذ الخطة؛

 
سوف يكون تنفيذ برنامج تقديم المساعدة التقنّية للقطاع الفرعي لخدمة التبريد على مراحل، بحيث   )ب (

يمكن تحويل الموارد المتبقية ألنشطة إزالة أخرى كالتدريب اإلضافي أو شراء أدوات خدمة، وذلك 
ب وفقاً للتذييل في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد تحققت، وسيخضع للرصد عن كث

  من هذا االتفاق؛ ألف5-
 

 100/41 سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين    ) ج(
 .خالل تنفيذ الخطة  6/49و

 
 أو يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها 9

ويوافق برنامج األمم المتحدة للبيئة  .التي ُيضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق
ق برنامج األمم المتحدة وقد واف") الوكالة المنفذة الرئيسية("على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية  اليونيب
تحت اشراف الوكالة المنفذة ) الوكالة المنفذة المتعاونة(لمنفذة المتعاونة على أن يكون الوكالة ا اليوئنديبي اإلنمائي

وستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام  .الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاق
لنحو الوارد في ألف، بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، التحقّق المستقل على ا 6-باألنشطة المدرجة في التذييل 

لدورّية التي قد تُجري في إطار برامج أعمال وُيوافق البلد أيضاً على عمليات التقييم ا .ب5 الفقرة الفرعية
سوف تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن تنفيذ . لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافالرصد والتقييم ا

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة  ألف6-األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل 
 .ألف2-من التذييـل  11و 10المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّينـة في الصفّين 

 
رة في حال عدم تمكّن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواّد المذكو 10

ألف من بروتوكول مونتريال، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لهذا االتفاق، عندئذ 2- في التذييل 
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ويحق للجنة التنفيذية، حسب  .يقبل البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
نقّح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما أن تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول م

يبرهن البلد على وفائه بكافّة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقّق قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار 
بمقدار المبالغ ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفّض قيمة التمويل  .جدول الموافقة على التمويل

، عن كّل طن من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  ألف7-المحّددة في التذييل 
 .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون

 
لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد  11

 . أية مشروعات أخرى لقطاعات االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلديؤثر على تمويل
 

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  12
 ة والوكالة المنفذة المتعاونةوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسي .لتسهيل تنفيذ هذا االتفاق (المتعاونة

 .االطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال لهذا االتفاق
 

تُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين  13
لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق  .في هذا االتفاق

 .يتّم تعريفها بطريقة مختلفة في االتفاق
 
 

 تذييالت
 

 المـواد :ألف 1-التذييل 
 113-وكلوروفلوروكربون 12-وكلوروفلوروكربون 11-كلوروفلوروكربون المجموعة األولى المرفق ألف

  115-وكلوروفلوروكربون 114-وكلوروفلوروكربون
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 األهداف والتمويل :ألف 2-تذييل ال
 المجموع 2010 2009 2008 2007 

 
أطنان قدرات استهالك (جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال 1.

 )األوزون
 

 ال ينطبق 0 0.69 0.69 0,69

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من المواّد 2.
 ال ينطبق 0 0 0 0,69  )قدرات استهالك األوزونأطنان (الكلوروفلوروكربونية 

قدرات استهالك أطنان (التخفيضات من المشروعات الجارية 3.
 ال ينطبق 0 0 0 0 )األوزون

قدرات استهالك أطنان (التخفيضات الجديدة بموجب الخطة 4.
 0,69 0 0 0.69 0,69 )ألوزوا

 0 0 0 0 0 )قدرات استهالك األوزونأطنان (تخفيضات غير ممولة 5.

 0,69 0 0 0.69 0,69 )أطنان قدرات استهالك األوزون(فض السنوي مجموع الخ6.

 95.000 0 15,000 0 80.000 )دوالر أمريك(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 7.

 85.000 0 0 0 85.000 )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 8.

 180.000 0 15,000 0 165.000 )دوالر أمريكي(يه مجموع التمويل المتفق عل9.
 12.350 0 1,950 0 10.400 )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 10.
 7.650 0 0 0 7.650 )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة 11.
 20.000 0 1,950 0 18.050 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها 12.
 200.000 0 16,950 0 183.050 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه 13.

 
 الجدول الزمني للموافقة على التمويل :ألف 3-التذييل 

 
 .2009سنة  لاألول، للموافقة عليه في االجتماع  الشريحة الثانيةسيجري النظر في تمويل .1
 

  التنفيذ السنويشكل برنامج :ألف  4-التذييل 
 

  البيانات .1
 ________________________ :البلد 
 ________________________ :سنة الخطة 
 ________________________ :عدد السنوات المتَّممة 
 ________________________ :عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة 
 ________________________ : لألوزون للسنة السابقةاالستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة 
 ________________________ :االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة 
 ________________________  :مستوى التمويل المطلوب 
 ________________________ :الوكالة المنفذة الرئيسية 
 ________________________ :المتعاونة )التالوكا(الوكالة  
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 األهــداف .2
  
 الخفض سنة الخطة السنة الّسابقة المؤشرات

العرضمنالمواّدالمستنفدةلأل    استيراد

    (1)المجموع  وزون
     

    تصنيع
    خدمة
    تخزين

الطلبعلىالمواّدالمستنفدةلألو

 زون

    (2)المجموع 
 
 

  المتخذ في مجال الصناعةاإلجراء .3
 

االستهالك السنة  القطاع

 (1)السابقة 
االستهالك 

سنة الخطة 

(2) 

التخفيض 

ضمن سنة 

 الخطة
(2)-(1) 

عدد المشروعات 

 المنَجزة
عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

 الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

بأطنان قدرات استنفاد 

 )األوزون
 التصنيع

       المجموع

 
       التبريد

       المجموع

       المجموع العام
 

 المساعدة التقنّية .4
 

    :النشاط المقترح 
     :الهدف 
    :الفئة المستهدفة 
     :التأثير 

 
 إجراءات من جانب الحكومة .5
 

 جدول التنفيذ النشاط المقرر /السياسة العاّمة 
  .الخدمـة، إلخ :ـواد المستنفـدة لألوزوننوع مراقبة السياسة العامـة الستيراد الم

  توعية عامة
  أمور أخرى
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 الموازنة السنوية .6
 

 )دوالر أمريكي(النفقات المقررة  النشاط
  

  المجموع
 

 الرسوم اإلدارية .7
 

 مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به :ألف 5-التذييل 
 
رز في ترتيبات الرصد نظراً لتفويضها لرصد واردات المواّد ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية بدور با 1

المستنفدة لألوزون، التي ستستَعمل سجالّتها كمرجع إلعادة التدقيق في كافة برامج الرصد للمشروعات المختلفة 
ونفذت أنشطة الرصد حتى اآلن من خالل جهود وحدة األوزون الوطنية  .ضمن خطة إدارة اإلزالة النهائية

 .بمساعدة المكاتب اإلقليمية لليوئنديبي واليونيب في بانكوك ) ، وزارة البيئةملديف التلوث في دارةا(
 
وسيستند نجاح برنامج الرصد على األشكال المصممة جيدا لجمع البيانات والتقييم واإلبالغ؛ وزيارات  2

 .ر المختلفةالرصد المنتظمة في البرنامج؛ وإعادة التقييم المالئمة للمعلومات من المصاد
 

 التحقق واإلبالغ
 
تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار اللجنة  (د  45/54وفقاُ للمقرر  3

واستناداً إلى التشاور مع الوكالة المنفذة الرئيسية،  . إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةملديفالتنفيذية على 
لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق خطة إدارة  ( المنظمة المستقلة مراجعة الحساباتملديفينبغي أن يختار 

 .اإلزالة النهائية وهذا البرنامج المستقل للرصد

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية :ألف 6-التذييل 
 
نحو ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة محدَّدة في وثيقة المشروع على ال 1

 :التالي
 
ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (

 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛
 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (

  
 من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية  )ج (

وفي حالة  .ألف-5ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمشى مع التذييل 
، سوف تقّدم اللجنة 45/54 المقرر من) د( تمشياً مع الفقرة ملديفاختيار اللجنة التنفيذية ل

 صالً للوكالة المنفذة الرئيسية للقيام بهذه المهمة؛التنفيذّية تمويالً منف
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التأكّد من أخذ المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ   )د (

 السنوي المقبل؛
  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008اإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي لسنة   )ه (
 ، تمهيداً لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛2009

  
ضمان تنفيذ الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة   )و (

 المنفذة الرئيسية؛
  

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز (
  

التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنامج   )ح (
 بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  
توفير التحقّق للجنة التنفيذية من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب   )ط (

 اللجنة التنفيذية ذلك؛
 

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة؛  )ي (
  

 لغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبا  )ك (
  

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

 دور الوكالة المنفذة المتعاونة :باء 6-التذييل
 

 :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي 1

 ت العامة عند الطلب؛لمساعدة في تطوير السياساا  )أ (

   في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ملديفومساعدة   )ب (

 .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج (
  

 تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال :ألف 7-التذييل 
 
دوالر أمريكي  10.000 من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  10قرة وفقا للف 1

 .عن كّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون
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  الخامس عشــر المرفق

  
  اتّفاق بين مالي
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 

  بشأن خطة اإلزالة النهائية للمواد المستنفدة لألوزون
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("مالي حكومة مثّل هذه االتفاق التفاهم بين ي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلمستنفدة لألوزون المحّددة في المراقب للمواّد ال
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
من التذييل  2 في الصف على النحو المبّينالك السنوي للمواّد ـد على االلتزام بحدود االستهـيوافق البل  .2
تعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . ا االتفاق في هذ")األهداف والتمويل ("لفأ -2
لمتعّدد األطراف تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .بالنسبة للمواد
  
توفير على ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق، تالتفاقاللتزاماته المحددة في هذا ا البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2من التذييل  6رقم التمويل المحّدد في الصف 
  ").فقة على التمويلالجدول الزمني للموا ("لفأ -3هذا التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  .تفاق االا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدد قد حقّق األأن يكون البل  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل الد قّدم برنامجأن يكون الب  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 

  
صد المؤّسسات المحّددة وسوف تر.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6

ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 
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 وافق، تا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجعلى أساس تقديرات في حين أن التمويل قد ُحّدد   .7

 جزء من هذه المبالغلبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى اللجنة التنفيذية 
ات التخصيص المصنّفة وإعاد.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير 

كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 
يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 

في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،موافق عليهبرنامج التنفيذ السنوي ال
  .عن تنفيذ البرنامج السنوي

  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

 االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد ا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، بحيث للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

،  شراء أدوات خدمةوأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية يمكن تحويل الموارد 
وفقاً رصد عن كثب لخضع لي، وستحققتت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد في الحاالذلك و
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل ل

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو التي اإدارة وتنفيذ هذاملة عن شلاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

برنامج األمم المتحدة للبيئة  وافقيو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بها
ألمم المتحدة اإلنمائي برنامج او) "الوكالة المنفذة الرئيسية("كون الوكالة المنفذة الرئيسية  أن ي على)اليونيب(
) شراف الوكالة المنفذة الرئيسيةإتحت ) الوكالة المنفذة المتعاونة (المتعاونة كون الوكالة المنفذةأن ي )اليوئنديبي(

فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة وستكون الوكالة المن. بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاق
. )ب(5 المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية لتحقّقا، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ -6في التذييل 

لتابعة ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات 
سؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في م الوكالة المنفذة المتعاونةسوف تكون (للصندوق المتعّدد األطراف 

الوكالة المنفذة ووتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية ) باء–6قائمة التذييل 
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 8 ورقم 7ين رقم ة في الصفّـ بالرسوم المبّينالمتعاونة

  
في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقةسبب من األسباب، من تحقيق األهداف ، ألي في حال عدم تمكّن البلد  .10

 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل
التنفيذية، حسب ويحق للجنة . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

 أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما لل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 

 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في أن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترف وي.الموافقة على التمويل
 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات
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 قد  في المستقبل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية االتفاق للتعديلالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11
  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالك أخرىمشاريعأي يؤثر على تمويل 

  
الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12

 الوكالة المنفذة المتعاونةووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاق اذ هذتسهيل تنفيل المتعاونة
  . االتفاقاهذلاالطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال 

  
مبّين  االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو الاتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13

ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

  
  تذييالت

  
  وادـالم:  ألف-1التذييل 

مواد ، و12-مواد كلو فلور الكربونو ،11- مواد كلو فلور الكربون  ]األولى[المجموعة   ]ألف[المرفق 
مواد ، و114-مواد كلو فلور الكربون، و113 - كلو فلور الكربون
 115 - كلو فلور الكربون

   

  األهداف والتمويل:  ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007  
  

لمواد المجموعة  جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال. 1
  ) استهالك األوزونقدراتأطنان (األولى من المرفق ألف 

16.216.216.2 0.0  
 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك لمواد المجموعة . 2
   )قدرات استهالك األوزونأطنان  (األولى من المرفق ألف

16.216.216.2 0.0  

قدرات استهالك أطنان (التخفيض من مشاريع جارية . 3
 0.016.2 0.0 )األوزون

0.0 
16.2 

دوالر (تمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ال. 4
 )أمريكي

120.000 078,000 0 198.000  

دوالر (التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة . 5
ك )أ

172.000  0150,000 0 322.000  
 520.000 0 0228,000 292.00 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . . 6
  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  . 7
  

15.600  010,140 0 25.740 

   )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة . 8
  

12.900  011,250 0 24.150 

  49.890 0 021,390  28.500 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 9

  569.890 0 0249,390  320.500  دوالر أمريكي(يل المتفق عليه إجمالي التمو. . 10

  
   على التمويلالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 

  
  .2009المنعقد في عام  ولاألللموافقة عليه في االجتماع تمويل الشريحة الثانية سيجري النظر في   .14
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    شكل برنامج التنفيذ السنوي:  ألف -4التذييل 

  

    بياناتال  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  

  األهــداف  .2
   

  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  

  

  ة في مجال الصناعالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد أنشطة    المنَجزةمشاريععدد ال

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
         :تأثيرال  
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   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    . الخدمـة، إلخ:ستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونة النوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار:  ألف-5التذييل 
  
 وحدة ضمن، "اإلدارةوحدة الرصد و "سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع  .1

  األوزون الوطنية
  
 يخص ترتيبات الرصد، نظرا لصالحيتها في رصد  فيمااألكبردور الستحظى الوكالة المنفذة الرئيسية بو  .2

في جميع برامج الرصد  كإحالة مرجعية سجالتهاالستعانة ب المواد المستنفدة لألوزون، حيث سيتم اعمليات استيراد
كما ستضطلع هذه المنظمة إلى جانب الوكالة . ضمن خطة اإلزالة التدريجية النهائيةتلفة المخالمشاريع فيما يخص 

المواد المستنفدة لألوزون وتصدير استيراد عمليات نطوي عليها رصد يالمتعاونة الرئيسية بالمهام الصعبة التي 
   .وحدة األوزون الوطنيةمع اإلعالنات الخاصة بالوكاالت الوطنية المناسبة من خالل  بطريقة غير مشروعة

  
  التحقق واإلبالغ

  
في حالة وقوع اختيار اللجنة  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

، ينبغي  الوكالة المنفذة الرئيسيةواستناداً إلى التشاور مع.  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة ماليالتنفيذية على
 اإلزالةدارة إتطبيق خطة لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة ماليختار ي أن

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدالنهائية
  

  دور الوكالة المنفذة الرئيسية:  ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروعل في وثيقة اةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
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ن أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية م  ) ج(

وفي حالة . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية ،45/54من المقرر ) د( تمشياً مع الفقرة مالياختيار اللجنة التنفيذية ل

  بهذه المهمة؛للقيام  للوكالة المنفذة الرئيسيةتمويالً منفصالً
  

ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(
 ؛السنوي المقبل

  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008ج التنفيذ السنوي لسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 ؛لتقديمه إلى اللجنة التنفيذيةمهيداً ت، 2009

  

لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(
 الرئيسية؛

  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  

طريقة فعالة ومتسمة مج التنفيذ السنوي بضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(
 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال

  

من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(
 التنفيذية ذلك؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة؛     )ي (
 
 لى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إ  ) ك(

 

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة:  باء-6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

     في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛يمالومساعدة   )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
    

  

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي:  ألف-7التذييل 
  

دوالر أمريكي  000 10لغ التمويل المخّصص بمقدار االتفاق، يمكن تخفيض مبهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1
  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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   السادس عشــرالمرفق

  
  موريتانيااتّفاق بين 

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 
 بشأن خطة اإلزالة الختامية للمواد المستنفدة لألوزون

  
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد(" موريتانياحكومة يمثّل هذه االتفاق التفاهم بين   .1

 2010كانون الثاني /قبل حلول أول يناير") المواّد(" ألف -1 للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل المراقب
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
 من التذييل 2يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف   .2
ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها . في هذا االتفاق") والتمويلاألهداف (" ألف -2

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف 3بالتمويل المحّددة في الفقرة 
  .بالنسبة للمواد

  
ث المبدأ، على توفير ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافقة في هذا االتفاق، ترهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحدد  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل(" ألف -2من التذييل  6التمويل المحّدد في الصف 
  "). للموافقة على التمويلالجدول الزمني(" ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل .  ألف-2سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة من المواد كما هو مبّين في التذييل   .4
أيضاً إجراء تحقّق مستقّل من جانب الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك هذه، على النحو المبّين 

  .هذا االتفاقمن ) ب(5في الفقرة الفرعية 
  
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ما لم يِف البلد   .5

 يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ن البلد قد حقّق األهداف المحددة للسنة المعنّية؛أن يكو  ) أ(
  
) د(أن تحقيق هذه األهداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية ذلك بمقتضى الفقرة   ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

 أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحّددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛   ) ج(
  
شكل برامج التنفيذ (" ألف -4ون البلد قّدم برنامجا للتنفيذ السنوي وفقاً لشكل التذييل أن يك  ) د(

بالنسبة للسنة التي يطُلب تمويل الشريحة فيها وأن يكون قد حصل على إقرار اللجنة ") السنوية
  .التنفيذية لهذا البرنامج
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سوف ترصد المؤّسسات و. سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .6
وتبلغ عن ذلك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات ") مؤّسسات الرصد واألدوار(" ألف -5المحّددة في التذييـل 

وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية .  ألف -5المحّددة في التذييل 
  ).ب(5
  
ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق، في حين أن التمويل قد   .7

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه 
 وإعادات التخصيص المصنّفة .المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق

كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 
أما إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 

نوي الموافق عليه، والذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير برنامج التنفيذ الس
  .عن تنفيذ البرنامج السنوي

  
  :سوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمات التبريد، وبصفة خاصة  .8
  

وجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد سوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بم  ) أ(
 تطرأ خالل تنفيذ الخطة؛

  
سوف يكون تنفيذ برنامج تقديم المساعدة التقنّية للقطاع الفرعي لخدمة التبريد على مراحل،   ) ب(

ألنشطة إزالة أخرى كالتدريب اإلضافي أو شراء أدوات المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد تحققت، وسيخضع للرصد عن خدمة، وذلك في 
 أ من هذا االتفاق؛-5كثب وفقاً للتذييل 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو يوافق البلد على تحمل المسؤولية  .9

 على أن تكون الوكالة اليونيبوتوافق . التي ُيضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق
الوكالة  (متعاونةوكالة المنفذة العلى أن تكون ال اليوئنديبيكما توافق  ")الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقتحت اشراف الوكالة المنفذة الرئيسية ) المنفذة المتعاونة

، بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، لفأ -6الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل 
وافق البلد أيضاً على عمليات التقييم الدورّية التي وي). ب(5وارد في الفقرة الفرعية ل على النحو الالتحقّق المستق

 سوف تكون الوكالة المنفذة .قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث  باء–6لتذييل مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة ا المتعاونة

 من 8 و7ن في بالرسوم المبّينـة في الصوالوكالة المنفذة المتعاونةالمبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
  .لفأ-2التذييـل 

  
المذكورة في في حال عدم تمكّن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواّد   .10

، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لهذا االتفاق، عندئذ يقبل لف من بروتوكول مونتريالأ-2التذييل 
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
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دول منقّح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما أن يبرهن تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لج
البلد على وفائه بكافّة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقّق قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول 

مويل بمقدار المبالغ المحّددة في ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفّض قيمة الت. الموافقة على التمويل
 مقدرة بأطنان ألف، عن كّل طن من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد   .11

  . تمويل أية مشروعات أخرى لقطاعات االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلديؤثر على
  

والوكالة المنفذة سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية   .12
 والوكالة المنفذة المتعاونةالرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة .  لتسهيل تنفيذ هذا االتفاق المتعاونة

  .االطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال لهذا االتفاق
  

تُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين   .13
االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم يتّم وكافة المصطلحات المستعملة في هذا . في هذا االتفاق

  .تعريفها بطريقة مختلفة في االتفاق
  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
  CFC-115 وCFC-11 ،CFC-12 ،CFC-113 ،CFC-114  1المجموعة   ألفالمرفق 

  

  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007  
  

حدود استهالك بروتوكل مونتريال لمواد المجموعة . 1
  .)ODPطن (األولى للمرفق ألف 

3.0 3.0 3.0 0.0  

 المجموعة  مواد الحد األقصى المسموح به الستهالك.2
  .)ODPطن (األولى بالمرفق ألف 

3.0 3.0 3.0 0.0  

 ODP(. 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0طن ( تخفيض جديد بموجب الخطة. 3
دوالر (التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4

 )أمريكي
96,000  59,000  155,000

دوالر  (متعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال. 5
  )أمريكي

85,000  55,000  140,000

295,000 114,000 181,000  )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 6
 20,150  7,670  12,480  )دوالر أمريكي(يف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية تكال. 7
 12,600  4,950  7,650  )دوالر أمريكي (متعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال. 8
 32,750  12,620  20,130  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 9

327,750 126,620 201,130  )ر أمريكيدوال(إجمالي التمويل المتفق عليه . 10
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   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 

  

  .2009 من ولاالجتماع األ، للموافقة عليه في  الثانيةالشريحة سيجري النظر في تمويل  .1
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
  

  البيانات .1
 ________________________ :البلد 
 ________________________ :سنة الخطة 
 ________________________ :عدد السنوات المتَّممة 
 ________________________ :عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة 
 ________________________ :االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة 
 ________________________ :تهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةاالس 
 ________________________  :مستوى التمويل المطلوب 
 ________________________ :الوكالة المنفذة الرئيسية 
 ________________________ :المتعاونة )الوكاالت(الوكالة  

  األهــداف  .2
   

  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  

  

  اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة  .3
  

 االستهالك السنة  القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  تصنيعال

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :التأثير  

  
  إجراءات من جانب الحكومة  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـة الستيراد المـنوع مراقبة السياسة العام

    امةتوعية ع
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: لفأ -5التذييل 
  
 داخل التابعة للمشروع،" وحدة الرصد واالدارة"ان جميع أنشطة الرصد سيتم تنسيقها وادارتها من خالل   .1

  .وحدة األوزون الوطنية
  
 بسبب تكليفها برصد  الرصد ترتيباتإن الوكالة المنفذة الرئيسية سيكون لها دور بارز بصفة خاصة في   .2

، التي سوف تستعمل أرقامها المسجلة كمرجع للتحقق من صحة األرقام في المواد المستنفدة لألوزونواردات 
وستقوم هذه المنظمة أيضا، .  الداخلة في خطة االزالة الختاميةالمختلفة جميع برامج الرصد بالنسبة للمشروعات 

 المواد المستنفدة لألوزونمع الوكالة المنفذة المتعاونة، بالمهمة المنطوية على التحدي المتمثلة في رصد واردات 
  . الوطنيةالوكاالت الوطنية المختصة بذلك من خالل وحدة األوزونصادراتها غير المشروعة مع اخطار و
  

  التحقق واإلبالغ
  
تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

منفذة واستناداً إلى التشاور مع الوكالة ال.  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةموريتانيااللجنة التنفيذية على 
لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق ) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة ريتانيامو ختارتالرئيسية، ينبغي أن 

  .خطة إدارة االزالة النهائية وهذا البرنامج المستقل للرصد
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
  :روع على النحو التاليستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة محدَّدة في وثيقة المش  .4
  

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
ن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أ  ) ج(

وفي حالة . ألف-5ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمشى مع التذييل 
، سوف تقّدم اللجنة 45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة  موريتانيااختيار اللجنة التنفيذية ل
  بهذه المهمة؛للقيامالً للوكالة المنفذة الرئيسية التنفيذّية تمويالً منفص

  
التأكّد من أخذ المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ   )د(

 السنوي المقبل؛
  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008اإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي لسنة   )ه(
  تمهيداً لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛،2009

  
ضمان تنفيذ الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة   )و(

 الرئيسية؛
  

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  ) ز(
  
 بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنامج التنفيذ السنوي  ) ح(

 بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
  إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها  ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  .1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(
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     في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛البلدومساعدة   )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
    

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
دوالر أمريكي  10 000 ض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفي10وفقا للفقرة   .2

من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان  من قدرات استنفاد األوزون  عن كّل طن
  .قدرات استنفاد األوزون
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  السابع عشرالمرفق 

  
  جمهورية الجبل األسوداتّفاق بين 
  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية

  المواد المستنفدة لألوزونبشأن خطة إزالة 
  
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة ") البلد("جمهورية الجبل األسود مثّل هذه االتفاق التفاهم بين ي  .1

كانون / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلاقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في لالستعمال المر
  . بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول2010الثاني 

 
  7 و5 و2الصفوف رقم  في على النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2

ء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . ا االتفاقفي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2من التذييل 
لمتعّدد تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة باتعّهداتها ب

  .األطراف بالنسبة للمواد
  
توفير على ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق، تلتزاماته المحددة في هذا االتفاقال البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2 من التذييل 9التمويل المحّدد في الصف 
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :لتمويل للموافقة على ا

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدأن يكون البلد قد حقّق األ  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  األخير؛  برنامج التنفيذ السنوي المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة .  االتفاقاى هذه بمقتضـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة . لفأ -5التذييل 

  
، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجن أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات في حي  .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

وإعادات التخصيص المصنّفة .  االتفاقاطار هذ من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،نامج التنفيذ السنوي الموافق عليهبر

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

 االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد ا هذبموجبمرونة المتاحة  يستعمل البلد السوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

ت  شراء أدواوأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتفي الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد ذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقاأ من هذ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو اإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل ى يوافق البلد عل  .9

 أن تكون الوكالة علىاليونيدو  توافقو.  االتفاقا بموجب هذ بااللتزاماتالوفاء نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
فذة وستكون الوكالة المن. لد في نطاق هذا االتفاقبالنسبة ألنشطة الب )"الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

 لتحقّقا، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ -6الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل 
جري تُالتي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية 

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ،  .لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأفي إطار برامج 
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 10  رقمة في الصفّـعلى تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبّين

  
في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقةهداف ، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األفي حال عدم تمكّن البلد  .10

 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

 أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما للتعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح ، أن تقديرها
ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 

 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في أن تخفّض قيمةنة التنفيذية للجه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل
 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات
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 قد  في المستقبلنفيذية االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11
  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 

  
 اتسهيل تنفيذ هذل يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12

ة الرئيسية االطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذ. االتفاق
  . االتفاقاهذلاالمتثال 

  
 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13

ما لم يتّم ب إليها في البروتوكول،  االتفاق لها المعنى المنسواوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 

 I CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115المجموعة  :األولالمرفق 
 الهالونات  IIة المجموع  :األولالمرفق 
 II  CTCة المجموع  :الثانيالمرفق 

  
  

  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
  

 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006
 لمواد المرفق األول، بروتوكول مونتريالحدود استهالك  1

ال ينطبق52.515.7515.7515.750 ) استهالك األوزونقدراتأطنان  (Iالمجموعة 
لمواد المرفق األول،  الستهالكلاألقصى المسموح به لحد ا 2

ال ينطبق5420 )قدرات استهالك األوزونأطنان ( Iالمجموعة 
قدرات استهالك أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة  3

01225  )األوزون
 لمواد المرفق األول، بروتوكول مونتريالحدود استهالك    4

ال ينطبق1.21.21.21.20 )قدرات استهالك األوزونأطنان ( IIالمجموعة 
لمواد المرفق األول،  الستهالكلصى المسموح به األقلحد ا 5

ال ينطبق0000  )قدرات استهالك األوزونأطنان ( II المجموعة
 لمواد المرفق الثاني، بروتوكول مونتريالحدود استهالك  6

ال ينطبق0.20.20.20.20 )قدرات استهالك األوزونأطنان ( IIالمجموعة 
لمواد المرفق الثاني،  الستهالكلاألقصى المسموح به لحد ا 7

ال ينطبق0.150.150.150 )قدرات استهالك األوزونأطنان ( IIالمجموعة 
قدرات استهالك أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة  8

0000.150.15  )األوزون
175,000095,2950270,295 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه  9

 20,272 0 13,12507,147 )دوالر أمريكي(وع تكاليف الدعم المتفق عليها مجم 10
188,1250102,4420290,567 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  11
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   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 

  
  . 2009األول لسنة  االجتماع للموافقة عليه في،  الدفعة الثانيةسيجري النظر في تمويل  .1
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  رئيسيةالوكالة المنفذة ال  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد أطنان ب

  )األوزون

  تصنيعال

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  رالنشاط المقر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـستيراد المة الـنوع مراقبة السياسة العام

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  

  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  المتعلقة به مؤّسسات الرصد واألدوار: لفأ -5التذييل 
  
، داخل "وحدة الرصد واإلدارة"سيتم تنسيق وإدارة جميع النشاطات المتعلقة بالرصد من خالل مشروع   .1

  .وحدة األوزون الوطنية
  
 بياناتالرصد نظراً لتكليفها برصد سيكون للوكالة التنفيذية الرئيسية بالتحديد دوراً بارزاً في إجراءات   .2

ستنفدة لألوزون، وحيث ستكون سجالتها معتمدة كمرجع لعمليات التدقيق المضاد لجميع عمليات استيراد المواد الم
كما ستتحمل هذه المنظمة . برامج الرصد المتعلقة بكافة المشاريع التي تشتمل عليها خطة إدارة اإلزالة النهائية
  .              غير قانونيةالمسؤولية الشاقة في رصد عمليات استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون بطرق

  
  التحقق واإلبالغ

  
في حالة وقوع اختيار  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

 واستناداً إلى التشاور مع. اللجنة التنفيذية على جمهورية الجبل األسود إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة
لالضطالع ) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة جمهورية الجبل األسود ختار ت ، ينبغي أن الرئيسيةالوكالة المنفذة

  . وهذا البرنامج المستقل للرصددارة اإلزالة النهائيةإتطبيق خطة بالتحقق من نتائج 
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمة عن مجموعة أنشطة ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤول  .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 وي؛مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السن  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

وفي حالة . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف ،45/54رر من المق) د(تمشياً مع الفقرة جمهورية الجبل األسود اختيار اللجنة التنفيذية ل

  بهذه المهمة؛للقيام تقّدم اللجنة التنفيذّية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008ة ج التنفيذ السنوي لسنغ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً ، 2009

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة غيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برناضمان وجود آلّية تش  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
  وستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد ي    )ي (
 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ك(

 
 
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
ر أمريكي  دوال000 10االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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  الثامن عشــرالمرفق 

  اتّفاق بين قطر
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 

  نبشأن خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزو
  

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("حكومة قطر  االتفاق التفاهم بين يمثّل هذا  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلن المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لألوزو
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
من  2 في الصف على النحو المبّينوي للمواّد ـالك السنـد على االلتزام بحدود االستهـيوافق البل  .2

ء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . اقا االتففي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2التذييل 
لمتعّدد تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة باتعّهداتها ب

  .األطراف بالنسبة للمواد
  
توفير على ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق، تاللتزاماته المحددة في هذا االتفاق البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2من التذييل  9التمويل المحّدد في الصف 
  .")الجدول الزمني للموافقة على التمويل ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِف اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستمتنع  .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة  فاهدأن يكون البلد قد حقّق األ  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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ّددة وسوف ترصد المؤّسسات المح.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 

  
، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجفي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

فة وإعادات التخصيص المصنّ.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ  يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم لذي وا،برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي

  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

 االحتياجات الخاّصة التي قد  االتفاق لمعالجةا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتها النتائج المقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقاأ من هذ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو اذ هذإدارة وتنفيشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

منظمة األمم المتحدة للتنمية  توافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
م  ويوافق برنامج األم)"الوكالة المنفذة الرئيسية(" أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية  على)اليونيدو(الصناعية 

تحت اشراف الوكالة ) الوكالة المنفذة المتعاونة(كون الوكالة المنفذة المشاركة يأن على  )اليونيب(المتحدة للبيئة 
فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام وستكون الوكالة المن. بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقالمنفذة الرئيسية 

 المستقل على النحو الوارد في لتحقّقا، يس حصراًا في ذلك، ولكن ل، بملفأ -6باألنشطة المدرجة في التذييل 
ل اعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5الفقرة الفرعية 
عن تنفيذ مسؤولة  الوكالة المنفذة المتعاونةسوف تكون  (لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافالرصد والتقييم ا

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة ) ألف–6األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل 
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 11 و10 ينة في الصفّـ بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةوالمنفذة الرئيسية 

  
في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقةاب، من تحقيق األهداف ، ألي سبب من األسبفي حال عدم تمكّن البلد  .10

 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل
سب ويحق للجنة التنفيذية، ح. البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
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 أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما لل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 

 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في أن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز د بأن البلعترفوي. الموافقة على التمويل
 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
 قد  في المستقبل قرار للجنة التنفيذية االتفاق للتعديل على أساس أيالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
 الوكالة المنفذة المتعاونةووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية . فاق االتاتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة

  . االتفاقاهذلاالطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال 
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
-ون، و كلوروفلوروكرب12-، و كلوروفلوروكربون11-كلوروفلوروكربون  األولىالمجموعة   ألفالمرفق 

   115-، و كلوروفلوروكربون114-، كلوروفلوروكربون113
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  لاألهداف والتموي: لفأ -2التذييل 

  
  المجموع  2010  2009  2008  2007    

  
التابع للمرفق األول  جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال. 1  

  ) األوزوناستنفاذ قدراتأطنان (من مواد المجموعة األولى 
 

 ال ينطبق 0 15.2 15.215.2

للمرفق األول من  الكلي لالستهالكاألقصى المسموح به لحد ا. 2  
   )قدرات استنفاد األوزونأطنان  (مواد المجموعة األولى

 ال ينطبق 0 8.0 15.012.0

قدرات استنفاد أطنان (التخفيض من مشاريع جارية . 3  
 )األوزون

00 0 0  

رات استنفاةد قدأطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4  
  )األوزون

3.04.0 8.0  15 

  0 0 00  )قدرات استنفاةد األوزونأطنان (تخفيضات غير ممولة . 5  
 15  8.0 3.04.0 )قدرات استنفاد األوزونأطنان (مجموع الخفض السنوي . 6  
دوالر (التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7  

 312,500 0 70,000 242,5000 )أمريكي

دوالر ( متعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال. 8  
 120,000 0 55,000 65,0000  )أمريكي

 432,500 0 125,000 307,5000  )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9  
 23,438 0 5,250 18,1880  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 10  
 15,600 0 7,150 8,4500  )دوالر أمريكي (متعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال. 11  
 39,038 0 12,400 26,6380  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 12  
 471,538 0 137,400 334,1380  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 13  

  
   على التمويلل الزمني للموافقةالجدو: لفأ -3التذييل 

  
  .2009سنة في  األولللموافقة عليه في االجتماع ،  الشريحة الثانيةسيجري النظر في تمويل  .1
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   شكل برنامج التنفيذ السنوي :لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  وات المتَّممةعدد السن  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   ستنفدة لألوزونالم

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  تصنيعال

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :لفئة المستهدفةا  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـستيراد المة الـنوع مراقبة السياسة العام

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(ة النفقات المقرر  النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: لفأ -5التذييل 
  
وحدة األوزون الوطنية واليونيدو بالتعاون مع  عن طريقسيكون تنسيق وإدارة كافة أنشطة الّرصد   .1

  . هذهنهائيةة اإلزالة الخطة إداراليونيب من خالل تمويل المشروع، على النحو الذي تتضمنه 
  
في ترتيبات الرصد نظراً لتفويضها لرصد واردات المواّد المستنفدة لألوزون، بارز  دور لليونيدوسيكون   .2

ات المختلفة ضمن خطة إدارة مشروعالتي ستستَعمل سجالّتها كمرجع إلعادة التدقيق في كافة برامج الرصد لل
التعاون مع اليونيب ووحدة األوزون الوطنية والوكاالت الوطنية والسلطات وستقوم اليونيدو، ب. نهائيةاإلزالة ال

  .لمواّد المستنفدة لألوزونمن ا المشروعةرصد الواردات والصادرات غير الحكومية ذات الصلة، ب
  

  التحقق واإلبالغ
  
وقوع اختيار في حالة  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

،  الوكالة المنفذة الرئيسيةواستناداً إلى التشاور مع. اللجنة التنفيذية على قطر إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة
دارة إتطبيق خطة لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة قطر ختار ت ينبغي أن

  . للرصد وهذا البرنامج المستقلاإلزالة النهائية
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
على  مشروع في وثيقة الةحدَّدممسؤولة عن مجموعة أنشطة ) اليونيدو(ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية   .1

  :التاليالنحو 
  

 االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخليةهذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

وفي حالة . ألف-5مشى مع التذييل  بما يتُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية ،45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة قطر اختيار اللجنة التنفيذية ل

  بهذه المهمة؛للقيام تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ العتبااعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008ج التنفيذ السنوي لسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً ، 2009

  
 تعّهدت بها الوكالة المنفذة لمراجعات التقنيَّة التيل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
زيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة من أن استهالك المواّد قد ُأللجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(

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

  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 
  

  :بما يلي) اليونيب(ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة   1.
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  ؛تطوير السياسات العامة عند الطلبالمساعدة في   )أ(

    ومساعدة قطر في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛  )ب(

  . التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعةوتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة  )ج(
    

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
دوالر أمريكي  10 000االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .رة بأطنان قدرات استنفاد األوزون، مقد خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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   التاسع عشـرالمرفق
  

  اتّفاق بين رواندا
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 

  بشأن خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد(" روانداحكومة يمثّل هذه االتفاق التفاهم بين   .1

 2010كانون الثاني /قبل حلول أول يناير") المواّد(" ألف -1وزون المحّددة في التذييل المراقب للمواّد المستنفدة لأل
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
من التذييل  2يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف   .2
ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها . فاقفي هذا االت") األهداف والتمويل(" ألف -2

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف 3بالتمويل المحّددة في الفقرة 
  .بالنسبة للمواد

  
توفير ث المبدأ، على ـ اللجنة التنفيذية، من حيقوافرهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، ت  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل(" ألف -2 من التذييل 6التمويل المحّدد في الصف 
  )."الجدول الزمني للموافقة على التمويل(" ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل .  ألف-2سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة من المواد كما هو مبّين في التذييل   .4
أيضاً إجراء تحقّق مستقّل من جانب الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك هذه، على النحو المبّين 

  .من هذا االتفاق) ب(5في الفقرة الفرعية 
  
ع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ما لم يِف البلد ستمتن  .5

 يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ف المحددة للسنة المعنّية؛أن يكون البلد قد حقّق األهدا  ) أ(
  
) د(أن تحقيق هذه األهداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية ذلك بمقتضى الفقرة   ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

 أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحّددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛   ) ج(
  
شكل برامج التنفيذ (" ألف -4 للتنفيذ السنوي وفقاً لشكل التذييل اأن يكون البلد قّدم برنامًج  ) د(

بالنسبة للسنة التي يطُلب تمويل الشريحة فيها وأن يكون قد حصل على إقرار اللجنة ") السنوية
  .التنفيذية لهذا البرنامج
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محّددة وسوف ترصد المؤّسسات ال. سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .6
وتبلغ عن ذلك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف -5في التذييـل 

  ).ب(5وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية .  ألف -5التذييل 
  
 احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق، في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات  .7

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه 
فة وإعادات التخصيص المصنّ. المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق

كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 
أما إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 

ي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه، والذ
  .عن تنفيذ البرنامج السنوي

  
  :سوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمات التبريد، وبصفة خاصة  .8
  

ة االحتياجات الخاّصة التي قد سوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالج  ) أ(
 تطرأ خالل تنفيذ الخطة؛

  
سوف يكون تنفيذ برنامج تقديم المساعدة التقنّية للقطاع الفرعي لخدمة التبريد على مراحل،   ) ب(

ألنشطة إزالة أخرى كالتدريب اإلضافي أو شراء أدوات المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
يها النتائج المقترحة قد تحققت، وسيخضع للرصد عن خدمة، وذلك في الحاالت التي ال تكون ف

 أ من هذا االتفاق؛-5كثب وفقاً للتذييل 
  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
يذ هذا االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنف  .9

كون الوكالة  أن يعلى اليونيب وافقيو. التي ُيضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق
الوكالة  (يكون الوكالة المنفذة المتعاونةعلى أن وافق اليوئنديبي قد و ")الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقتحت اشراف الوكالة المنفذة الرئيسية ) المنفذة المتعاونة

يشمل ذلك، على سبيل المثال ال . لفأ-6الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل 
وُيوافق البلد أيضاً على عمليات التقييم ). ب(5رد في الفقرة الفرعية ، التحقّق المستقل على النحو الواالحصر

سوف تكون . الدورّية التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف
توافق اللجنة و .باء–6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  الوكالة المنفذة المتعاونة

ة في  بالرسوم المبّينـوالوكالة المنفذة المتعاونةالتنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
  .لفأ-2 من التذييـل 8 و7الصفوف 

  
في حال عدم تمكّن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواّد المذكورة في   .10
، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لهذا االتفاق، عندئذ يقبل لف من بروتوكول مونتريالأ-2تذييل ال

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
افقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما أن يبرهن تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح للمو
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البلد على وفائه بكافّة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقّق قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول 
مبالغ المحّددة في ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفّض قيمة التمويل بمقدار ال. الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنان ألف، عن كّل طن من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد   .11

  .وعات أخرى لقطاعات االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلديؤثر على تمويل أية مشر
  

والوكالة المنفذة سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية   .12
 الة المنفذة المتعاونةوالوكوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  لتسهيل تنفيذ هذا االتفاق المتعاونة

  .االطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال لهذا االتفاق
  

تُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين   .13
معنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم يتّم وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها ال. في هذا االتفاق

  .تعريفها بطريقة مختلفة في االتفاق
  
 

  تذييالت
  

  وادـالم: ألف-1التذييل 
 CFC-115 وCFC-12  األولىالمجموعة   ألفالمرفق 

   

  األهداف والتمويل: لفأ-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007  
  

حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال لمواد المجموعة . 1
 )قدرات استهالك األوزونأطنان (األولى من المرفق ألف 

4.6 4.64.6 0  

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المواد . 2
قدرات استهالك أطنان  (المجموعة األولى من المرفق ألف

   )األوزون

4.6  4.564.6 0  

قدرات استهالك أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 3
 0  )األوزون

04.6 0 4.6 

 177,000 0 067,000 110 000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4
 168,000 0 043,500 124 500  )دوالر امريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة . 5

 345,000 0 0110,500 234 500  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 6

 23,010 0 08,710  14 300  )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية . 7
 15,120 0 03,915  11 205  ) دوالر أمريكي(تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة . 8
 38,130 0 012,625  25 505  )دوالر أمريكي(ليف دعم الوكالة إجمالي تكا. 9

 383,130 0 0123,125  260 005  )دوالر أمريكي(المجموع الكلي للتكاليف المتفق عليها . 10
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   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 

  
  .2009 لعام ولاألماع للموافقة عليه في االجتسيجري النظر في تمويل الشريحة الثانية   .1
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

  اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة  .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  تصنيعال

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :التأثير  

  
  إجراءات من جانب الحكومة  .5
  

   التنفيذجدول  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـة الستيراد المـنوع مراقبة السياسة العام

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  ة بهمؤّسسات الرصد واألدوار المتعلق: لفأ -5التذييل 
  
، داخل وحدة األوزون "وحدة اإلدارة والرصد"سيتم تنسيق وإدارة جميع أنشطة الرصد خالل المشروع   .1

  .الوطنية
  
 بسبب تفويضها لرصد واردات ترتيبات الرصدسيكون للوكالة الرئيسية المنفذة دوًرا بارًزا خاًصا في   .2

للتحقق المستعرض في جميع برامج الرصد بالنسبة المواد المستنفدة لألوزون، والتي ستسخدم سجالتها كمرجع 
ستقوم هذه المنظمة أيًضا، جنًبا إلى جنب مع الوكالة الرئيسية .  في خطة إدارة اإلزالة النهائيةللمشروعات المختلفة

المتعاونة، بإجراء المهمة الصعبة لرصد الواردات والصادرات غير المشروعة للمواد المستنفدة لألوزون مع 
  . األوزون الوطنيةح المقدمة للوكاالت الوطنية المالئمة من خالل وحدةالنصائ

  
  التحقق واإلبالغ

  
تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

لتشاور مع الوكالة المنفذة واستناداً إلى ا.  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةرواندااللجنة التنفيذية على 
لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق خطة ) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة تختار رواندا الرئيسية، ينبغي أن 

  .إدارة االزالة النهائية وهذا البرنامج المستقل للرصد
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
  :يسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة محدَّدة في وثيقة المشروع على النحو التاليستكون الوكالة المنفذة الرئ  .1
  

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

 
 تنفيذ السنوي؛مساعدة البلد على إعداد برنامج ال  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

وفي حالة . ألف-5ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمشى مع التذييل 
، سوف تقّدم اللجنة 45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة رواندا اختيار اللجنة التنفيذية ل

  بهذه المهمة؛للقيامالتنفيذّية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية 
  
التأكّد من أخذ المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ   )د(

 السنوي المقبل؛
  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008  اإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي لسنة  )ه(
 ؛اً لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية، تمهيد2009

  
ضمان تنفيذ الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة   )و(

 الرئيسية؛
  

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  ) ز(
  
ية تمكّن من القيام بتنفيذ برنامج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيل  ) ح(

 بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛

 ؛ةتنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاون     )ي (
 
 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

   تطوير السياسات العامة عند الطلب؛المساعدة في  )أ(
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    في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛مساعدة البلد   )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
    

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
دوالر أمريكي  10 000 من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار 10وفقا للفقرة   .1

  .عن كّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون
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   العشرونالمرفق

  
  اتّفاق بين ساموا

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 
  بشأن خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  
 واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال المراقب حكومة ساموا االتفاق التفاهم بين يمثّل هذا  .1

 بمقتضى 2010كانون الثاني /قبل حلول أول يناير") المواّد(" ألف -1 في التذييل للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة
  .الجداول الزمنية للبروتوكول

 
 من التذييل 2يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف   .2
بلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها ويقبل ال. في هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف -2

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف 3بالتمويل المحّددة في الفقرة 
  .بالنسبة للمواد

  
ث المبدأ، على توفير ـفيذية، من حي اللجنة التنوافقرهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، ت  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل(" ألف -2 من التذييل 9 المحّدد في الصف التمويل
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل(" ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

  
وسوف يقبل .  ألف-2تزم البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة من المواد كما هو مبّين في التذييل سوف يل  .4

 تحقّق مستقّل من جانب الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك هذه، على النحو المبّين إجراءأيضاً 
  .من هذا االتفاق) ب(5في الفقرة الفرعية 

  
نفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ما لم يِف البلد ستمتنع اللجنة الت  .5

 يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 سنة المعنّية؛أن يكون البلد قد حقّق األهداف المحددة لل  ) أ(
  
) د(أن تحقيق هذه األهداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية ذلك بمقتضى الفقرة   ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

 أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحّددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛   ) ج(
  
شكل برامج التنفيذ (" ألف -4وي وفقاً لشكل التذييل أن يكون البلد قّدم برنامجا للتنفيذ السن  ) د(

بالنسبة للسنة التي يطُلب تمويل الشريحة فيها وأن يكون قد حصل على إقرار اللجنة ") السنوية
  .التنفيذية لهذا البرنامج
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وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .6
وتبلغ عن ذلك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في ") مؤّسسات الرصد واألدوار(" ألف -5ذييـل في الت

  ).ب(5وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية .  ألف -5التذييل 
  
بلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق، في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات ال  .7

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه 
وإعادات التخصيص المصنّفة . المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق

 رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتعديالت
أما إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 

لتنفيذ آنذاك، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه، والذي يكون قيد ا
  .عن تنفيذ البرنامج السنوي

  
  :سوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمات التبريد، وبصفة خاصة  .8
  

 الخاّصة التي قد سوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات  ) أ(
 تطرأ خالل تنفيذ الخطة؛

  
سوف يكون تنفيذ برنامج تقديم المساعدة التقنّية للقطاع الفرعي لخدمة التبريد على مراحل،   ) ب(

ألنشطة إزالة أخرى كالتدريب اإلضافي أو شراء أدوات المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
المقترحة قد تحققت، وسيخضع للرصد عن خدمة، وذلك في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج 

 أ من هذا االتفاق؛-5كثب وفقاً للتذييل 
  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
اق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتف  .9

 على أن تكون الوكالة يونيبوتوافق . التي ُيضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق
الوكالة (قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشاركة  ينديبئويو (")الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

وستكون . بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاق) تحت اشراف الوكالة المنفذة الرئيسية) ذة المتعاونةالمنف
، بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، لفأ -6الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل 

وُيوافق البلد أيضاً على عمليات التقييم الدورّية التي ). ب(5التحقّق المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية 
سوف تكون الوكالة المنفذة  (قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف

ة من حيث وتوافق اللجنة التنفيذي) ألف–6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  المتعاونة
 من التذييـل 12 بالرسوم المبّينـة في الصفّ والوكالة المنفذة المتعاونةالمبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 

  .لفأ-2
  

في حال عدم تمكّن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواّد المذكورة في   .10
، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لهذا االتفاق، عندئذ يقبل مونترياللف من بروتوكول أ-2التذييل 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
اللجنة التنفيذية بعدما أن يبرهن تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح للموافقة على التمويل تحّدده 
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البلد على وفائه بكافّة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقّق قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول 
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفّض قيمة التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في . الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنان ألف، عن كّل طن من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، -7ل التذيي
  . استنفاد األوزونقدرات

  
لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد   .11

  .الك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلديؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى لقطاعات االسته
  

والوكالة المنفذة (سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية   .12
والوكالة المنفذة (وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  لتسهيل تنفيذ هذا االتفاق )المتعاونة
  . االطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال لهذا االتفاق)المتعاونة

  
تُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين   .13

ي البروتوكول، ما لم يتّم وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها ف. في هذا االتفاق
 .تعريفها بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
 CFC-11, CFC-12, CFC-113 CFC 114, CFC 115  1المجموعة   1المرفق 

   
  

  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007  
  

  1من المرفق(ت بروتوكول مونتريال جدول تخفيضا. 1
  )أطنان قدرات استهالك األوزان (1مواّد المجموعة 

 

 ال ينطبق 0 0.670.670.67
 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من المواّد . 2
   )قدرات استهالك األوزونأطنان  (الكلوروفلوروكربونية

 ال ينطبق 0 0.670.67 0.67

قدرات استهالك أطنان (شاريع جارية التخفيض من م. 3
 0 )األوزون

00 
0  

قدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4
  )استهالك األوزون

0 00 0   

قدرات استهالك أطنان (تخفيضات غير ممولة . 5
 0  )األوزون

00 
0   

قدرات استهالك أطنان (مجموع الخفض السنوي . 6
 0 )األوزون

00 
0  

دوالر (المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية التمويل . 7
 000 55 )أمريكي

020,000 
0 75 000 

دوالر  (متعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال. 8
  000 45  )أمريكي

030,000 
0  75 000  

 000 150 0 050,000 000 100  )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9
دوالر (لوكالة المنفذة الرئيسية تكاليف دعم ا. 10

  )أمريكي
7 150 02,600 0 9 750  

دوالر  (متعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال. 11
  050 4  )أمريكي

02,700 
0  6 750  

  500 16 0 05,300 200 11  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 12

  500 166  0 055,300  200 111  )مريكيدوالر أ(إجمالي التمويل المتفق عليه . 13

  
   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 

  
  .2009 في عام األول، للموافقة عليه في االجتماع  الشريحة الثانيةسيجري النظر في تمويل  .1
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  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  

  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ________________________  ك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةاالستهال  
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  راتالمؤش

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  

  اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة  .3
  
  

االستهالك   القطاع

السنة 

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات 

  ذات الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة بأطنان (لألوزون 

قدرات استنفاد 

  )األوزون

              التصنيع

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :التأثير  

  
  إجراءات من جانب الحكومة  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـة الستيراد المـنوع مراقبة السياسة العام

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: لفأ -5التذييل 
  
تضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية بدور بارز وكبير في رصد الترتيبات المختلفة، بالنظر إلى واليتها   .1
لخاصة برصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، والتي تستخدم سجالتها ألغراض المراجعة والتحقق في ا

كافة برامج الرصد لمختلف المشاريع الداخلة ضمن خطة إدارة اإلزالة النهائية، وحتى اآلن تتم أنشطة الرصد 
ة في ساموا، وزارة الموارد الطبيعية شعبة األرصاد الجوي(جميعا، عن طريق جهود وحدة األوزون الوطنية 

  . ويونيب اإلقليمية في بانكوكيؤنديبيبمساعدة من مكاتب ) ةئوالبي
  
سوف يقاس مدى نجاح برنامج الرصد على أساس استمارات جيدة التصميم لجمع البيانات وتعبئتها   .2

  .ن مصادر مختلفةواإلبالغ عنها؛ وبرنامج منتظم لزيارات الرصد، والتحقق من صحة المعلومات م
  

  التحقق واإلبالغ
  
تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

واستناداً إلى التشاور مع الوكالة المنفذة . اللجنة التنفيذية على ساموا إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة
خطة [لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق ) مراجعة الحسابات(ساموا المنظمة المستقلة الرئيسية، ينبغي أن يختار 

  .وهذا البرنامج المستقل للرصد] إدارة االزالة النهائية
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
  :روع على النحو التاليستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة محدَّدة في وثيقة المش  .1
  

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
ن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أ  ) ج(

وفي حالة . ألف-5ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمشى مع التذييل 
، سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية 45/54من المقرر ) د(اختيار اللجنة التنفيذية لساموا تمشياً مع الفقرة 

  بهذه المهمة؛للقيامللوكالة المنفذة الرئيسية تمويالً منفصالً 
  
التأكّد من أخذ المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ   )د(

 السنوي المقبل؛
  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008 اإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي لسنة  )ه(
 يداً لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛، تمه2009

  
ضمان تنفيذ الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة   )و(

 الرئيسية؛
  

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  ) ز(
  
يقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنامج التنفيذ السنوي بطر  ) ح(

 بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
  استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى  ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1
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  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

     في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ سامواومساعدة   )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
    

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
 دوالر أمريكي  10000لغ التمويل المخّصص بمقدار  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مب10وفقا للفقرة   .1

  .عن كّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون
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   الحادي و العشرونالمرفق

 المؤسسي عنها اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مشروعات التعزيز أعربت التي اآلراء
  نيالجتماع الثالث والخمسالمقدمة إلى ا 

  أفغانستان

 أفغانستانب فيما يتعلق المؤسسياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز   -1
 أهدافه الحالي، فقد بذل البلد جهود كبيرة لتحقيق السياسيالرغم من التحديات المرتبطة بالوضع ى علنه أوالحظت 

مقترنة  الوطنية األوزون في تنفيذ المشروع من قبل وحدة كما أن الريادة اإليجابية. المتعلقة ببروتوكول مونتريال
 2004 لعامي أهدافهانجاز إ في أفغانستاندت  قد ساعالوطنيعلى المستوى التنسيق الفعال مع وكاالت اإلنفاذ ب
إلى  2006 بيانات أبلغت وتالحظ اللجنة التنفيذية أيضاً أن أفغانستان .التصديقالتأخر في  الرغم من على 2005و

 الذي 2007هدف االستهالك من المواد الكلوروفلوركربونية لعام حقق بالفعل  البلد أن ىإل تشير األوزونأمانة 
، أفغانستان تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ،لذلكو .امتثال لبروتوكول مونتريال نه في حالةأالمائة و في 85يبلغ 

واد ـالم إزالة تحققن أة وـ النهائياإلزالة إدارةة مشروع ـ تنفيذ أنشط،خالل العامين القادمين
   .2010 بحلولالكلوروفلوركربونية 

  ناألرجنتي
 

جعة التقرير النهائي المقدم مع طلب تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي لألرجنتين قامت اللجنة التنفيذية بمرا  2
وتشير  . األرجنتين خالل تنفيذ المرحلة الرابعةOPROZوتشير مع التقدير إلى اإلنجازات الرائعة التي حققتها 

يجاد نظام تراخيص اللجنة التنفيذية بشكل خاص إلى مدى التقدم الذي أحرزه األرجنتين في عمله الرامي إلى إ
سيوفر هذا التقدم مستوى رائع من الدعم لبؤرة االهتمام الوطنية باألوزون في البلد  .كامل التشغيل والتحديث

تشير اللجنة التنفيذية أيًضا . وستساعد في التقليل من حاالت التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة لألوزن
ذ أنشطة اإلزالة في قطاعات متعددة، بما في ذلك استكمال األنشطة في قطاع إلى التقدم الذي تم تحقيقه في تنفي

الرغاوي، وتحويل مصنع إنتاج الكلوروفلوروكربون إلى أنشطة بديلة، والتقدم الكبير في قطاع خدمة التبريد من 
حلة الحالية، خاصة تُطري اللجنة التنفيذية على إنجازات حكومة األرجنتين خالل المر .خالل خطة اإلزالة الوطنية

فيما يتعلق بإزالة الكلوروفلوروكربون في قطاع اإلنتاج، وتعتبر عن توقعها، خالل العامين التاليين، باستمرار 
األرجنتين في تنفيذ أنشطتها المبرمجة بمستوى رائع من التقدم، وستسعى إلى الحفاظ على المستويات الحالية 

 . ة الفلورية والبناء عليهاالخاصة بها لخفض مواد الكربون الكلوري

   البحرين

 أنير داستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز المؤسسي وتالحظ مع التق  -3
 البلد في حالة امتثال للجدول الزمني إلزالة االستهالك من المواد أن تبين األوزون أمانة إلى بيانات أبلغتالبحرين 

 بالمواد المتعلقة لوائحها اذفإنجهود البحرين في ب اللجنة التنفيذية مع التقدير  وتعترف.يةالكلوروفلوركربون
 مكنت التيالصادرات من المواد المستنفدة لألوزون /المستنفدة لألوزون وتعزيز نظام إصدار التراخيص للواردات

، خالل العامين البحرينذية أن تواصل  تأمل اللجنة التنفي،لذلكو . بالتخفيضاتالمتعلقة أهدافه تحقيقالبلد من 
االستهالك من المواد  إزالة في باهر النهائية بنجاح اإلزالة إدارةأنشطة مشروع و تنفيذ برنامجها القطري ،القادمين

  .الكلوروفلوركربونية
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  الديشغبن

لبنجالديش راجعت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب التجديد الخاص بمشروع التعزيز المؤسسي   4
 ألمانة األوزون والتي قد تخطت كل من 2006وتشير مع التقدير إلى أن بنجالديش قد أبلغت عن البيانات في عام 

 في المائة من بروتوكول مونتريال والهدف المحدد في خطة اإلزالة الوطنية الخاصة 50هدف التخفيض بنسبة 
الخاصة ببروتوكول مونتريال جنًبا إلى جنب مع التزاماتها بها، مما يجعل البلد في موقف إذعان ألهداف التخفيض 

تُشير اللجنة التنفيذية أيًضا إلى أنه في إطار مشروع التعزيز المؤسسي،  ).NPP(بموجب خطة اإلزالة الوطنية 
اتخذت بنجالديش خطوات هامة إلزالة استهالكها من المواد المستنفدة لألوزون، وعلى وجه الخصوص، التقدم 

وتؤيد اللجنة التنفيذية تأييداً كبيراً  . الخاص بهاMDIيتعلق باإلعداد والموافقة الالحقة على مشروع تحويل فيما 
لذلك يحدو األمل اللجنة التنفيذية في أن  .الجهود التي تبذلها بنجالديش للحد من استهالك المواد المستنفدة لألوزون

مجها القطري وأنشطة خطة اإلزالة الوطنية الخاصة بها، مع تواصل بنجالديش في العامين القادمين تنفيذ برنا
 .تحقيق مستوى رائع من النجاح في تخفيض مستويات االستهالك الحالية للمواد المستنفدة لألوزون

   بليز

فيما يتعلق ببليز تجديد مشروع التعزيز المؤسسي طلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع   -5
لتدابير  في حالة امتثال الطرف أن تظهر األوزون أمانة  إلى7المادة  بيانات أبلغت بليز أنير دقوتالحظ مع الت

 المتعلقة لوائحها اذفإن في بليزجهود ب اللجنة التنفيذية مع التقدير  وتعترف.الرقابة لجميع المواد الخاضعة للرقابة
الصادرات من المواد المستنفدة لألوزون /ارداتبالمواد المستنفدة لألوزون وتعزيز نظام إصدار التراخيص للو

بليز أنشطتها تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل و . بالتخفيضاتالمتعلقة أهدافه تحقيق مكن البلد من يذاللديها 
بموجب خطة إدارة اإلزالة النهائية وتأمل في إزالة ما يتبقى لديها من استهالك من المواد المستنفدة لألوزون 

  .هربابنجاح 

   بوتان 

 والحظت ببوتان فيما يتعلق المؤسسياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز   -6
التصديق وأنه قدمت مساعدة من التأخر في نجاز االمتثال ألهداف بروتوكول مونتريال بعد إ بوتان تواجه تحدي أن

وتالحظ اللجنة .  لديهاالمواد المستنفدة لألوزونوحدة وظف خالل مشروع التعزيز المؤسسي ومن خالل تدريب م
المتعلق  ههدفحقق بالفعل  البلد أن إلى تشير األوزونأمانة إلى  2006 بيانات أبلغت بوتانالتنفيذية أيضاً أن 

وكول امتثال لبروت نه في حالةأ في المائة و85 الذي يبلغ 2007االستهالك من المواد الكلوروفلوركربونية لعام ب
 إدارة تنفيذ أنشطة مشروع ،، خالل العامين القادمينبوتان تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ،لذلكو .مونتريال
   .2010 بحلولالكلوروفلوركربونية المواد  إزالةتحقق ن أ النهائية واإلزالة

   بوليفيا

 وليفيافيما يتعلق ببز المؤسسي مشروع التعزيمن طلب تمديد استعرضت اللجنة التنفيذية المرحلة السادسة   -7
 في الطرف أن تظهر 2006بالنسبة لعام  األوزون أمانة  إلى7المادة  بيانات أبلغت بوليفيا أنير دوتالحظ مع التق

 من للوارداتأن البلد انشأ آلية معززة وتقدر اللجنة . لخطوات التخفيض لجميع المواد الخاضعة للرقابةحالة امتثال 
تأمل اللجنة و .أصحاب المصلحةمختلف  مع ألنشطةاجهود البلد في تنسيق ب وتعترفة لألوزون المواد المستنفد

 اإلزالة إدارةالفعال لخطة تنفيذ ال ، المعتزم تنفيذها في المرحلة القادمةاألنشطة، مع بوليفياالتنفيذية أن تواصل 
  .2010 بحلولية الكلوروفلوركربونالمواد  إزالة تحققن أولديها بنجاح باهر النهائية 
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  بوتسوانا

ببوتسوانا  فيما يتعلق المؤسسيتجديد مشروع التعزيز طلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع   -8
 تقل عن التخفيض من المواد التي األوزون أمانة إلى 2006 بيانات أبلغت بوتسوانا أنوتالحظ مع التقدير 

االمتثال للتخفيضات من استهالك المواد قادرة على بوتسوانا  وأن% 85الكلوروفلوروكربونية الذي يبلغ 
 بعض الخطوات الهامة إلزالة استهالكها من خذتتابوتسوانا   أيضاً أناألمانة والحظت .الكلوروفلوروكربونية

درجة ب وتقدر اللجنة التنفيذية . لديهالتعزيز المؤسسياشروع يها مغطي التيالمواد المستنفدة لألوزون في الفترة 
 ، تواصل بوتسواناأنتخفيض االستهالك من المواد المستنفدة لألوزون وتعرب عن توقعها ل جهود بوتسوانا كبيرة

 بوضع لوائح للمواد المستنفدة لألوزون تتضمن نظاما إلصدار التراخيص المتعلقةخالل العامين القادمين، الجهود 
 مستوياتها الحالية من التخفيضات من المواد علىن تحافظ ومساعدة تقنية وبرامج غير استثمارية بنجاح باهر وأ

الستهالك من المواد تواصل جهودها في هذا الشأن ومن ثم أن تحقق إزالة االمستنفدة لألوزون وأن 
   .2010الكلوروفلوروكربونية بحلول 

  كمبوديا

بكمبوديا  فيما يتعلق ؤسسيالمتجديد مشروع التعزيز طلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع   -9
انخفاض استهالك المواد تشير إلى  األوزون أمانة إلى 2006 بيانات أبلغت كمبوديا أنوتالحظ مع التقدير 

كما الحظت اللجنة . لمائةا في 50 الذي يبلغ بها المتعلقالكلوروفلوروكربونية بالمقارنة مع هدف التخفيض 
 تشريعات المواد المستنفدة إنفاذ لفترة من مشروع التعزيز المؤسسي،، خالل هذه ا كمبوديا عززتأنالتنفيذية 
مما أدى إلى رقابة صارمة على الواردات التي نتج عنها حصص الواردات صارمة  بصورة لديها ونفذتلألوزون 

لى وتالحظ اللجنة التنفيذية أيضاً مع التقدير أن كمبوديا صدقت ع. هذا الخفض من المواد المستنفدة لألوزون
 في جهود كمبوديا بدرجة كبيرة وتقدر اللجنة التنفيذية . لبروتوكول مونتريال خالل هذه الفترةاألربعةالتعديالت 

، جهودها عن طريق التنفيذ الكامل هذا الشأن، وأعربت عن توقعها أن تواصل كمبوديا، خالل العامين القادمين
   .2010ك من المواد الكلوروفلوروكربونية بحلول الستهاللخطة إدارة اإلزالة النهائية من أجل إزالة ا

  الكاميرون

 فيما يتعلق المؤسسيتجديد مشروع التعزيز طلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع   -10
خفض تبين أن البلد  األوزون أمانة إلى 2006 بيانات أبلغت الكاميرون أنبالكاميرون وتالحظ مع التقدير 

 في المائة وحافظ على استهالكه 50 الذي يبلغ 2005 من هدف أكثرواد الكلوروفلوروكربونية استهالكه من الم
تنفيذ الكاميرون  تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ،لذلكو .األخرىالذي يبلغ صفراً من المواد المستنفدة لألوزون 

حسبما يرد الكلوروفلوركربونية ا من المواد الكاملة الستهالكه زالةبنجاح باهر نحو اإل النهائية اإلزالة إدارة خطة
  .في خطة العمل

  جزر القمر

بجزر كوك وتالحظ مع  فيما يتعلق المؤسسيديد مشروع التعزيز ماستعرضت اللجنة التنفيذية تقرير ت  -11
لمواد في سبيل تحقيق هدف إزالة استهالكها من ا هاتبين أن األوزون أمانة إلى بيانات أبلغت جزر كوك أنالتقدير 

، في مقرره رأشا  التاسع عشراألطراف اجتماع أنغير أن اللجنة التنفيذية الحظت بقلق . الكلوروفلوروكربونية
26/XIX ، والصادرات من المواد للوارداتإلى أن جزر كوك لم تقم بعد بإنشاء نظام إلصدار التراخيص 

 تأمل اللجنة التنفيذية ،لذلك و.بروتوكول مونتريال باء من 4المستنفدة لألوزون وأنها في حالة عدم امتثال للمادة 
صدار التراخيص للمواد المستنفدة لألوزون بأسرع ما إلإنشاء نظام ، في المرحلة التالية، إلى أن تسرع جزر كوك
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بنجاح باهر ليؤدي  (PIC)  بلدان جزر المحيط الهادئإستراتيجية بموجب أنشطتها تواصل تنفيذ وأن في اإلمكان
  .المواد الكلوروفلوروكربونيةمن الستهالك ل اإلزالة النهائية ذلك إلى

   کوت ديفوار

بكوت ديفوار  فيما يتعلق المؤسسياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز   -12
 2005ل لهدف وأنها في حالة امتثا األوزون أمانة إلى 2006 بيانات أبلغت كوت ديفوار أنوتالحظ مع التقدير 

 النهائية اإلزالة إدارة خطةتنفيذ كوت ديفوار  تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ،لذلكو.  في المائة50الذي يبلغ 
  .حسبما يرد في خطة العملالكلوروفلوركربونية الكاملة الستهالكها من المواد  زالةبنجاح باهر نحو اإل

  ريكااكوست

التقرير النهائي المقدم مع طلب تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي لكوستريكا قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة   13
وتشير مع التقدير إلى اإلنجازات الرائعة التي حققتها وحدة األوزون الوطنية في كوستاريكا خالل تنفيذ المرحلة 

ض استهالكها من وتشير اللجنة التنفيذية بشكل خاص إلى مدى التقدم الذي حققته كوستريكا في تخفي .السادسة
تشير اللجنة التنفيذية أيًضا إلى مستوى التقدم الذي تم تحقيقه في  ).MB(الكلوروفلوروكربون وبروميد الميثيل 

تنفيذ مشاريع اإلزالة في القطاعات الرئيسية الستهالك المواد المستنفدة لألوزون، باإلضافة إلى الوسائل الخاصة 
وتعبر اللجنة التنفيذية عن  .الرامية إلى الحد من المواد المستنفدة لألوزونبتقديم منهًجا متكامالً في الجهود 

إطراءها على إنجازات حكومة كوستريكا خالل المرحلة الحالية وتعتبر عن توقعها، خالل العامين التاليين، 
ى المستويات باستمرار كوستريكا في تنفيذ أنشطتها المبرمجة بمستوى رائع من التقدم، وستسعى إلى الحفاظ عل

ة في ـة والبناء عليها من أجل تحقيق إجمالي اإلزالـالحالية الخاصة بها لخفض مواد الكربون الكلورية الفلوري
 .2010عام 

  كوبا
 

قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة التقرير النهائي المقدم مع طلب تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي لكوبا   14
ات الرائعة التي حققتها وحدة األوزون الوطنية في كوبا خالل تنفيذ المرحلة وتشير مع التقدير إلى اإلنجاز

وتشير اللجنة التنفيذية بشكل خاص إلى مدى التقدم الذي حققته كوبا في تخفيض استهالكها من  .الخامسة
 فيما يتعلق وقد أشارت اللجنة التنفيذية أيًضا إلى العمل الرائع الذي أنجزته كوبا ).CFC(الكلوروفلوروكربون 

بزيادة الوعي، خاصة فيما يتعلق باالحتفال بيوم األوزون العالمي باإلضافة إلى الحمالت المختلفة على المستوى 
وتعبر اللجنة التنفيذية عن إطراءها على إنجازات حكومة كوبا خالل المرحلة الحالية  .الوطني واإلقليمي والمحلي

ين، باستمرار كوبا في تنفيذ أنشطتها المبرمجة بمستوى رائع من التقدم، وتعتبر عن توقعها، خالل العامين التالي
وستسعى إلى الحفاظ على المستويات الحالية الخاصة بها لخفض مواد الكربون الكلورية الفلورية والبناء عليها 

 .2010وااللتزام بالجدول الزمني لإلزالة في عام 

  غواتيماال

 فيما يتعلق بغواتيماالتجديد مشروع التعزيز المؤسسي طلب قرير المقدم مع استعرضت اللجنة التنفيذية الت  -15
 في حالة امتثال الطرف أن التي تظهر األوزون أمانة  إلى7المادة  بيانات أبلغت غواتيماال أنير دوتالحظ مع التق

المتعلقة  غواتيماالهود جب اللجنة التنفيذية مع التقدير وتعترف. لخطوات التخفيض لجميع المواد الخاضعة للرقابة
 تأمل اللجنة التنفيذية أن ،لذلكو .قطاعات لتسهيل إزالة بروميد الميثيل في البلدمتعددة ال لجنة توجيهية اءنشبإ
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الكاملة الستهالكها  زالةبنجاح باهر نحو اإل النهائية اإلزالة إدارة خطةتنفيذ غواتيماال، خالل السنة التالية، تواصل 
  .حسبما يرد في خطة العملروفلوركربونية الكلومن المواد 

  إندونيسيا
 

قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة المعلومات المقدمة مع طلب تجديد التعزيز المؤسسي ألندونيسيا وتشير مع   16
، )NOU(التقدير إلى القانون الُمراجع الصادر عن وزارة التجارة، كما تم تيسيره من قبل وحدة األوزون الوطنية 

تشير اللجنة التنفيذية أيًضا إلى أن أندونيسيا  .د والمراقبة الفعالة لتوريد المواد المستنفدة لألوزون في البالدللرص
ستعزز من قدرة الهيئات المحلية على رصد ومراقبة أنشطة المواد المستنفدة لألوزون لضمان االستدامة بعد تحقيق 

بر اللجنة التنفيذية عن توقعها بأن تقوم أندونيسيا بنجاح وتع. 2007أهداف استكمال اإلزالة قبل نهاية عام 
باستكمال تنفيذ أنشطتها المبرمجة مع مستوى رائع من التقدم، والحفاظ على المستويات الحالية الخاصة بها 

 والبناء عليها من اجل تحقيق أهدافها لاللتزام بالجدول الزمني للتخفيض الخاص ببروتوكول CFCsلتخفيض 
 .مونتريال

  جمهورية ايران االسالمية
 

طلب التجديد الخاص بالتعزيز المؤسسي للجمهورية مع قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة المعلومات المقدمة   17
اإلسالمية اإليرانية وتشير مع التقدير إلى حقيقة أن إيران تراجعت عن حالة عدم االلتزام في استهالك رابع 

 على خطة اإلزالة الخاصة بقطاع الُمذيبات لإلزالة الكاملة لرابع كلوريد بالموافقة) CTC(كلوريد الكربون 
تشير  .، وأنه قد تم البدء بالفعل في أنشطة المشروع2007قبل نهاية عام ) TCA(الكربون وكلوروفورم الميثيل 

ون والُمذيبات اللجنة التنفيذية أيًضا إلى التطبيق الكامل لنظام تراخيص استيراد وتصدير رابع كلوريد الكرب
تعبر اللجنة التنفيذية عن  .وتدريب الموظفين المسؤولين من الوزارات أو المنظمات المعنية لتيسير عملية التطبيق

توقعها بأنه خالل العامين القادمين، ستستمر الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في التقدم الذي قد تم تحقيقه، وتحافظ 
 الخاص بها والبناء عليه من أجل تحقيق هدف االلتزام بالجداول الزمنية CFC على المستوى الحالي من استهالك

  .للتخفيض وتحقيق أهداف اإلزالة الخاصة بها

   جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

جمهورية كوريا الشعبية فيما يتعلق بمشروع التعزيز المؤسسي تقرير تمديد ستعرضت اللجنة التنفيذية ا  -18
 بروتوكول مونتريال بنجاح في جمهورية كوريا أنشطةفذت ، نُاآلخرينالحظ أنه على مدى العامين وتالديمقراطية 

وثيق بتنسيق نفذت  الخطة الوطنية لإلزالة أنشطة أن مع التقدير أيضا وتالحظ اللجنة التنفيذية .الشعبية الديمقراطية
 بصفة أنجزتالديمقراطية الشعبية ورية كوريا وأن جمه) اليونيدو(مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 تأمل اللجنة ، ولذلك.لتقنيي التبريدتدريب  لوائح المواد المستنفدة لألوزون فضال عن إكمال أنشطة إنفاذخاصة 
 بنجاحالتنفيذية أن تواصل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في المرحلة التالية، تنفيذ خطتها الوطنية لإلزالة 

لضمان التخفيض المستدام وإزالة المواد لديها  نظام إصدار التراخيص تنفيذر وخاصة بشأن باه
  . مع أهداف بروتوكول مونترياليتسقالكلوروفلوروكربونية بما 

  كيريباتي

بكيريباتي وتالحظ مع  فيما يتعلق المؤسسيمشروع التعزيز تمديد استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير   -19
في سبيل تحقيق هدف إزالة  التي تبين أن كيريباتي األوزون أمانة إلى 2006 بيانات أبلغتيباتي كير أنالتقدير 

خذت أيضاً خطوات هامة إلنشاء نظام إلصدار التراخيص استهالكها من المواد الكلوروفلوروكربونية وأنها ات
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خالل العام التالي، تنفيذ برنامجها ي، كيريبات تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ، ولذلك.للمواد المستنفدة لألوزون
باهر، وخاصة بشأن تنفيذ نظام إصدار التراخيص لضمان التخفيض المستدام للمواد  القطري وأنشطتها بنجاح
  .المستنفدة لألوزون وإزالتها

  الكويت

بالكويت  فيما يتعلق المؤسسيتجديد مشروع التعزيز طلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع   -20
تبين أنها تحقق أهدافها المتعلقة  التي األوزون أمانة إلى 2006 بيانات أبلغت الكويت أنوتالحظ مع التقدير 

باالستهالك من المواد الكلوروفلوروكربونية وأنها اتخذت خطوات هامة إلزالة استهالكها من المواد المستنفدة 
في  مبادرات هامة، بما في ذلك تدريب تقني التبريد وموظفي الجمارك خذتتاالحظ أيضاً أن الكويت وت. لألوزون

وتثق اللجنة التنفيذية أن الكويت ستواصل، خالل العامين القادمين، جهودها إلنفاذ لوائح المواد  .هذه الفترة
الكاملة للمواد المستنفدة لديها والمساعدة التقنية والبرامج غير االستثمارية بنجاح باهر من أجل إنجاز اإلزالة 

  .2010الكلوروفلوروكربونية بحلول 

  ليسوتو

بليسوتو  فيما يتعلق المؤسسيتجديد مشروع التعزيز طلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع   -21
تشير إلى أنه ليس لديها استهالك من  التي األوزون أمانة إلى 2006 بيانات أبلغت ليسوتو أنوتالحظ مع التقدير 

 .2007 في المائة لبروتوكول مونتريال لعام 85سبق هدف التخفيض الذي يبلغ ت يوه لمواد الكلوروفلوروكربونيةا
وتالحظ اللجنة التنفيذية أيضا أن ليسوتو اتخذت بعض الخطوات الهامة لالنتهاء من لوائحها المتعلقة بالمواد 

اد المستنفدة لألوزون من خالل نظام إلصدار على الواردات من الموالمستنفدة لألوزون والتي توفر رقابة 
 وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعها أن تكمل .التراخيص ونظام للحصص وتدريب موظفي الجمارك وتقني التبريد

ليسوتو، خالل العامين القادمين، تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية وأن تحافظ على 
  .2010تواصلها لتخفيض االستهالك من المواد الكلوروفلوروكربونية وإزالته بحلول جهودها وأن 

  مالوي

بماالوي  فيما يتعلق المؤسسيتجديد مشروع التعزيز طلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع   -22
دف التخفيض من المواد  تقل عن هالتي األوزون أمانة إلى 2006 بيانات أبلغت ماالوي أنوتالحظ مع التقدير 

 االمتثال للجدول الزمني لتخفيض االستهالك قادرة على في المائة وأن ماالوي 85الكلوروفلوروكربونية الذي يبلغ 
 والحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن ماالوي أشارت إلى أنها اتخذت مبادرات .من المواد الكلوروفلوروكربونية
لى الواردات من المواد المستنفدة لألوزون من خالل نظام إلصدار التراخيص هامة، وهي تنفيذ تدابير الرقابة ع

اللجنة التنفيذية أيضا وأعربت .  وانتهت من تنفيذ مشروع بروميد الميثيلتدريب موظفي الجمارك وتقني التبريدو
النهائية للمواد ، تنفيذ نظام إصدار التراخيص واإلزالة ، خالل العامين القادمينماالويعن توقعها أن تواصل 

الكلوروفلوروكربونية واإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل في قطاع التبغ وبرامج المساعدة التقنية والبرامج غير 
االستثمارية بنجاح باهر والحفاظ على مستويات التخفيض الحالية من المواد المستنفدة لألوزون ومن ثم عدم 

  . 2010ول استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية بحل

  ماليزيا
 

قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة التقرير الُمقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لماليزيا وتشير   23
 في 85 القريبة من نسبة التخفيض 2006مع التقدير إلى أن ماليزيا قد أبلغت أمانة األوزون بالبيانات في عام 

واللجنة التنفيذية تدعم إلى حد بعيد جهود ماليزيا الرامية إلى . 2007 لعام المائية التي يغطيها بروتوكول مونتريال
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لذلك يحدو األمل اللجنة التنفيذية في أن تواصل ماليزيا في  ).ODS(تخفيض استهالك المواد المستنفدة لألوزون 
حقيق مستوى رائع من العامين القادمين تنفيذ برنامجها القطري وأنشطة خطة اإلزالة الوطنية الخاصة بها، مع ت

 .النجاح في تخفيض مستويات االستهالك الحالية للمواد المستنفدة لألوزون

   جزر مارشال

بجزر مارشال وتالحظ مع  فيما يتعلق المؤسسيديد مشروع التعزيز م استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير ت  -24
سبيل تحقيق إزالة استهالكها من ين أنها في تب األوزون أمانة إلى 2006 بيانات أبلغت جزر مارشال أنالتقدير 

 بالمواد المستنفدة المتعلقة تشريعاته وتالحظ اللجنة التنفيذية أيضا أن البلد وضع .المواد الكلوروفلوروكربونية
للبلدان الجزرية في المحيط   اإلقليميةاإلستراتيجيةصدار التراخيص وحقق األهداف المحددة في إللألوزون ونظام 

األنشطة المتبقية بموجب خالل العام التالي، تنفيذ جزر مارشال،  تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ،ولذلك. الهادئ
  .باهر لضمان التخفيض المستدام للمواد المستنفدة لألوزون وإزالتها بنجاحاإلستراتجية اإلقليمية 

  موريشيوس

 ما يتعلقفي المؤسسي مشروع التعزيز تجديدطلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع   -25
التي تبين أن البلد يسبق  األوزون أمانة إلى 2006 بيانات أبلغت موريشيوس أنوتالحظ مع التقدير  بموريشيوس

والحظت األمانة أيضا أن موريشيوس أبلغت أنها اتخذت مبادرات .  في المائة85تاريخ هدف التخفيض الذي يبلغ 
الرقابة على الواردات من المواد المستنفدة لألوزون من خالل نظام إلصدار التراخيص هامة، وهي إنفاذ تدابير 

، خالل موريشيوسعن توقعها أن تواصل اللجنة التنفيذية أيضا وأعربت . تدريب موظفي الجمارك وتقني التبريدو
روكربونية وبرامج المساعدة ، إنفاذ نظام إصدار التراخيص واإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوالعامين القادمين

التقنية والبرامج غير االستثمارية بنجاح باهر وأن تحافظ على مستويات التخفيض الحالية من المواد المستنفدة 
  .2010لألوزون ومن ثم عدم استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية بحلول 

  المغرب

فيما يتعلق بالمغرب د مشروع التعزيز المؤسسي تجديطلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع   -26
 البلد في حالة امتثال للجدول أن تبين األوزون أمانة إلى 2006  بياناتأبلغت المغرب أنير دوتالحظ مع التق
والحظت األمانة أيضا أن المغرب أبلغت أنها  .استهالك المواد الكلوروفلوركربونية بالمائة من 50الزمني إلزالة 

درات هامة، وهي إنفاذ تدابير الرقابة على الواردات من المواد المستنفدة لألوزون من خالل نظام اتخذت مبا
 تأمل اللجنة التنفيذية أن ،ولذلك. تدريب موظفي الجمارك وتقني التبريدإلصدار التراخيص ونظام حصص و

 بنجاحارة غازات التبريد لديها برنامجها القطري وأنشطة خطة إد، تنفيذ العامين القادمينخالل المغرب، تواصل 
  .استهالك المواد الكلوروفلوروكربونيةتخفيض  في باهر

  ناميبيا

 فيما يتعلق المؤسسيتجديد مشروع التعزيز طلب مع المعلومات المقدمة استعرضت اللجنة التنفيذية   -27
استهالك من ليس لديه  البلد أن التي تبين األوزونأمانة  إلى 2006 بيانات أبلغت ناميبيا أن والحظت بناميبيا

 في 85الذي يبلغ 2007عام في   لبروتوكول مونتريال وهو ما يسبق هدف التخفيضالمواد الكلوروفلوركربونية
والحظت األمانة أيضا أن ناميبيا اتخذت خطوات هامة مثل تدابير الرقابة على الواردات من المواد  .المائة

تدريب موظفي الجمارك وتقني ار التراخيص لديها ونظام حصص والمستنفدة لألوزون من خالل نظام إلصد
، إكمال تنفيذ اإلزالة ، خالل العامين القادمينناميبياعن توقعها أن تواصل اللجنة التنفيذية أيضا وأعربت  .التبريد
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مساعدة التقنية النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية واإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل في قطاع التبغ وبرامج ال
والبرامج غير االستثمارية وأن تحافظ على الجهود الحالية لتخفيض االستهالك من المواد المستنفدة لألوزون 

  . 2010وتحقيق اإلزالة في 

  ناورو

بناورو وتالحظ مع التقدير  فيما يتعلق المؤسسيديد مشروع التعزيز ماستعرضت اللجنة التنفيذية تقرير ت  -28
في سبيل تحقيق هدف إزالة استهالكها من المواد  تبين أن ناورو األوزون أمانة إلى بيانات غتأبل ناورو أن

، في مقرره رأشا  التاسع عشراألطراف اجتماع أنغير أن اللجنة التنفيذية الحظت بقلق . الكلوروفلوروكربونية
26/XIX ، الصادرات من المواد المستنفدة  وللواردات لم تقم بعد بإنشاء نظام إلصدار التراخيص ناوروإلى أن

تنشئ  تأمل اللجنة التنفيذية أن ،لذلك و. باء من بروتوكول مونتريال4لألوزون وأنها في حالة عدم امتثال للمادة 
 ناورو، خالل العام  تواصلوأن في اإلمكانصدار التراخيص للمواد المستنفدة لألوزون بأسرع ما إلظام ناورو ن
  . وأزالتهالمواد الكلوروفلوروكربونيةمن الستهالك لتخفيض ابنجاح باهر   القطري واألنشطةبرنامجها تنفيذ التالي،

  النيجر

بالنيجر وتالحظ  فيما يتعلق المؤسسياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز   -29
في المواد الكلوروفلوروكربونية الكها من تظهر أن استه األوزون أمانة إلى بيانات أبلغت النيجر أنمع التقدير 

النيجر،  تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ،ولذلك. لمائةا في 50 الذي يبلغ  يقل عن التخفيض المطلوب2006عام 
استهالكها من المواد   نحو إزالةباهر بنجاحبرنامجها القطري واألنشطة ذات الصلة ، تنفيذ العامين القادمينخالل 

  .روكربونية قبل الموعد المحدد في الجدول الزمني لبروتوكول مونتريالالكلوروفلو

  نيوي

بنيوي وتالحظ مع التقدير  فيما يتعلق المؤسسيديد مشروع التعزيز ماستعرضت اللجنة التنفيذية تقرير ت  -30
 المواد في سبيل تحقيق هدف إزالة استهالكها من تبين أن نيوي األوزون أمانة إلى بيانات أبلغتنيوي  أن

إنشاء عن طريق خذت خطوات هامة  أيضا مع التقدير أن نيوي اتاللجنة التنفيذيةوالحظت . الكلوروفلوروكربونية
خالل العام نيوي،  تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ، ولذلك.نظام إلصدار التراخيص للمواد المستنفدة لألوزون

لضمان لديها اهر، وخاصة بشأن تنفيذ نظام إصدار التراخيص ب التالي، تنفيذ برنامجها القطري وأنشطتها بنجاح
  .التخفيض المستدام للمواد المستنفدة لألوزون وإزالتها

  باكستان
 

قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لباكستان وتشير   31
 القريبة من هدف التخفيض 2006 في عام CFCوزون عن بيانات مع التقدير إلى أن باكستان قد أبلغت أمانة األ

وتشير اللجنة التنفيذية أيًضا إلى اإلجراءات الفورية التي . 2007 في المائة الخاص ببروتوكول مونتريال لعام 85
تريال  التي يغطيها بروتوكول مونCTCاتخذتها باكستان في تقديم خطة عمل للعودة إلى االلتزام بمعايير مراقبة 

وترغب في اإلشارة إلى الخطوات الهامة التي تم اتخاذها إلزالة استهالكها من المواد المستنفدة لألوزون، خاصة 
وتؤيد اللجنة التنفيذية تأييداً كبيراً الجهود التي تبذلها  . الخاص بهاCTCفي قطاع الهالونات واإلزالة في قطاع 

لذلك يحدو األمل اللجنة التنفيذية في أن تواصل باكستان في  . لألوزونباكستان للحد من استهالك المواد المستنفدة
العامين القادمين تنفيذ برنامجها القطري وأنشطة خطة اإلزالة الوطنية الخاصة بها، مع تحقيق مستوى رائع من 

فيذية في التعبير اللجنة التنأيضا ترغب  .النجاح في تخفيض مستويات االستهالك الحالية للمواد المستنفدة لألوزون
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لحكومة باكستان عن أسفها على فقد مكتب األوزن الخاص بها نتيجة لألحداث المؤسفة، وتأمل في أن تدعم هذه 
  .المرحلة من مشروع التعزيز المؤسسي وحدة األوزون الوطنية في باكستان للمساعدة على إعادة بناء ملفاتها

  باالو

بباالو وتالحظ مع التقدير  فيما يتعلق المؤسسيديد مشروع التعزيز ماستعرضت اللجنة التنفيذية تقرير ت  -32
في سبيل تحقيق هدف إزالة استهالكها من  تشير إلى أن باالو األوزون أمانة إلى 2006 بيانات أبلغتباالو  أن

عن طريق  خذت خطوات هامة أيضا مع التقدير أن باالو اتاللجنة التنفيذيةوالحظت . المواد الكلوروفلوروكربونية
خالل العام باالو،  ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل .إنشاء نظام إلصدار التراخيص للمواد المستنفدة لألوزون

لضمان لديها باهر، وخاصة بشأن تنفيذ نظام إصدار التراخيص  التالي، تنفيذ برنامجها القطري وأنشطتها بنجاح
  .ون وإزالتهاالتخفيض المستدام للمواد المستنفدة لألوز

  يباراغوا

فيما تعلق بباراغواي تجديد مشروع التعزيز المؤسسي طلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع   -33
 في حالة امتثال الطرف أن التي تظهر األوزون أمانة ىإل 7المادة  بيانات أبلغتباراغواي  أنير دوتالحظ مع التق

وتالحظ األمانة مع التقدير أنه تم التغلب على الصعوبات التي . اضعة للرقابةلخطوات التخفيض لجميع المواد الخ
واجهتها باراغواي في وضع تشريعات المواد المستنفدة لألوزون وأن البلد قد عاد إلى االمتثال لمستويات استهالكه 

 التزام باراغواي بإنجاز وتالحظ األمانة أيضا. 2006من المواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون في 
اإلزالة الكاملة للمواد المستنفدة لألوزون بحلول تواريخ االنتهاء من خالل إكمال مشروعات إزالة المواد المستنفدة 

، تأمل اللجنة التنفيذيةو. لألوزون الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات وخطة إدارة اإلزالة النهائية الموافق عليها
زمة ف المرحلة التالية، أن تواصل باراغواي أنشطة اإلزالة وأن تواصل جهودها الحالية مع األنشطة المعت

  .2010لتخفيض االستهالك من المواد المستنفدة لألوزون وتحقيق اإلزالة بحلول 

  ساموا

 بساموا وتالحظ مع التقدير فيما يتعلق المؤسسيديد مشروع التعزيز ماستعرضت اللجنة التنفيذية تقرير ت  -34
 تبين أن ساموا واصلت عدم استهالك المواد المستنفدة التي األوزون أمانة إلى 2006 بيانات أبلغت ساموا أن

لألوزون على مدى السنوات الثالث األخيرة وهو ما يضع البلد في موقع يسبق هدف التخفيض لبروتوكول 
إنشاء نظام عن طريق لخطوات الهامة  بعض اخذتتا ساموا  أيضاً أناألمانةالحظ تو. %85الذي يبلغ مونتريال 

خالل ساموا،  تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ،ولذلك. 2006 في إلصدار التراخيص للمواد المستنفدة لألوزون
لديها باهر، وخاصة بشأن تنفيذ نظام إصدار التراخيص  العام التالي، تنفيذ برنامجها القطري وأنشطتها بنجاح

  .للمواد المستنفدة لألوزون وإزالتهالضمان التخفيض المستدام 

  السنغال

بالسنغال  فيما يتعلق المؤسسياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز   -35
المواد من  هااستهالكتظهر أنها خفضت  األوزون أمانة إلى بيانات أبلغت السنغال أنوتالحظ مع التقدير 
 المتسق مع بروتوكول لمائةا في 50  أكثر من التخفيض المطلوب الذي يبلغ2006عام في الكلوروفلوروكربونية 

 إدارةالفعال لخطة تنفيذ ال ،خالل العامين القادمين، السنغالتأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ولذلك،  .مونتريال
واد المستنفدة لألوزون وتحقيق لديها وأن تحافظ على الجهود الحالية لتخفيض االستهالك من الم النهائية اإلزالة

  .2010اإلزالة بحلول 
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  لسيشي

بسيشيل  فيما يتعلق المؤسسي تجديد مشروع التعزيز  طلباستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع  -36
ة تبين أن البلد لم يستهالك مواد كلوروفلوروكربوني األوزون أمانة إلى بيانات أبلغت سيشيل أنوتالحظ مع التقدير 

 وأنه يسبق هدف التخفيض الذي يبلغ 2006 في المائة لبروتوكول مونتريال لعام 85الذي يبلغ تزيد عن الهدف 
 الرقابة رمثل تعزيز تدابي بعض الخطوات الهامة خذتتاوالحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن سيشيل  . في المائة85

 نظام إصدار التراخيص ونظام الحصص لديها على الواردات من المواد المستنفدة لألوزون عن طريق إنفاذ
 بدرجة كبيرة جهود سيشيل لتخفيض استهالكها من ةوتقدر اللجنة التنفيذي. تدريب تقني التبريد وموظفي الجماركو

، إكمال ، خالل العامين القادمينسيشيلوأعربت عن توقعها أن تواصل . المواد الكلوروفلوروكربونية إلى الصفر
والحفاظ على مستويات التخفيض الحالية من المواد لمواد الكلوروفلوروكربونية لنهائية إلزالة لتنفيذ اإلزالة ا

   .المستنفدة لألوزون

  جزر سليمان

بجزر سليمان وتالحظ  فيما يتعلق المؤسسيمشروع التعزيز األخير لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير   -37
في سبيل تحقيق هدف إزالة  تبين أن جزر سليمان األوزون أمانة ىإل بيانات أبلغت جزر سليمان أنمع التقدير 

خذت ات  أيضا مع التقدير أن جزر سليماناللجنة التنفيذيةوالحظت . استهالكها من المواد الكلوروفلوروكربونية
يذية  تأمل اللجنة التنف، ولذلك.إنشاء نظام إلصدار التراخيص للمواد المستنفدة لألوزونعن طريق خطوات هامة 

باهر، وخاصة بشأن تنفيذ  خالل العام التالي، تنفيذ برنامجها القطري وأنشطتها بنجاحجزر سليمان، أن تواصل 
  .لضمان التخفيض المستدام للمواد المستنفدة لألوزون وإزالتهالديها نظام إصدار التراخيص 

  سوازيلند

بسوازيلند  فيما يتعلق المؤسسيشروع التعزيز تجديد مطلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع   -38
 تقل عن التخفيض من المواد التي األوزون أمانة إلى 2006 بيانات أبلغت سوازيلند أنوتالحظ مع التقدير 

 أيضاً األمانة والحظت .وأنها تسبق أهدافها المتعلقة ببروتوكول مونتريال% 85الكلوروفلوروكربونية الذي يبلغ 
مبادرات هامة، وهي تنفيذ تدابير الرقابة على الواردات من المواد المستنفدة لألوزون من  ذتختا سوازيلند أن

عن توقعها اللجنة التنفيذية أيضا وأعربت . تدريب موظفي الجمارك وتقني التبريدخالل نظام إلصدار التراخيص و
اإلزالة النهائية المقترحة للمواد ، إنفاذ نظام إصدار التراخيص و، خالل العامين القادمينسوازيلندأن تواصل 

الكلوروفلوروكربونية وبرامج المساعدة التقنية والبرامج غير االستثمارية بنجاح باهر وأن تحافظ على مستويات 
  . 2010التخفيض الحالية من المواد المستنفدة لألوزون ومن ثم عدم استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية بحلول 

  اتونغ

بتونغا وتالحظ مع التقدير  فيما يتعلق المؤسسيديد مشروع التعزيز ماللجنة التنفيذية تقرير تاستعرضت   -39
في سبيل تحقيق هدف إزالة استهالكها من المواد  تبين أن تونغا األوزون أمانة إلى بيانات أبلغت تونغا أن

، في مقرره رأشا  التاسع عشرافاألطر اجتماع أنغير أن اللجنة التنفيذية الحظت بقلق . الكلوروفلوروكربونية
26/XIXوالصادرات من المواد المستنفدة للواردات لم تقم بعد بإنشاء نظام إلصدار التراخيص تونغالى أن ، إ 

تقوم ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أن  . باء من بروتوكول مونتريال4لألوزون وأنها في حالة عدم امتثال للمادة 
خالل العام في اإلمكان وأن تواصل،  التراخيص للمواد المستنفدة لألوزون بأسرع ما صدارإلإنشاء نظام تونغا ب

   .لمواد المستنفدة لألوزون وإزالتهااستهالكها من اتخفيض  لباهر التالي، تنفيذ برنامجها القطري وأنشطتها بنجاح
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  ناليم

وتالحظ فيما يتعلق باليمن المؤسسي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز   -40
 البلد في حالة امتثال للجدول الزمني إلزالة أن تبين األوزون أمانة ىإل بيانات أبلغت اليمن أنير دمع التق

 تنفيذ برنامجها القطري اليمن تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ،لذلك و.االستهالك من المواد الكلوروفلوركربونية
  . وإزالتهاالكلوروفلوركربونيةاالستهالك من المواد  تخفيض في باهر بنجاح  غازات التبريدخطة إدارةأنشطة و
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  والعشرونالثالث المرفق 

  
  جيبوتياتّفاق بين 

  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية
  لمواد المستنفدة لألوزونالنهائية لزالة اإلبشأن خطة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد(" جيبوتيحكومة مثّل هذه االتفاق التفاهم بين ي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلّد المستنفدة لألوزون المحّددة في المراقب للموا
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
من التذييل  2 في الصف على النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
تعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، .  االتفاقافي هذ") يلاألهداف والتمو ("لفأ -2
لمتعّدد األطراف تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .بالنسبة للمواد
  
توفير على ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق، تذا االتفاقاللتزاماته المحددة في ه البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2 من التذييل 6التمويل المحّدد في الصف 
  ").فقة على التمويلالجدول الزمني للموا ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  .تفاق االا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدد قد حقّق األأن يكون البل  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل الد قّدم برنامجأن يكون الب  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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المؤّسسات المحّددة صد سوف ترو.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة . لفأ -5التذييل 

  
، ا االتفاقاته بموجب هذالتزامالبلد لتنفيذ ات احتياجلى أساس تقديرات في حين أن التمويل قد ُحّدد ع  .7
زء من هذه جلبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

ت التخصيص المصنّفة وإعادا.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،وافق عليهبرنامج التنفيذ السنوي الم
  .عن تنفيذ البرنامج السنوي

  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

 االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد ا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 أدوات  شراءوأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد في الحاالتذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقاأ من هذ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  .خطةال خالل تنفيذ 49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو اإدارة وتنفيذ هذة عن شامللاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

 برنامج األمم المتحدة للبيئة وافقيو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
قد اتفق على أن  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  و)"الوكالة المنفذة الرئيسية("كون الوكالة المنفذة الرئيسية ي أن على
بالنسبة ألنشطة البلد تحت اشراف الوكالة المنفذة الرئيسية ) الوكالة المنفذة المتعاونة(كون الوكالة المنفذة المشاركة ي

، لفأ -6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل وستكون الوكالة المن. في نطاق هذا االتفاق
وُيوافق البلد أيضاً . )ب(5 المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية لتحقّقا، يس حصراًولكن لبما في ذلك، 
لتابعة للصندوق المتعّدد ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم العلى عمليات 

–6ألنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل مسؤولة عن تنفيذ ا الوكالة المنفذة المتعاونةسوف تكون  (األطراف
 الوكالة المنفذة المتعاونةووتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية ) ألف

  .لفأ-2ل ـمن التذيي 8 و7ين ة في الصفّـبالرسوم المبّين
  

في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقة األهداف ، ألي سبب من األسباب، من تحقيقفي حال عدم تمكّن البلد  .10
 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجز من بروتوكول مونترياللفأ-2 التذييل

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما للمنقّح أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ، تقديرها
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ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان هئوفا علىالبلد 
 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في أن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
 قد  في المستقبلالتنفيذية االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة الن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكأخرىات أية مشروعيؤثر على تمويل 
  

الوكالة المنفذة والبلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية يستجيب  سوف  .12
 الوكالة المنفذة المتعاونةواص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية وبنوع خ.  االتفاقاتسهيل تنفيذ هذل المتعاونة

  . االتفاقاهذلاالطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال 
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اكافة المصطلحات المستعملة في هذو. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

 
  تذييالت

  
  وادـالم:  ألف-1التذييل 

 113- وكلوروفلوروكربون12- وكلوروفلوروكربون11-كلوروفلوروكربون  األولىالمجموعة   ألفالمرفق 
ورابع كلوريد الكربون  115-وكلوروفلوروكربون 114-وكلوروفلوروكربون
 وكلوروفورم الميثيل
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  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007  
  

مجموعة لمواد ال حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال. 1
) استهالك األوزونقدراتأطنان (األولى من المرفق ألف   3.153.153.15 0  

المجموعة األولى من مواد من األقصى المسموح به لحد ا. 2
  0 3.153.153.15   )قدرات استهالك األوزونأطنان  (المرفق ألف

قدرات استهالك أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 3
 )األوزون

003.15 0.0 3.13 

دوالر (التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4
 )أمريكي

80,000058,000   138,000 

دوالر ( متعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال. 5
  )أمريكي

147,00000   147,000 

 285,000   227,000058,000  )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 6

 17,940   10,40007,540  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 7

 13,230   13,23000  )دوالر أمريكي (متعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال. 8

 31,170  23,63007,540  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم للوكالتين . 9
 316,170   250,630065,540  )دوالر أمريكي(تفق عليه إجمالي التمويل الم. 10

  
   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 

  
  .2009 لعاماألول للموافقة عليه في االجتماع ،  الشريحة الثانيةسيجري النظر في تمويل  .1
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________   الرئيسيةةذالوكالة المنف  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
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  هــدافاأل  .2
   

  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

 المواّد العرض من        استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

ك السنة االستهال  القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

 قدرات استنفادأطنان ب

  )األوزون

  تصنيعال

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              العامالمجموع 
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

  _________________      :النشاط المقترح  
  _________________        :الهدف  
  _________________      :الفئة المستهدفة  
  _________________        :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .، إلخةـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـستيراد المة الـ السياسة العامنوع مراقبة

    توعية عامة
    أمور أخرى
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  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: لفأ -5التذييل 
  
 وحدة األوزون الوطنية بتنسيق وإدارة جميع أنشطة داخل للمشروع" حدة الرصد واإلدارةو"ستقوم   .1

  .الرصد
في ترتيبات الرصد نظراً لتفويضها لرصد واردات المواّد بارز دور ب الوكالة المنفذة الرئيسية ستقومو  .2

ات المختلفة مشروعامج الرصد للالمستنفدة لألوزون، التي ستستَعمل سجالّتها كمرجع إلعادة التدقيق في كافة بر
بالمهمة  ، المنفذة المتعاونةةالوكالستضطلع هذه المنظمة، بالتعاون مع كما  .نهائيةضمن خطة إدارة اإلزالة ال

 الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد المستنفدة لألوزون وإبالغ الوكاالت الوطنية رصدالصعبة وهي 
  .وزون الوطنيةالمالئمة من خالل وحدة األ

  التحقق واإلبالغ
  
في حالة وقوع اختيار  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

 الوكالة المنفذة  إلى التشاور معواستناداً.  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةجيبوتياللجنة التنفيذية على 
تطبيق خطة لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة بوتيجيختار ت ، ينبغي أنالرئيسية

  . وهذا البرنامج المستقل للرصد النهائيةاإلزالةدارة إ

  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
هداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األ  ) ج(

وفي حالة . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة ،45/54من المقرر ) د( تمشياً مع الفقرة جيبوتيلاختيار اللجنة التنفيذية 

 هذه المهمة؛ب للقيام كالة المنفذة الرئيسيةالتنفيذّية تمويالً منفصالً للو
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
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لعام ، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي 2008لعام ج التنفيذ السنوي غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 ؛ إلى اللجنة التنفيذية لتقديمه2009

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
تسمة فعالة وممج التنفيذ السنوي بطريقة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛ واإلبالةيافبالشف
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 
 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
 ؛مؤشراتلى استعمال الضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إ  ) ك(

 
 .دعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبب فيما يتعلقتقديم المساعدة   ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

    وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ في تنفيذ جيبوتيومساعدة   )ب(

    .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
  

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 
  
دوالر أمريكي  10 000لمخّصص بمقدار االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل اهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  . استنفاد األوزونقدرات، مقدرة بأطنان  خالل السنةتحققتلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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  الرابع والعشرونالمرفق 

  
  المملكة العربية السعوديةاتّفاق بين 

  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لألوزونبشأن خطة إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة ") البلد(" المملكة العربية السعوديةحكومة مثّل هذه االتفاق التفاهم بين ي  .1
 أول قبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلملة لالستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في الكا
  . بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول2010كانون الثاني /يناير

 
 8 و5 و2وف  في الصفعلى النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
ء اللجنة وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، .  االتفاقافي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2 من التذييل 10و

تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق يفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة باتعّهداتها بالتنفيذية 
ى ذلك، يقبل البلد أيضا أنه، بقبوله هذا االتفاق، يفقد الحق في طلب أو  عالوة عل.لمتعّدد األطراف بالنسبة للموادا

تلقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف بالنسبة لمادة المجموعة األولى من المرفق هاء، وهي 
  .بروميد الميثيل

  
توفير على ث المبدأ، ـنفيذية، من حي اللجنة التوافق، تاللتزاماته المحددة في هذا االتفاق البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ-2 من التذييل 13 التمويل المحّدد في الصف
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ-2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة تزمسوف يل  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِففيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستمتنع اللجنة التن  .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّينة المللسالمحددة ف اهدأن يكون البلد قد حقّق األ  ) أ(

  
  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ب(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) ج(

 اللجنة إقرارن قد حصل على  وأن يكوالشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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المؤّسسات المحّددة سوف ترصد و.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 

  
، ا االتفاقاته بموجب هذالتزامالبلد لتنفيذ ات احتياجفي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7
زء من هذه جالغ الموافق عليها، أو لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبدى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

وإعادات التخصيص المصنّفة .  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5ّين في الفقرة الفرعية هو مب
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

 االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد ا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، بريد للقطاع الفرعي لخدمة التالمساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 أدوات  شراءوأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتفي الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد ذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقاأ من هذ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100 بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة  )ج(

  .خطةال خالل تنفيذ 49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو اإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

 أن تكون الوكالة  علىاليونيدو فقتواو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
الوكالة المنفذة (كون الوكالة المنفذة المشاركة يعلى أن  اليونيب يوافق و)"الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

وستكون الوكالة . بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقتحت اشراف الوكالة المنفذة الرئيسية ) المتعاونة
 لتحقّقا، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ -6ة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل فذالمن

جري تُالتي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية 
 الوكالة المنفذة المتعاونةسوف تكون و .صندوق المتعّدد األطرافلتابعة للل الرصد والتقييم ااعمأفي إطار برامج 

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على  .باء–6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل 
ل ـمن التذيي 15 و14ين ة في الصفـبالرسوم المبّين الوكالة المنفذة المتعاونةوتزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 

  .لفأ-2
  

في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمكّن البلد  .10
 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجز من بروتوكول مونترياللفأ-2 التذييل

ويحق للجنة التنفيذية، حسب .  التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويلالبلد بأنه لن يحقّ له الحصول على
 أن يبرهن يل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدموافقة على التموللمنقّح ، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول تقديرها
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ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان هئوفا علىالبلد 
 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في أن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  .ن استنفاد األوزوقدرات

  
 قد  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكأخرىات أية مشروعيؤثر على تمويل 
  

الوكالة المنفذة ولمنفذة الرئيسية البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة ايستجيب  سوف  .12
 الوكالة المنفذة المتعاونةووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاقاتسهيل تنفيذ هذل المتعاونة

  . االتفاقاهذلاالطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال 
  

التفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين  ااتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
، 12-، الكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلوروكربون  األولى المجموعة  :ألفالمرفق 

، 114-، الكلوروفلوروكربون113-الكلوروفلوروكربون
 115-الكلوروفلوروكربون

  الهالونات  المجموعة الثانية  :ألفالمرفق 

  رابع كلوريد الكربون  المجموعة الثانية  :باءالمرفق 

  لكلوروفورم الميثي  المجموعة الثالثة  :باءالمرفق 
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  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
  المجموع  2010  2009  2008  2007  

  
الستهالك مواد  حدود بروتوكول مونتريال . 1

المجموعة األولى من المرفق الكلوروفلوروكربون من 
  ) استهالك األوزونقدراتأطنان (ألف

269,7  269,7  269,7  0  
 

 ال يوجد

مواد  األقصى المسموح به الستهالكلحد ا. 2
المجموعة األولى من المرفق الكلوروفلوروكربون من 

   )قدرات استهالك األوزونأطنان  (ألف
  0  250  ال يوجد  ال يوجد

 
 ال يوجد

للمواد الكلوروفلوروكربونية كمية الخفض الجديد . 3
  ال يوجد  0  250  ال يوجد  ال يوجد  االتفاقبموجب 

ات في الستهالك الهالون حدود بروتوكول مونتريال. 4
أطنان ( من المرفق ألفالثانيةإطار مواد المجموعة 

   ) استهالك األوزونقدرات
  ال يوجد  0  532  532  532

بموجب  الهالونات األقصى المسموح به الستهالكلحد ا. 5
  ال يوجد  0  532  532  532   االتفاق

  كمية الخفض الجديد في الهالونات بموجب االتفاق. 6
  ال يوجد  0  532  0  0

الستهالك رابع كلوريد  ود بروتوكول مونتريالحد. 7
الكربون في إطار مواد المجموعة الثانية من المرفق باء 

  ) استهالك األوزونقدراتأطنان (
  ال يوجد   0  38,9  38,9  38,9

رابع كلوريد  األقصى المسموح به الستهالكلحد ا. 8
  ال يوجد  0  0  0  0  بموجب االتفاقالكربون 

الستهالك كلوروفورم  نتريالحدود بروتوكول مو. 9
الميثيل في إطار مواد المجموعة الثالثة من المرفق باء 

  ) استهالك األوزونقدراتأطنان (
  ال يوجد  8,9  20,9  20,9  20,9

كلوروفورم  األقصى المسموح به الستهالكلحد ا. 10
  ال يوجد  0  0  0  0  بموجب االتفاقالميثيل 

 نفذة الرئيسيةالتمويل المتفق عليه للوكالة الم. 11
 1 430 000 143 000 0 0 1 287 000 )دوالر أمريكي( )يونيدو(

 متعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال. 12
  405 000  40 500  0  0  364 500  )دوالر أمريكي( )يونيب(

 1 835 000 183 500 0 0 1 651 500  )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 13
 في 7,5 بمعدل اليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسيةتك. 14

  107 250 10 725 0  0 96 525  )دوالر أمريكي ()اليونيدو (المائة

 في 13 بواقع متعاونةتكلفة دعم الوكالة المنفذة ال. 15
  52 650  5 265  0  0  47 385  )دوالر أمريكي ()اليونيب (المائة

  159 900 15 990 0  0 143 910  المتفق عليهادعم المجموع تكاليف . 16
  1 994 900  199 490  0  0  1 795 410  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 17
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   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 
  
  .2010للعام األول للموافقة عليه في االجتماع ،  الشريحة الثانيةتمويلسيجري النظر في   .1
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  المستنفدة لألوزون للسنة السابقةاالستهالك المستهدف من المواّد   
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________   الرئيسيةةذالوكالة المنف  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

 المواّد العرض من        استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

 قدرات استنفادأطنان ب

  )األوزون

  تصنيعال

              جموعالم

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

  _________________      :النشاط المقترح  
  _________________        :الهدف  
  _________________      :الفئة المستهدفة  
  _________________        :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ اسة العاّمة السي
    .، إلخةـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـستيراد المة الـنوع مراقبة السياسة العام

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: لفأ -5التذييل 
  
 واليونيدو بالتعاون مع سوف يتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل وحدة األوزون الوطنية  .1

  .اليونيب من خالل تمويل المشروعات، المدرج في خطة اإلزالة الوطنية هذه
  
رصد نظرا للوالية المنوطة بها في رصد  بدور بارز بصفة خاصة في ترتيبات الاليونيدوسوف تضطلع   .2

واردات المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتها كمرجعية للتحقق في جميع برامج الرصد الخاصة 
بالتعاون مع اليونيب ووحدة األوزون ، اليونيدووستقوم . الوطنيةبمختلف المشروعات الواقعة ضمن خطة اإلزالة 

رصد الواردات والصادرات غير القانونية من المواد ية والسلطات الحكومية المعنية، بالوطنية والوكاالت الوطن
  .المستنفدة لألوزون

  
  

  التحقق واإلبالغ
  
في حالة وقوع اختيار  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

  إلى التشاور معواستناداً.  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةالمملكة العربية السعوديةاللجنة التنفيذية على 
) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة المملكة العربية السعودية تختار ، ينبغي أنالوكالة المنفذة الرئيسية

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدالوطنيةزالة اإلتطبيق خطة لالضطالع بالتحقق من نتائج 
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: فلأ -6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
  خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛، على النحو المبّين في بهالخاّصة

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

 ؛ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذد من أالتأكّ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي 2009 و2008لفترة السنتين ج التنفيذ غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 ؛لتقديمه إلى اللجنة التنفيذيةتمهيداً ، 2010للعام 

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين فيذتنضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
فعالة ومتسمة مج التنفيذ السنوي بطريقة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 لبيانات؛غ الدقيق عن ا واإلبالةيافبالشف
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 

 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
 ؛لى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إ  ) ك(

 
 .دعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبب فيما يتعلقتقديم المساعدة   ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(
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    تي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ في تنفيذ وتقييم األنشطة الالمملكة العربية السعوديةومساعدة   )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
    

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
 عن ا أمريكيا دوالر4 178االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  . استنفاد األوزونقدرات، مقدرة بأطنان  خالل السنةتحققتلم التي تخفيضات االستهالك  من كّل طن
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  والعشرون الخامسالمرفق 
  

  زامبيااتّفاق بين 
  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية

  نالمواد المستنفدة لألوزوبشأن خطة إزالة 
  
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة ") البلد("زامبيا حكومة  االتفاق التفاهم بين يمثّل هذا  .1

 أول قبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلفدة لألوزون المحّددة في لالستعمال المراقب للمواّد المستن
  . بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول2010كانون الثاني /يناير

 
 2 في الصف على النحو المبّينوي للمواّد ـالك السنـد على االلتزام بحدود االستهـيوافق البل  .2

ء اللجنة وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . ا االتفاق هذفي") األهداف والتمويل ("لفأ -2من التذييل 
تلقّي مزيد من التمويل من يفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة باتعّهداتها بالتنفيذية 
  .لمتعّدد األطراف بالنسبة للموادالصندوق ا

  
ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق، تفاقاللتزاماته المحددة في هذا االت البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2من التذييل  6توفير التمويل المحّدد في الصف على 
الجدول الزمني  ("لفأ -3التنفيذية مبدئياً هذا التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

  "). التمويلللموافقة على

. لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
من تحقيق حدود االستهالك الوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء وسوف يقبل أيضاً 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية ، على النحو المبّين في الفقرة هذه
  
 ما لم يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5

 على النحو المبّين في عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60البلد بالشروط التالية ، قبل 
  :الجدول الزمني للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدق األأن يكون البلد قد حقّ  ) أ(
  
ذلك بمقتضى هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر ) د(الفقرة 
  

 برنامج التنفيذ السنوي  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
 األخير؛ 

  
برامج شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل ا برنامجأن يكون البلد قّدم  ) د(

 وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالتنفيذ السنوي
  .هذا البرنامجل اللجنة التنفيذية إقرار
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ّسسات وسوف ترصد المؤ.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6

ك الّرصد وفقاً لألدوار لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـالمحّددة في التذيي
وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو  . لفأ -5والمسؤوليات المحّددة في التذييل 

  .)ب(5الفرعية المبّين في الفقرة 

  
ا اته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجس تقديرات في حين أن التمويل قد ُحّدد على أسا  .7

لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافق، تاالتفاق
.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  جزء من هذه المبالغأو 

صيص المصنّفة كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وإعادات التخ
إعادات التخصيص أما ). د (5وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما هو مبّين في الفقرة الفرعية 

لذي يكون قيد  وا،ليهيمكن إدماجها في برنامج التنفيذ السنوي الموافق عفمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غير
  .في التقرير عن تنفيذ البرنامج السنويبشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ التنفيذ آنذاك، ويتّم 

  
، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8

  :وبصفة خاصة
  

اق لمعالجة االحتياجات الخاّصة  االتفا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةالتي قد تطرأ خالل تنفيذ ال

  
على للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية مراحل، بحيث يمكن تحويل الموارد 
، تحققتال تكون فيها النتائج المقترحة قد في الحاالت التي ذلك ، وشراء أدوات خدمة

 ؛ االتفاقامن هذألف -5لتذييل وفقاً لرصد عن كثب لخضع ليوس
  
سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6 و41/100
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم اإدارة وتنفيذ هذ شاملة عنلاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

  علىيونيب توافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهابها أو التي 
ة تحت اشراف تعاونكون الوكالة المنفذة المتأن على  يوئنديبيوافق توأن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية 

فذة الرئيسية وستكون الوكالة المن. بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقذة الرئيسية الوكالة المنف
 لتحقّقا، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ -6مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل 

التي دورّية التقييم لاوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية 
الوكالة سوف تكون  لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُقد 

وتوافق اللجنة ) باء–6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  المنفذة المتعاونة
ة ـ بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةوفذة الرئيسية التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المن

  .لفأ-2ل ـمن التذيي 8 و7 ينفي الصفّ
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إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمكّن البلد  .10
 اهذل، عن االمتثال رعلى أي وجه آخ، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييلفي المذكورة 

ويحق . االتفاق، عندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
موافقة على التمويل تحّدده لل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرهاللجنة التنفيذية، حسب 
 أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىلد  البأن يبرهناللجنة التنفيذية بعدما 

أن للجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. ة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلشريح
تهالك  االساتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في التذييل تخفّض قيمة

  . استنفاد األوزونقدرات مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزالغير 
  

 في  االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11
صلة أنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروع قد يؤثر على تمويل المستقبل
  .بلدفي ال

  
الوكالة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12

الوكالة ووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاقاتسهيل تنفيذ هذ لالمنفذة المتعاونة
  . االتفاقاهذلق من االمتثال  االطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّالمنفذة المتعاونة

  
 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13

 االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقالمبّين في هذ
  .مختلفة في االتفاق بطريقة ما لم يتّم تعريفهاالبروتوكول، 

  
 

  التـتذيي
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 

   115-و كلوروفلوروكربون 12-كلوروفلوروكربون  األولىالمجموعة   ألفالمرفق 
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  لاألهداف والتموي: لفأ -2التذييل 

  
  المجموع  2010  2009  2008  2007    

  
من ألف التابع للمرفق  بروتوكول مونتريال حدود استهالك 1

  ) األوزوناستنفاذ قدراتأطنان (مواد المجموعة األولى 
 

 ال ينطبق 0 4,11 4,114,11

 من ألفللمرفق  الكلي لالستهالكالحد األقصى المسموح به   2
   )قدرات استنفاد األوزونأطنان  (مواد المجموعة األولى

 ال ينطبق 0 4,11 4,114,11

ات استنفاةد قدرأطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة   3
  )األوزون

00 4,11 0 4,11 

 )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية   4
94 0000 42 000 0 136 000 

دوالر  (متعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال  5
 000 109 0 0 0000 109  )أمريكي

  )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه   6
203 0000 42 000 0 245 000 

 680 17 0 460 5 2200 12  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية   7
 810 9 0 0 8100 9  )دوالر أمريكي (متعاونة دعم الوكالة المنفذة الكلفة  8
 490 27 0 460 5 0300 22  )دوالر أمريكي (الوكاالتمجموع تكاليف دعم   9

  )دوالر أمريكي(لتمويل المتفق عليه إجمالي ا  10
225 0300 47 460 0 272 490 

  
   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 

  
  . 2009أول اجتماع يعقد في عام في  الشريحة الثانية تمويلعلى لموافقة اسيجري النظر في   .1
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   شكل برنامج التنفيذ السنوي :لفأ -4التذييل 
  
    اتالبيان  .1

  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   لقطاعا

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات بأطنان 

  )استنفاد األوزون

  تصنيعال

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
: دة لألوزونـواد المستنفـة الستيراد المـنوع مراقبة السياسة العام

  .ة، إلخـالخدم
  

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: لفأ -5التذييل 
  
داخل وحدة  "إلدارةالرصد واوحدة "مشروع  عن طريقسيكون تنسيق وإدارة كافة أنشطة الّرصد   .1

  .األوزون الوطنية
  
البيانات في ترتيبات الرصد نظراً لتفويضها لرصد  مرموق دور  للوكالة المنفذة الرائدةسيكون  .2

واردات المواّد المستنفدة لألوزون، التي ستستَعمل سجالّتها كمرجع إلعادة التدقيق في كافة المتعلقة ب
وستتولى هذه المؤسسة أيضا إلى . نهائيةخطة إدارة اإلزالة الات المختلفة ضمن مشروعبرامج الرصد لل

لمواّد المستنفدة من ا المشروعةرصد الواردات والصادرات غير جانب الوكالة المنفذة المتعاونة مهمة 
، وهي مهمة تنطوي على تحديات وتتطلب تقديم بالغات إلى الوكاالت الوطنية المعنية من خالل لألوزون

  .لوطنيةوحدة األوزون ا
  

  التحقق واإلبالغ
  
في حالة وقوع  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

 الوكالة واستناداً إلى التشاور مع.  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةزامبيااختيار اللجنة التنفيذية على 
لالضطالع بالتحقق من ) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة  زامبياختار ت ، ينبغي أنالمنفذة الرئيسية

  . وهذا البرنامج المستقل للرصددارة اإلزالة النهائيةإتطبيق خطة نتائج 
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
على  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1

  :التاليالنحو 
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالداخلية الخاّصة

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
ف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهدا  ) ج(

- 5 بما يتمشى مع التذييل بها قد ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 ،45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة  زامبياوفي حالة اختيار اللجنة التنفيذية ل. ألف

  بهذه المهمة؛للقيام  المنفذة الرئيسيةسوف تقّدم اللجنة التنفيذّية تمويالً منفصالً للوكالة
  
ر في برنامج االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛التنفيذ السنوي المقبل
  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي 2008ج التنفيذ السنوي لسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 قديمه إلى اللجنة التنفيذية؛لتتمهيداً ، 2009لسنة 

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الوكالة المنفذة الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
لة مج التنفيذ السنوي بطريقة فعاضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛ومتسمة بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 طلب اللجنة التنفيذية ذلك؛
 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
 ل المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعما  ) ك(

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

 
 

  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 
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  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1.

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

     تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ فيزامبياومساعدة   )ب(

وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير   )ج(
      .المجمعة

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
دوالر  10 000لتمويل المخّصص بمقدار االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ اهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد  خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من أمريكي عن كّل طن
  .األوزون
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  والعشرونالمرفق السادس 

  بين األرجنتين  مبرماتفاق
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بشأن اإلزالة المعجلة إلنتاج الكلوروفلوروكربون

  

 الذي أبرم بين اللجنة التنفيذية واألرجنتين فـي االجتمـاع الثـامن              االتفاق يكمل هذا االتفاق     -1
 ويمثل هذا االتفـاق     ).»االتفاق القائم «(لكلوروفلوروكربون في األرجنتين    والثالثين بشأن إزالة إنتاج ا    

واللجنة التنفيذية على اإلزالة المعجلة إلنتاج المواد المسـتنفدة لـألوزون           ) »البلد«(تفاهم األرجنتين   
  . من االتفاق القائم2، كما هو مبين في الفقرة 2008كانون الثاني /  يناير1بحلول ) »المواد«(

، على نحو مـا هـو       2008كانون الثاني   / يناير 1وافق البلد على إزالة إنتاج المواد بحلول        ي  -2
 ولن تتغير الشـروط     . هذا االتفاق   في الوارد من التذييل    1 من الجدول    3في السطر    منصوص عليه 

مـن  ) 8) (و (3المنصوص عليها في االتفاق القائم بشأن إزالة المواد في األرجنتين، باستثناء الفقرة             
  : االتفاق القائم، حيث تعدل كما يلي

بصورة مستقلة لمصلحة اللجنة التنفيذية من أن تفكيـك خطـوط           التحقق  ): 8) (و (3الفقرة    
إنتاج الكلوروفلوروكربون يجري حسب األصول عن طريق كفالة تفكيك معـدات الـتحكم             

ل، ألوزون في المستقبوالرصد وجعلها غير قابلة لالستخدام ألغراض إنتاج المواد المستنفدة ل
  .والتخلص من تلك المعدات

يقبل البلد، بقبوله هذا االتفاق وأداء اللجنة التنفيذية اللتزاماتها التمويلية المنصوص عليها في               -3
بشـأن إزالـة إنتـاج      تمويل من الصندوق المتعـدد األطـراف        المنع من طلب     منه، بأن يُ   2الفقرة  

من االتفاق القائم على النحو     ) د (3وتعدل الفقرة   . ل إضافي منه  الكلوروفلوروكربون أو قبول أي تموي    
  :التالي

مـن  عليها   االتفاقتوافق األرجنتين على أن تشكل األموال التي يجري مبدئيا          ): د (3الفقرة    
 ألغراض اإلقفـال    ،جانب اللجنة التنفيذية في االجتماعين الثامن والثالثين والثاني والخمسين        

 مجموع التمويل الذي سوف يكون متاحا لهـا         ، إنتاج الكلوروفلوروكربون  الكامل لقدرتها من  
 وفقـا لبروتوكـول     لتمكينها من االمتثال بالكامل لمتطلبات إزالة إنتاج الكلوروفلوروكربون       

صندوق المتعدد األطـراف    الال يكون هنالك أي توقع لورود موارد إضافية من          مونتريال، وأ 
استيراد  وأ إلنتاج البدائل،    أساسيةفي ذلك استحداث بنية      أنشطة ذات صلة، بما       أي ألغراض

إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون   إقفال أي مرافق  ب  في نهاية المطاف    القيام هذه األخيرة، أو  
 ويكون معلوما أيضا أنه، باستثناء رسوم .ستخدم البنية األساسية القائمة للكلوروفلوروكربون ت

 سوف يمتنع كـل مـن األرجنتـين         ، أدناه 1 من التذييل    2 الوكاالت المشار إليه في الجدول    
والصندوق المتعدد األطراف ووكاالته المنفذة والجهات المانحة الثنائية عن توفير أو طلـب             
أي تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف في ما يتصل بإنجاز كامل عمليـة إزالـة                

كور أعاله ولشروط اإلستراتيجية الجاري إنتاج الكلوروفلوروكربون وفقا للجدول الزمني المذ
ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تمويل تعويض الموظفين ومجمل           . الموافقة عليها 

  .المساعدة الفنية، بما في ذلك التدريب

 توافق اللجنة التنفيذية مبدئيا على تزويد       ،ورهنا بامتثال البلد اللتزاماته المبينة في هذا االتفاق         -4
وسوف توفر  ). »التمويل« (1 من التذييل    2 من الجدول    3د بالتمويل المنصوص عليه في السطر       البل

اللجنة التنفيذية شريحة التمويل المرتبطة بعملية اإلزالة المعجلة الجديدة في االجتماع الثالث والخمسين     
تتقيد عملية   فسوف   ،2009 و   2008أما في ما يتعلق بالشريحتين الالحقتين في عامي         . للجنة التنفيذية 
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اإلفراج عن هاتين الشريحتين بالبنود والشروط المنصوص عليها في االتفاق األصلي المبـرم بـين               
    .األرجنتين واللجنة التنفيذية

وسوف يقبل . 1 التذييل من 1 الجدول من 3سوف يفي البلد بحدود اإلنتاج المبينة في السطر     -5
لبنك الدولي لجهة تنفيذ حد اإلنتاج وإنجاز أنشـطة التفكيـك           من جانب ا  أيضا إجراء التحقق المستقل     

  . من االتفاق القائم) و (3الالزمة وفقا لما هو وارد في الفقرة 

يوافق البلد على تحمل مجمل المسؤولية عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التـي                 -6
اللتزامات المنصوص عليها فـي هـذا   يضطلع هو بها أو تضطلع بها نيابة عنه جهات أخرى تنفيذا ل 

ويوافق البلد أيضا على وضع سياسات أو آليات إنفاذ لمراقبة األنشطة الالقانونية المتصـلة              . االتفاق
  .2بالمواد المستنفدة لألوزون، على نحو ما هو مبين في التذييل 

إزالـة  ب باألرقام المسـتهدفة المتعلقـة  في حال عجز البلد ألي سبب من األسباب عن الوفاء        -7
ويعود الستنسـاب اللجنـة     . هذا االتفاق، يوافق البلد على عدم أهليته للتمويل       ل االمتثال    عن المواد أو 

بعـد أن    ،التنفيذية النظر في معاودة التمويل وفقا لجدول منقح لصرف التمويل تحدده اللجنة التنفيذية            
التي كانت مستحقة قبل الحصول على القسط التـالي         ع التزاماته   يكون البلد قد برهن على وفائه بجمي      

 األرجنتين أن الصندوق المتعـدد      تدرك ،إضافة إلى ذلك  . من التمويل بموجب جدول صرف التمويل     
األطراف سوف يخفض الشريحة الالحقة وبالتالي مجموع تمويل إقفال إنتـاج الكلوروفلوروكربـون             

 طن معادل لطاقة استنفاد األوزون من التخفيضات التـي لـم     دوالر أمريكي لكل   1 000على أساس   
  .تتحقق في هذا االتفاق

لن تعدل عناصر التمويل الواردة في هذا االتفاق استنادا إلى أي مقرر تتخذه اللجنة التنفيذية                 -8
في المستقبل مما من شأنه أن يؤثر في التمويل أو في أي من مشاريع قطاع اإلنتاج األخـرى أو أي                    

  . األنشطة ذات الصلة األخرى في البلدمن

سوف يمتثل البلد ألي طلب معقول يرد من اللجنة التنفيذية والبنك الدولي تسهيال لتنفيذ هـذا                   -9
سوف يتيح للبنك الدولي الوصول إلى المعلومات الالزمة للتحقق من االمتثال           وبوجه خاص،   . االتفاق

  .هذا االتفاقل

لمبينة في هذا االتفاق في سياق بروتوكول مونتريال وحده وعلى نحو           يؤخذ بجميع االتفاقات ا     -10
ويكون لجميع المصطلحات المستخدمة في هذا االتفاق المدلول المنـوط          . ما هو محدد في هذا االتفاق     

  .  لذلكمغايربها في البروتوكول، ما لم ينص هذا األخير على تعريف 
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   األرقام المستهدفة والتمويل-1التذييل 

  األرقام المستهدفة لإلنتاج: 1دول الج

    السنة
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  الوصف

الرقم المستهدف   -1
ــاق  ــب االتف بموج

  الجاري

020 3  020 3  020 3  647 1  647 1  686  686  686  0  

 اإلنتاج الذي تم    -2
  التحقق منه

015 3  018 3  016 3  645 1  645 1  -  -  -  -  

ج المقترح   اإلنتا -3
ــب ــة بموج  خط
 عجلةاإلزالة الم

          686  0  0  0  

  التمويل:2 الجدول

    السنة
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  الوصف

التمويــــل  -1
بموجــب االتفــاق 

  الجاري

0,5 3,5 0,0 0,3 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

 تكاليف الـدعم    -2
بموجــب االتفــاق 

  القائم

0,02 0,0100,090  0,1200,100  0,120 

)1(  
0,120 0,0470,0 

 مجمــــوع -3
ــل المعــدل  التموي
ــة   ــة اإلزال لخط

  المعجلة

          2,3)2(  1,0 1,0 0,0 

 تكاليف دعـم    -4
البرامج ألغراض  
ــة   ــة اإلزال خط

  المعجلة

          0,173 
)3(  

0,0 0,0 0,0 

 مجمــــوع -5
ــي   ــوال الت األم
ــا   ــيفرج عنه س
ــد   ــلحة البل لمص

  والوكالة المنفذة

          2,593 1,12 1,0470,0 

  : مالحظات
  .2007 في إطار برنامج عمل عام 2007 مليون دوالر أمريكي لعام 0,12البالغة سوف يفرج عن كلفة دعم البرامج ) 1(
 طنـا متريـا مـن مركبـات         1 372 عدم إنتاج    مقابل  أمريكي  مليون دوالر  2,3 المعجلةيساوي التمويل المعدل لخطة اإلزالة      ) 2(

في االجتماع الثالـث  بالكامل وسوف تفرج اللجنة التنفيذية عن هذا المبلغ التمويلي  . 2009 و 2008 في عام    ربونالكلوروفلوروك
، سوف يفرج عن األموال في أول اجتماع يعقد خالل السنة           2009 و 2008وفي ما يتعلق بالشريحتين المتبقيتين لعام       . والخمسين

  . ق األصلي المبرم بين األرجنتين واللجنة التنفيذيةوفقا للبنود والشروط المنصوص عليها في االتفا
  . مليون دوالر أمريكي2,3في المئة من مبلغ الـ  7,5تساوي تكاليف دعم البرامج نسبة  ) 3(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67 
Annex XXVI 

 

 4

   إجراءات اإلنفاذ والجزاءات المتصلة بعملية اإلنتاج الالقانوني-2التذييل 

  اإلجراءات  سنة النفاذ

ف تواصل األرجنتين رصد إنتاج الكلوروفلوروكربون في الموقع        سو  2008كانون الثاني /  يناير1
، وفقا لعملية التنفيذ المنصوص عليها في إطار خطة         2010حتى عام   

وسوف يواصل البنك الدولي إجراء   . قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون  
 للتثبت  2009 و 2008عمليات التحقق المستقلة من المنشأة في عامي        

وسوف يحال تقرير التحقق لعـام      . رة مستديمة من إقفال اإلنتاج بصو   
 إلى جانب التحقق من إقفال المنشأة إلى أول اجتمـاع للجنـة             2007

 2008وسوف يحال تقرير التحقق لعام      . 2008التنفيذية يعقد في عام     
  .2009إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية تعقده في عام 
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مصادق عليهمصادق عليهمصادق عليه
200820092010

عنصر الموظفين 10
موظفون  المشروعات (الوظيفة والدرجة)1100

01D2 219.316                  208.873                     198.926كبير الموظفين                        
02P5 (تعاون اقتصادي) 201.255                  191.672                     182.545 نائب كبير الموظفين                        
03P5 (تعاون فني) 205.289                  195.513                     186.203 نائب كبير الموظفين                        
04P5 195.587                  186.273                     177.403مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات                        
05P5 195.587                  186.273                     177.403مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات                        
06P5 195.587                  186.273                     177.403مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات                        
07P5 195.587                  186.273                     177.403مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات                        
08P3 172.941                  164.706                     156.863مسؤول إدارة المعلومات                        
09*P5 175.483                  167.126                     159.168مسؤول رئيسي عن اإلدارة وإدارة الصندوق                        
10P5 195.587                  186.273                     177.403المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم                        
11P2  91.127                    86.787                       82.654موظف مساعـد لكبير الموظفين                          
12P2  86.787                    82.654                       78.719موظف مسـاعد لتكنولوجيا االعالم                          
13P2  000موظف مسـاعد للموارد البشرية

                     2.130.133               2.028.698                  1.932.093المجموع الفرعـــــي 1199
1200

                     150.000استعراض المشروعات ومراجعة فنية 01
                     150.000المجموع الفرعـــــي1299
1300

01G8 82.442                    78.516                       74.777مساعد إداري                          
02G778.008                    74.294                       70.756مساعد لخدمات المؤتمرات                          
03G8 82.442                    78.516                       74.777مساعد للبرامج                          
04G6(نائب كبير الموظفين، تعاون اقتصادي)61.068                    58.160                       55.391 سكرتيرة رئيسية                          
05G6(نائب كبير الموظفين، تعاون فني) 61.068                    58.160                       55.391 سكرتيرة رئيسية                          
06G882.442                    78.516                       74.777مساعد لعمليات الحاسوب                          
07G6 (2- لمسؤولي البرامج) 64.543                    61.469                       58.542سكرتيرة                          
08G7 69.238                    65.941                       62.801سكرتيرة / موظف - لالدارة                          
09G5 52.753                    50.241                       47.849كــاتب تسجيل                          
10G8 82.442                    78.516                       74.777مساعد لقاعدة البيانات                          
11G6 61.068                    58.160                       55.391سكرتيرة ، للرصد والتقييم                          
12G6 000مساعد لنظام  المعلومات االدارية المتكامل

                        777.514                  740.491                     705.229المجموع الفرعـــــي 
تكاليف خدمات المؤتمرات1320
                     780.000خدمات اإلجتماعات: اللجنة التنفيذية (3)1333

                       65.000مساعدة مؤقتة 1335
                                -                          -                     845.000المجموع الفرعـــــي 

                        777.514                  740.491                  1.550.229مجمــوع تكـــــاليف الدعم االداري1399
السفــــر بمهمـــــات رسميـة 1600

                     208.000تكاليف السفر 01
                       20.000اجتماعات الشبكات (4)02
                       50.000اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس و الخمسون: بانكوك03

                                -                          -                     278.000المجموع الفرعـــــي 1699
                     2.907.647               2.769.188                  3.910.322مجموع العنصر 1999
*BL 2202 يدخل تحت  P5  و  P4  الفرق في الكلفة بين درجة 

المرفق السابع والعشرون

ميزانيات األمــانة  المصادق عليها للسنوات 2008، 2009 و2010

مستشــــــارون

موظفــــون الدعم اإلداري
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مصادق عليهمصادق عليهمصادق عليه
200820092010

عنصــر العقـــود الفرعيـــة20
عقـــود فـرعيــة2100

                     500.000 خدمات أمانة الخزانة01

                     500.000مجموع العنصر 2999
عنصر المشارآة في االجتماعات 30
سفر واعاشة لمندوبي المادة 5 إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية 3300

                       25.000سفر الرئيس /نائب الرئيس01

                     225.000اللجنة التنفيذية (3)02

                       15.000اجتماعات غير رسمية للمجموعات الفرعية 03

                     265.000مجموع العنصر 3999
عنصـــــر المعـــــدات 40
قابلة لالستهالك 4100

                       19.500قرطاسية المكاتب 01
                       11.700مواد للحاسوب قابلة لالستهالك02

                       31.200المجموع الفرعـــــي 4199
معدات غير قابلة لالستهالك 4200

                       13.000أجهزة الحــاسوب والطباعة 01
                         6.500أجهزة أخرى قابلة لالستهالك02

                       19.500المجموع الفرعـــــي 4299
 المكاتب4300

                     460.000إيجار أماكن المكاتب **01
                     460.000المجموع الفرعـــــي 

                     510.700مجموع العنصر 4999

على أساس الفروق الفعلية لسنة 2006 تعوض تكاليف االيجار بـ 431.020 دوالر أمريكي**
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مصادق عليهمصادق عليهمصادق عليه
200820092010

50

تشغيل المعدات وصيانتها  5100
                         9.000أجهزة الحاسوب والطباعة، الخ 01
                         9.000صيانة المكاتب 02
                       19.500إيجار أجهزة النسخ (المكتب)03
                         9.000معدات االتصاالت الالسلكية04
                       16.250صيانة الشبكات (غرفتان للخادوم)05
                       30.000صيانة/رفع مستوى غرفة الخادوم06

                       92.750المجموع الفرعـــــي 5199
تكــــاليف التبليــــغ5200

                       20.000اجتماعات اللجنة التنفيذية و تقارير اجتماع األطراف01

                       20.000المجموع الفرعـــــي 5299
5300

                       65.000اتصاالت 01
                       19.500رسوم الشحن 02
                         5.000رسوم المصارف 03
                       20.137تدريب الموظفين 04

                     109.637المجموع الفرعـــــي 5399
تكاليف الضيافة والترفيه5400

                       13.000تكاليف الضيافة01

                       13.000المجموع الفرعـــــي 5499

                     235.387مجموع العنصر 5999
                     2.907.647               2.769.188                  5.421.409المجمــــــوع الكلــــــــــي

                        377.994                  359.994                     342.852تكاليف مساندة البرنامج (%13)
تنطبق على خطوط الميزانية 11و01.13 الى 11.13 فقط

                     3.285.641               3.129.183                  5.764.261تكـــاليف الصنــدوق المتعـــدد األطــراف

2.980.174                  3.129.183               -                                
                     3.285.641                          -                  2.784.087ارتفاع/نقص

عنصــــــــر المتفرقــــــــات 

جدول الميزانية الســــــابق

متقرقــــــات 




