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  رافـاللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األط

  بروتوكول مونترياللتنفيذ 
   والخمسـون الخامساالجتمـــاع 

  2008 تموز/يوليه 18-14 ،بانكوك
  

  تقرير االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية

  مقدمة

عقد االجتماع الخامس والخمسون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في   -1
  .2008تموز /ه يولي18-14مركز مؤتمرات األمم المتحدة في بانكوك في الفترة 

 الصادر عن 19/3 للمقرر اوفق  األعضاء في اللجنة التنفيذيةاآلتيةالبلدان حضر االجتماع ممثلون عن و  -2
  :االجتماع التاسع عشر لألطراف في بروتوكول مونتريال

أستراليا وبلجيكا وألمانيا :  من البروتوكول5 من المادة 1األطراف غير العاملة بمقتضي الفقرة   )أ(
  واليات المتحدة األمريكية؛وال) نائب الرئيس(واليابان ورومانيا والسويد 

الجمهورية الدومينيكية والصين :  من البروتوكول5 من المادة 1األطراف العاملة بمقتضي الفقرة   )ب(
  .وايغوالهند ولبنان والسودان وأورو) الرئيس(ابون الغو

ع كمراقبين ممثلون ووفقا للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن، حضر االجتما  -3
بوصف كليهما وكالة منفذة ) اليونيب( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليوئنديبي(اإلنمائي عن برنامج األمم المتحدة 

  .والبنك الدولي) اليونيدو(وأمينا لخزانة الصندوق ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

  . التقييم التقني واالقتصاديخبراءللجنة حضر االجتماع أيضا الرئيس المشارك و  -4

  . وتحالف السياسة الجوية الرشيدةحضر االجتماع كمراقبين ممثلون عن وكالة التحقيق البيئيكما   -5

  .حضر االجتماع أيضا األمين التنفيذي ونائب األمين التنفيذي ألمانة األوزونو  -6
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  افتتاح االجتماع : من جدول األعمال1البند 

 14صباح يوم االثنين من  10:20 االجتماع الساعة، )الغابون(السيد ألبرت رومبنو  ،الرئيسافتتح   -7
 للوكاالت المنفذة قد تم التوصل 2008قال إن عالمة منتصف الطريق لتنفيذ خطط أعمال عام و، 2008تموز /يوليه
 المادة المدرجة فيي البلدان  فالمواد الكلوروفلوروكربونية شهرا، سيجرى االنتهاء من إزالة 18وفي أقل من . إليها

مفتوح الوفضال عن ذلك، نظر الفريق العامل .  رئيسية في تاريخ بروتوكول مونتريالمرحلةمثل وهو ما ي، 5
 األساسية المتعلقة باالجتماع العشرين لألطراف في الدوحة، المسائلالعضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال في 

  .الصندوق المتعدد األطرافموارد يد  بصورة خاصة إلى تجداإلشارةمع 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوفي هذا االجتماع، ستشكل طلبات إعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة   -8
كما ستتم مناقشة ورقتين هامتين . بندا رئيسيا للمناقشة لالجتماع التاسع عشر لألطراف 19/6المقرر تمشيا مع 

المواد إزالة بشأن اعتبارات التكاليف لتمويل  ةنقحم ورقة وهما، كربونيةروفلوروكلوتتعلقان بالمواد الهيدرو
المواد وورقة أولية توفر تحليال للمسائل المتعلقة باإلزالة في قطاع إنتاج  الهيدروكلوروفلوروكربونية
 إزالة لتحقيق المصممة  للمشروعاتوالفعالوتهدف الورقتان إلى توجيه التنفيذ السهل . الهيدروكلوروفلوروكربونية

  . المعقدة المتضمنة فيهاالمسائل وتوضيح هذه المواد

متثال وتنفيذ المشروعات االومن خالل تحليل تقارير تنفيذ البرامج القطرية، ستقوم اللجنة باستعراض حالة   -9
 والتوجيه االمتثال وسيجرى أيضا النظر في مخاطر عدم. المتأخرة، وكذلك تأثير مثل هذه التأخيرات على االمتثال

قد و .االنترنت على عن البرامج القطريةإلبالغ الجديد الشكل وكانت المسألة المهمة األخرى هي االستجابة . تجنبهل
 عشرةين واستخدمت ربع بيانات باستخدام الشكل الجديد الموافق عليه في االجتماع السادس واألاثنان وسبعون بلدا قدم

من جانب الوكاالت أكثر بصورة ولهذا، من المفيد توفير توجهات محددة . لقائم على الويببلدان فقط نظام اإلبالغ ا
  .النظم الجديدةهذه لتشجيع البلدان على استخدام المنفذة 

وتقييمات األداء المتعلقة بأهداف خطة المنفذة وفي نفس سياق االمتثال، كانت التقارير المرحلية للوكاالت   -10
لمتبقية على ا واد الكلوروفلوروكربونيةم المتعلقة بالمشروعاتال بشكل خاص في تقييم تنفيذ  حيوية2007عمل عام 

 المتعلقة بالمواد نشطةاألبدء على  وبالتالي تحديد قدرة كل من الوكاالت والبلدان 2010ضوء الموعد النهائي في عام 
  .زالة المواد الكلوروفلوروكربونيةإل متثالتأثير على االال، دون هذا التاريخبحلول الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 بشأن تقييم خطط إدارة اإلزالة النظريةعلى فائدة الدراسة الرئيس وبشأن موضوع الرصد والتقييم، أكد   -11
القدرات وحظيت . لخطط إدارة اإلزالة النهائية التقييم الكامل ها عقبتناوليتم النهائية، التي توجز مسائل محددة 

المواد إزالة مسألة باهتمام خاص في سياق  خطط إدارة اإلزالة النهائية هذه في إطارتي وضعت المؤسسية ال
فيها بالعالقة إلى ظر التي نُالمسائل  اشتملت  فقدأما بالنسبة الستعراض المشروعات،. الهيدروكلوروفلوروكربونية

وما إذا كانت األهداف قد  البيانات نقص على  بصورة منفردةة للنظر في كل منهاذكورالممشروعات عدد قليل من ال
  .عدم االتفاق على التكاليف وأتحققت 

ر ا أثسيكون لهامفتوح العضوية الالجتماع األخير للفريق العامل اأن استنتاجات وتوصيات الرئيس الحظ و  -12
وفضال . راف في الدوحةتتخذ في اجتماع األطسلمقررات النهائية التي ل بالنسبةالحال  على عمل اللجنة، وكذلك ةكبير

المواد  والتحدي في البدء في العمل بشأن المواد الكلوروفلوروكربونية إلزالة باالمتثالعن ذلك، أكد الهدف المتعلق 
تتخذ في هذا س باإلزالة المتفق عليها على أهمية المقررات التي اإلسراع لتلبية أهداف الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .مثل هذه التحديات بحماس والتزامل ىستتصدعلى ثقة بأن اللجنة س كان الرئي غير أن. االجتماع
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  الشؤون التنظيمية : من جدول األعمال2البند 

   جدول األعمالإقرار  )أ(

 اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة أقرت  -13
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/1:  

  ح االجتماعافتتا  -1

  الشؤون التنظيمية  -2

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(   

  .تنظيم العمل  )ب(   

  .أنشطة األمانة  -3

  .حالة المساهمات والمصروفات  -4

  :حالة الموارد والتخطيط  -5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  )أ(   

   والتأخير في تقديم الشرائح السنوية؛2008خطط أعمال عام   )ب(   

 من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير 5ة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة حال  )ج(
  .بروتوكول مونترياللالرقابة التالية 

  :تنفيذ البرنامج  -6

  :الرصد والتقييم  )أ(   

تقرير عن التوحيد القياسي لبرامج العمل السنوية، والتقارير المرحلية وتقارير   )1(
  ؛ المتعددة السنوات وإعداد الموجز القطريالتحقق من االتفاقات

  دراسة نظرية عن تقييم خطط إدارة اإلزالة النهائية؛  )2(

  ؛2007كانون األول / ديسمبر31التقارير المرحلية حتى   )ب(

  التقرير المرحلي المجمع؛  )1(

  التعاون الثنائي؛  )2(

  ؛اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة   )3(

  للبيئة؛برنامج األمم المتحدة   )4(

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛  )5(

  البنك الدولي؛  )6(

  ؛2007تقييم تنفيذ خطط أعمال عام   )ج(
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  .تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة  )د(

  :مقترحات المشروعات  -7

  نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات؛  )أ(

  التعاون الثنائي؛  )ب(

  :2008تعديالت على برامج عمل عام   )ج(

 ؛اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة   )1(  
  برنامج األمم المتحدة للبيئة؛  )2(  

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛  )3(  

  البنك الدولي؛  )4(  

  .المشروعات االستثمارية  )د(

  .البرامج القطرية  -8

  :نتاجاإلقطاع   -9

واصلة صياغة وتحليل المسائل ذات الصلة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في م  )أ(
  ؛))ز (53/37المقرر (قطاع اإلنتاج 

  .تقرير الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج  )ب(

التحليل المنقح لالعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد   -10
  ).54/40و )) ط (53/37مقرران ال(الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 50/27لمقررات لمتابعة  (2011-2009تقييم التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث   -11
  ).54/42 و 51/38و

  :رابع كلوريد الكربون  -12

 تقرير التقييم بشأن دراسة إلزالة رابع كلوريد الكربون في قطاع الكلور القلوي مسودة  )أ(
  ؛))ب (52/31المقرر (

استعمال رابع كلوريد الكربون كمواد أولية وعوامل تصنيع، واإلنتاج المشترك لرابع   )ب(
  ).52/44 و51/36المقرران  (5 المادة المدرجة فيكلوريد الكربون في البلدان 

  :حسابات الصندوق المتعدد األطراف  -13

  ؛))ب (54/41لمقرر لمتابعة  (2006تسوية حسابات عام   )أ(

  .2007بيانات المالية المؤقتة لعام ال  )ب(

  .مسائل أخرى  -14

  .اعتماد التقرير  -15

  .اختتام االجتماع  -16
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  تنظيم العمل  )ب(

  . اللجنة التنفيذية على أن تتبع إجراءاتها المعتادةوافقت  -14

  أنشطة األمانة : من جدول األعمال3البند 

 التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/2 الوثيقة  االجتماع إلىانتباه مسؤولي الصندوق ة كبيراسترعت  -15
 إلى األنشطة العادية فيما بين الدورات باإلضافة ه إنتوقال. احتوت على أنشطة األمانة منذ االجتماع الرابع والخمسين

طراف، أحالت األمانة نتائج الدراسة بشأن جمع المواد المستنفدة لأل لالجتماع الثامن عشر 18/9وطبقا للمقرر 
 ICF  منظمة، التي أعدتها ونقلها وتدميرهاواستصالحها وإعادة تدويرها واستردادها  فيهاالمرغوب غير لألوزون

International  للفريق العامل في االجتماع الثامن والعشرين المناسب كي تنظر فيها وقت الألمانة األوزون في
تردام ون التنفيذي التفاقية ريلى رسائل األم األمانة أيضا عوردت.  الماضياألسبوع الذي عقد ،مفتوح العضويةال

رئيس فرع الكيماويات في شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد على بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم و
وتم تذييل نسخ من هذه الردود في الوثيقة .  في االعتبار التعليقات الواردة من أعضاء اللجنة التنفيذيةآخذة، لليونيب
ستهالك اال مسؤولي الصندوق إلى أمانة األوزون فيما يتعلق بحد ة كبيرت، كتب54/36وكمتابعة للمقرر . لنظرقيد ا
  .رابع كلوريد الكربون المتعلق بتطبيقات عاملي تصنيع في البرازيلمن 

اقية بازل بشأن عقب االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية، تلقت األمانة رسالة من األمين التنفيذي التفو  -16
 اللجنة إلى بالصالت مع بروتوكول مونتريال وتطلب فيما يتعلقنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 

وتم . اإلدارة السليمة بيئيا لنفايات المواد المستنفدة لألوزونالمتعلقة بالتنفيذية النظر في وضع شروط للمشروعات 
ية بازل بأن المسألة كانت قيد النظر في االجتماع الثامن والعشرين للفريق اتفاقوذلك إلخطار إرسال رد مؤقت، 

  . من اللجنة فيما يتعلق بمزيد من الردبتوجيه، وأنها ترحب مفتوح العضويةالالعامل 

 وثيقة تقريبا لهذا االجتماع، بما في ذلك استعراضات 50 مسؤولي الصندوق إن األمانة أعدت ة كبيرتقالو  -17
المواد  طلب إلعداد تمويل خطط إدارة إزالة 100 بلدا وأكثر من 38وأنشطة أخرى في لمشروعات 

وشملت الوثائق أيضا توافر .  قدمت في التعديالت على برامج عمل الوكاالتحسبما، الهيدروكلوروفلوروكربونية
كانون / ديسمبر31  للوكاالت حتىالمجمع والتقرير المرحلي ،2008 خطط أعمال الوكاالت لعام وحالة ،الموارد
 من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير 5المادة المدرجة في بلدان الو ، وتنفيذ المشروعات المتأخرة،2007األول 
المواد  المتعلقة بقطاع إنتاج المسائلتحليل :  العامة ذات أهمية خاصةاتوعرضت ورقتان للسياس. للبروتوكولالرقابة 

  .هذه الموادن تمويل إزالة أ بشواعتبارات الهيدروكلوروفلوروكربونية

 االجتماع  من االجتماعات منذاديدين حضروا عدد مسؤولي الصندوق أنها وموظفين مهنيين عةأبلغت كبيرو  -18
لتقديم معلومات بشأن بالنمسا،  واالقتصادي في فيينا، التقني التقييم لجنة خبراءاجتماع الرابع والخمسين، بما في ذلك 

الصندوق المتعدد األطراف للفترة موارد تجديد ب الخاصياسات تمويل اللجنة المتعلقة بإعداد التقرير مقررات وس
؛ واجتماع ، مصرليزية في القاهرةكسيا المتحدثة باالنآ؛ واجتماع مشترك لشبكات أفريقيا وغرب 2009-2011

أجهزة بشأن واجتماع مواضيعي  ؛يكية، الواليات المتحدة األمرمجلس مرفق البيئة العالمية في واشنطن العاصمة
المواد  واجتماع بشأن خطط إدارة إزالة ، األرجنتين،يرسآ نسيبولجرعات في المزودة بمقياس لاالستنشاق 

؛ واالجتماع الثامن والعشرين للفريق  السابقةةليوغوسالفيا في أوريد، جمهورية مقدونيا الهيدروكلوروفلوروكربونية
  . في بانكوك، تايلندالعامل المفتوح العضوية
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الجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية في الدوحة، التحضير ل مسؤولي الصندوق أنه عند ةأعلنت كبيرو  -19
  .لنظام الذي سيوضع لذلك الغرضعرضا لالحالي االجتماع إلى ستقدم حكومة قطر " دون ورقاتب"الذي سيكون و

 مسؤولي الصندوق أمانة اتفاقية بازل بأن ةن األعضاء أن تخطر كبير، اقترح عدد م التالية المناقشةوأثناء  -20
أن ينفذ اإلجراء الذي اقترحته   بالمسائل الخاصة بالتخلص ال تزال جارية وسيكون سابقا لألوانالمناقشات المتعلقة

  .بازلاتفاقية أمانة 

  .أنشطة األمانةلمتعلق باتقرير ال مع التقدير بعلما اللجنة التنفيذية أحاطتوعقب المناقشة،   -21

  حالة المساهمات والمصروفات : جدول األعمال من4البند 

 9حتى ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/3(قدم أمين الخزانة معلومات عن حالة الصندوق   -22
وأعلن عن أنه منذ ذلك التاريخ، تم تلقي مساهمات من النرويج وسويسرا والواليات المتحدة . 2008حزيران /هيوني
سددت تعهداتها  دولة قد 26 فإن ،وهكذا. ا أمريكيا دوالر5 558 078بلغ إجمالي مدفوعات هذه الدول  و.مريكيةاأل

 .2008عام لفترة التي تسبق بسداد جزء من تعهداتها ل سواء بشكل جزئي أو كلي، بينما قامت أربع دول 2008لعام 
وحتى هذا التاريخ، بلغت المكاسب المحققة على  .وقد ظل رصيد أذونات الصرف دون تغيير منذ االجتماع السابق

 أمين وقال . منذ بدء تنفيذ اآلليةا أمريكيا دوالر35 137 133سعر الصرف نتيجة آللية سعر الصرف الثابت 
يد ـوقد بلغ الرص. ا أمريكيا دوالر2 427 650 856 يبلغن إجمالي دخل الصندوق في الوقت الحالي إالخزانة 

 73 123 825سم إلى ـ، حيث تنقا أمريكيا دوالر112 468 472ات الجديدة ـوق للمخصصدـاح في الصنـالمت
  . كأذونات صرفا أمريكيا دوالر39 344 647نقدية وك ا أمريكيادوالر

 المباني جهزة تبريدأل القرض الميسر التايلندي إعادةنه يجب تحديد إ أحد األعضاء قال، التالية ةشقنامفي الو  -23
 على القيام بذلك مساهماتهمكان العديد من األعضاء قد حثوا األطراف الذين لم يسددوا و. خل إضافيبشكل منفصل كد

  . التاليةتجديد المواردبأسرع ما يمكن للسماح بتمويل العديد من األنشطة الهامة قبل مرحلة 

 : اللجنة التنفيذيةقررتوبعد المناقشات،   -24

انة المتعلق بحالة المساهمات والمصروفات والمعلومات الخاصة  علًما بتقرير أمين الخزأن تحيط  ) أ(
 ؛في المرفق األول من التقرير الحاليحسبما ترد بأذونات الصرف، 

كامل، وبأسرع ما بالحث جميع األطراف على سداد مساهماتهم للصندوق المتعدد األطراف أن ت  ) ب(
  و؛تجديد الحاليةنظرا ألن هذه السنة هي السنة األخيرة في فترة اليمكن، 

 .2008لعام مساهماتهم ألطراف الذين قاموا بالفعل بسداد  إلى اتوجه الشكرأن   ) ج(

  )55/1المقرر (

  حالة الموارد والتخطيط :جدول األعمالمن  5البند 

    المواردوتوافرتقرير عن األرصدة   )أ(

ألرصدة ذات للت على ملخص  التي اشتمUNEP/OzL.Pro/ExCom/55/4 األمانة الوثيقة ة ممثلتقدم  -25
 من المشروعات الملغاة وإجمالي الموارد المتاحة في االجتماع الخامس وإعادة األموال المكتملة، مشروعاتالصلة بال

   .والخمسين للجنة التنفيذية
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جدول  من 4 البند في إطارأمين الخزانة الذي قدمه لتحديث الخاص بالمساهمات والمصروفات وبعد ا  -26
، أبلغت ASP/SEV/34/TAS/42 تكاليف المشروع ثنائي األطراف للمشروع السويدي الُمنجز وإعادة، األعمال

 ا دوالر2 469 815الجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية بلغ إلى االلجنة أن إجمالي مستوى التمويل المعاد 
أبلغت اللجنة  و).ا أمريكيا دوالر136 360  زائد تكاليف دعم الوكالة البالغةا أمريكيا دوالر2 333 455 (اأمريكي
 ا دوالر113 739 340امس والخمسين بلغ ـ االجتماع الخبها فيبأن المبلغ اإلجمالي للموارد المتاحة لاللتزام أيضا 
 بمشروع القرض الُميسر يتعلق ا أمريكيا دوالر1 198 947 لمبلغ البنك الدولي إعادة ويشمل هذا المبلغ. اأمريكي

 .في رصيد الصندوقأمين الخزانة جه درأ، والذي )THA/REF/26/INV/104( في تايلند تبريد المبانيألجهزة 

ن فرنسا قد أكدت على أنه ليس لديها أي اعتراض على رغبة جمهورية أفريقيا الوسطى في إلغاء وقالت إ  -27
 CAF/REF/34/TRA/09و CAF/REF/34/TRA/08(إدارة غازات التبريد الخاصة بها خطة  مشروعات

وضع يسمح لها باالستمرار في من أجل أن تكون في  األموال المتبقيةأو على إعادة ) CAF/REF/34/TAS/10و
في  المتبقية األموالومع ذلك، لم تتمكن فرنسا من تحديد  .الجتماع الحاليإلى اطلب خطة إدارة اإلزالة النهائية المقدم 

أي معلومات مالية فيما يتعلق باإللغاء المحتمل لخطط إدارة غازات سا فرنوبالمثل، لم تقدم  .المشروعات هذه إطار
 ).IVC/REF/37/INV/17و IVC/REF/37/TAS/16و IVC/REF/24/TAS/10(التبريد في كوت ديفوار 

جتماع السادس والخمسين  نقل األموال إلى اال فرنسا ستقوم بتوضيح حالةوبالنيابة عن فرنسا، أوضح ممثل ألمانيا أن
 .ة التنفيذيةللجن

ألجهزة تبريد المباني في يسر  القرض الُمإعادةية، شدد أحد األعضاء على أهمية تحديد ال التةقشانموفي ال  -28
 هذه المسألة عن طريق اللجنة التنفيذية في اجتماعها بحثمواصلة وقد اقترح  .كدخل إضافيبصورة منفصلة تايلند 

مصادر من واردة  الواألموال األموال خاص لهذه مرفقحول نطاقا ع  األوسناقشاتمالالسابع والخمسين كجزء من 
 للدعم اإلضافي للمشروع، باإلضافة إلى إعادة سداد القروض عن 5المادة المدرجة في  للبلدانأخرى لتوفير الحوافز 

 .البلدانهذه طريق 

 : اللجنة التنفيذيةقررتو  -29

 : علًما بما يليأن تحيط  ) أ(

  في الوثيقةالذي يرد الموارد وتوافر باألرصدة التقرير الخاص  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/4؛ 

الجتماع الخامس والخمسين إلى اصافي مستوى المبالغ الُمعادة عن طريق الوكاالت المنفذة   )2(
مبلغ يشمل ذلك إعادة و. ات أرصدة المشروعمن ا أمريكيا دوالر2 282 273والتي تبلغ 

 من اليونيب، اكيـ أمريا دوالر108 253 من اليوئنديبي، واكيـ أمريا دوالر167 062
بما (من البنك الدولي  ا أمريكيا دوالر1 996 269 من اليونيدو وا أمريكيا دوالر10 689و

أجهزة تبريد القرض الُميسر لمشروع من  ا أمريكيا دوالر1 198 947في ذلك إعادة 
 ؛)THA/REF/26/INV/104)( في تايلند المباني

الجتماع الخامس إلى افي مستوى تكاليف الدعم الُمعادة عن طريق الوكاالت المنفذة صا  )3(
يشمل و.  أرصدة تكاليف دعم المشروعمن دوالر أمريكي 129 706والخمسين والتي تبلغ 

 من اليونيب، ا أمريكيا دوالر9 760 من اليوئنديبي، وا أمريكيا دوالر21 718ذلك إعادة 
 ؛ من البنك الدوليا أمريكيا دوالر97 280اليونيدو و من ا أمريكيا دوالر948و
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 تكاليف الدعم بخالف، ا أمريكيا دوالر6 169 728تحتفظ الوكاالت المنفذة بأرصدة تبلغ   )4(
 من ا أمريكيا دوالر306 423شمل ذلك يو.  مكتملة منذ أكثر من سنتينمشروعاتمن 

 من ا أمريكيا دوالر659 588و من اليونيب، ا أمريكيا دوالر1 198 376اليوئنديبي، و
 ؛ من البنك الدوليا أمريكيا دوالر4 005 341اليونيدو و

 دوالر 910زائد تكاليف دعم المشروع البالغة  دوالر أمريكي 7 000 مبلغ خصم نبغيي  )5(
  ؛من المساهمات الثنائية لكنداأمريكي 

 5 744 التي تبلغوع  زائد تكاليف دعم المشرا أمريكيا دوالر44 182 مبلغ خصميجب   )6(
 ؛من المساهمات الثنائية للسويد ا أمريكيادوالر

في االجتماع ات  متاًحا للجنة التنفيذية للموافقا أمريكيا دوالر113 739 340كان مبلغ   )7(
  و؛الخامس والخمسين

 للدخل اإلضافي من القروض والمصادر مرفقإنشاء في  في االجتماع السابع والخمسين ظرأن تن  ) ب(
 .األموالاألخرى التي يجب االحتفاظ بها واالستخدامات المحتملة لهذه 

  )55/2المقرر (

    والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية2008خطط أعمال عام  )ب(

 يعكسانا منهإ، Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5 تينقي للوثاتقديمه، لدى  األمانةة ممثلتقال  -30
 في ضوء المستوى المتوقع للموافقات في االجتماع الحالي والموافقات الفعلية في 2008 أعمال عام طحالة تنفيذ خط

 هذا االجتماع فيما يتعلق بالتعديالت المدخلة على عن الصادرة المقررات اوقد تناولت .االجتماع الرابع والخمسين
وثائق أيًضا على معلومات حول وألول مرة، اشتملت ال .التنفيذال تزال تتطلب خطط األعمال وتلك األنشطة التي 

  .)ج(53/3لمقرر عمال با السنوية، ائحالتأخيرات في تنفيذ الشر

 لم يتم 2008-2006 مليون دوالر أمريكي من ميزانية 33.4أن حوالي من الوثيقة  2 و1 نأوضح الجدوالو  -31
الة الموافقة على الطلبات المقدمة أنه، في حمن الوثيقة  9وقد أوضح الجدول  .تخصيصها لفترة الثالث سنوات الحالية

متعددة ال للمشروعات مليون دوالر أمريكي 6بالمستويات المطلوبة، سوف تُضيف االلتزامات المسبقة ما يقرب من 
متعددة السنوات للفترة الوسوف يبلغ مستوى االلتزامات الخاصة باالتفاقات  .السنوات لاللتزامات الحالية والمستقبلية

إلى  من الشرائح السنوية مستحقة التقديم 21لم يتم تقديم و . مليون دوالر أمريكي138.2يصل إلى  ما 2009-2014
من كما تم تقديم شرائح إضافية  .على التواليالجتماع الخامس والخمسين، وقد تم إرجاء سبع منها لالجتماع الثاني ا

 لبعض األنشطة الموافق عليها أو تقارير التحقق لكن تم سحبها في الوقت الحالي بسبب التنفيذ المحدودو بلدان ةسبع
  .غير المكتملة

، Add.1 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5 تين في الوثيقالواردةومع األخذ بعين االعتبار المعلومات   -32
 : اللجنة التنفيذيةقررت

 تين حسبما يرد في الوثيق2008خطط أعمال عام حول الة الحأن تحيط علماً بتقرير   ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5 وAdd.1  مليون دوالر أمريكي إلى 41.4وبعدم تقديم مبلغ 

االجتماع الخامس والخمسين لألنشطة المطلوبة لالمتثال، وأن قيمة االلتزامات في المستقبل الموافق 
 في خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف تتجاوز القيمة يها في االجتماع الخامس والخمسينعل

  دوالر أمريكي؛499 306  بمبلغ2010-2008للفترة 

أن تحيط علما بالمعلومات المتعلقة بالشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات التي قدمت إلى   ) ب(
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األمانة من جانب كندا وإيطاليا وإسبانيا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي حسبما ترد 
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5في الوثيقة 

 أن تقدم األنشطة المطلوبة لالمتثال في خطط والوكاالت المنفذة الثنائية أن تطلب إلى الوكاالت  ) ج(
  إلى االجتماع السادس والخمسين؛2008أعمال عام 

 شريحة سنوية من االتفاقات المتعددة السنوات قدمت في موعدها إلى 52 من 31تحيط علما بأن أن   ) د(
  شريحة سنوية؛21لم تقدم في حين الخمسين االجتماع الخامس و

والبلدان المعنية المدرجة إلى الوكاالت المنفذة ذات الصلة أن تحيط علماً بأنه ينبغي توجيه رسائل    )ه(
هذا بمرفق الثاني  من ال1 في الجدول حسبما يشار إليهبالنسبة للشرائح السنوية،  5في المادة 

ع الوكاالت شجأن ت، مع األسباب المذكورة للتأخير، ومتتاليينين إلى اجتماعلم تقدم ، التي التقرير
لتعجيل في تنفيذ اتخاذ إجراءات ل المعنية على 5المادة البلدان المدرجة في المنفذة وحكومات 

 ،الشرائح الموافق عليها، بحيث يمكن تقديم الشرائح المستحقة سابقاً إلى االجتماع السادس والخمسين
 ؛ كافشريطة تحقيق تقدم

إلى الوكاالت المنفذة ذات الصلة والبلدان المعنية أن تحيط علماً بأنه ينبغي توجيه رسائل بالنسبة   ) و(
، التي هذا التقريربمرفق الثاني  من ال2للشرائح السنوية، المحددة في الجدول  5المدرجة في المادة 

ع تشجأن  المذكورة للتأخير، وكانت مستحقة للتقديم إلى االجتماع الخامس والخمسين مع األسباب
 المعنية على تقديم تلك الشرائح السنوية إلى 5المادة البلدان المدرجة في الوكاالت المنفذة وحكومات 
 ؛، شريطة تحقيق تقدم كافاالجتماع السادس والخمسين

كيتس أن تشجع حكومات بنغالديش وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا وسانت   ) ز(
 من ولىونيفس وسانت فنسنت وجزر غرينادين وأوروغواي على التعجيل في تنفيذ شرائحها األ

  و تقديم الشريحة التالية في أقرب وقت ممكن؛من أجلخطط إدارة اإلزالة النهائية 

ن  االجتماع الخامس والخمسيفيعليها لموافقة تمت اأن تحيط علماً بأن قيمة الشرائح السنوية التي   ) ح(
 المستوى اإلجمالي لاللتزامات للفترة فإن، ونتيجة لذلك، ا أمريكيادوالر 5 111 686بلغت 
 . مليون دوالر أمريكيا138.2سيبلغ  2009-2014

  )55/3المقرر (

 من حيث تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة التالية 5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة واحتماالت بلدان المادة   )ج(
   مونتريالبروتوكولل

الجزء األول : تتضّمن أربعة أجزاء وهي ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/6 األمانة الوثيقة ة ممثلتقدم  -33
، اللذين طُلب فيهما إلى األمانة إعداد  الصادرين عن اللجنة التنفيذية46/4و) ب(32/76أعد استجابة للمقررين 

 التي تخضع لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال؛ 5المادة المدرجة في بلدان التحديث سنوي عن حالة امتثال 
 التي تخضع لمقررات األطراف وتوصيات لجنة 5المادة المدرجة في بلدان الويتضّمن الجزء الثاني معلومات عن 

الستهالك التنفيذ المعنية باالمتثال؛ ويقدم الجزء الثالث بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية، بما في ذلك تحليل بيانات ا
خصائص برامج إزالة المواد دراسة عن أيضا يتناول هذا الجزء  ومن المواد المستنفدة لألوزون حسب القطاع
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، بما في ذلك معلومات عن المشروعات التي تعاني ثانيالمستنفدة لألوزون؛ ويقدم الجزء الرابع نتائج تقييم المخاطر ال
  .من حاالت التأخير في التنفيذ

لمعلومات الواردة في التقرير، أوضح ممثل اليونيدو أن اليونيدو اتصلت بحكومة جمهورية إيران لواستجابة   -34
 IRA/FOA/28/INV/50(اإلسالمية فيما يتعلق بمشروعين فيهما حاالت تأخير في التنفيذ 

النهائية، والمواعيد الهامة ويستحق عنهما في االجتماع الحالي تقارير بشأن المراحل ) IRA/FOA/37/INV/149و
، بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانةإلى االمعلومات  اليونيدو وفي أثناء االجتماع، قدم. ولكن الحكومة لم ترد بعد

  .إيران اإلسالمية

كمشروع متأخر وأبلغ ممثل ألمانيا اللجنة بأن مشروع بروميد الميثيل في اليمن الذي تنفذه ألمانيا والمصنف   -35
 إعداد وثيقة لطلب التمويل ىويجر. يظهر اآلن بعض التحسن والتقدم (YEM/FUM/41/TAS/21) في التنفيذ

  .للمرحلة الثانية، ولكن لن يتسنّى تقديمها ألسباب فنية حتى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية

األرجنتين في ) ARG/REF/18/INV/39 (غازات التبريدوأبلغت ممثلة البنك الدولي اللجنة بأن مشروع   -36
 رفع المشروع تلذلك طلبو. حزيران/أحرز بعض التقدم، فقد أرسل المورد شحنة في يونيهقد الذي ينفذه البنك الدولي 

  . البنك الدوليتقييماألمانة على من قائمة المشروعات التي ينبغي توجيه رسائل باحتمال اإللغاء إليها وقد صادقت 

 عن 5المادة المدرجة في بلدان العدم االمتثال، أعرب بعض األعضاء من وفيما يتعلق بتقييم عوامل مخاطر   -37
.  في حالة امتثال بينما هي ممتثلة في الواقعليست المستخدمة تعطي انطباعا بأن البلدان المخاطرقلقهم ألن مؤشرات 

 وقال ممثل . جميع األطرافعليها من جانبوافق مواقترحوا استعراض هذه المؤشرات والخروج بقائمة منقحة 
 وثبتت 5المادة المدرجة في األمانة إن المؤشرات تم وضعها استنادا إلى البيانات المقدمة بصفة رئيسية من األطراف 

وأضاف . أطراف قد تحتاج إلى إجراءات خاصة لتيسير االمتثالأي في تحديد الصندوق ألمانة فائدتها للجنة التنفيذ و
وقال إن تقييم . في حالة امتثالتتوقع بالرغم من ذلك أن تكون ها قالت إنها أن جميع األطراف التي تم االتصال ب

المخاطر ال يقصد به تحديد البلدان التي ليست في حالة امتثال، وإن أي خلط في هذا الصدد يمكن الحد منه بتغيير 
  .الصياغة وبتقديم األطراف معلومات إضافية عن تقييم المخاطر

  :اللجنة التنفيذية قررتوعقب المناقشة،   -38

 :أن تحيط علما  )أ(

 التي تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ مشروعاتمع التقدير، بتقارير الحالة المتعلقة بال  )1(
إسبانيا والوكاالت المنفذة األربع، وكندا وفرنسا وألمانيا المقدمة إلى األمانة من حكومات 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/6التي تم تناولها في الوثيقة و
  المدرجة بقائمة حاالت التأخير في التنفيذ؛27بإنجاز أربعة مشروعات من المشروعات الـ  )2(
  :بضرورة إرسال خطابات باحتمال اإللغاء في حالة المشروعين التاليين  )3(

 
 عنوان المشــــــروع الرمــــز الوآالـــة

تخفيضات بروميد الميثيل ووضع إستراتيجيات إقليمية لإلزالة للبلدان ذات حجم تقديم المساعدة التقنية ل AFR/FUM/38/TAS/32 اليوئنديبي
 االستهالك المنخفض

  )فيما عدا التبريد المنزلي(قطاعية إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في قطاع تصنيع أجهزة التبريد الخطة ال SYR/REF/38/INV/86اليوئنديبي
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  :مواعيد النهائية للمشروعين التاليين وال الهامةالمراحلتعتمد أن   )ب(

 الموعد النهائي  الهامةالمرحلة  عنوان المشـــــروع الرمـــز الوآالـة

إزالة المواد المستنفدة لألوزون في تصنيع رغاوي IRA/FOA/28/INV/50 اليونيدو
لصنع ألواح البوليوريتان المرنة من خالل استخدام 

بون السائل في شرآة تكنولوجيا النفخ بثاني أآسيد الكر
 .Bahman Plastic Coبهمان للبالستيك 

سوف تقدم الشرآة 
 متطلبات الترآيب

تشرين األول / أآتوبر31
2008 

إزالة المواد المستنفدة لألوزون في تصنيع رغاوي IRA/FOA/37/INV/149 اليونيدو
لصنع األلواح المرنة من خالل استخدام تكنولوجيا النفخ 

بون السائل في شرآة إسفانج شيرفان بثاني أآسيد الكر
Esfanj Shirvan Co 

االنتهاء من ترآيب 
 المعدات

تشرين األول / أآتوبر31
2008 

  

 إلى 12-مشروع التحويل من الكلوروفلوروكربون باإللغاء، باالتفاق المتبادل، لأن تحيط علما  )ج(
ري في مؤسسة الشقيري أ في تصنيع معدات التبريد التجا134-تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون

  ، للتنفيذ بواسطة فرنسا؛(SYR/REF/29/INV/53)  في الجمهورية العربية السوريةوشركاه

أن تطلب إلى حكومة اليابان أن تقدم تقاريرها عن حاالت التأخير في تنفيذ المشروعات إلى   )د(
 االجتماع السادس والخمسين؛ 

د أعربت عن ثقتها حتى اآلن في االمتثال لتدابير الرقابة  بلدا ق69أن تحيط علما، مع التقدير، بأن   )ه(
   والخاصة ببروتوكول مونتريال بعد أن استعرضت تقييم المخاطر؛

بغية تحقيق  األطراف تعليقاتاالعتبار خطر عدم االمتثال آخذة في مؤشرات أن تطلب مراجعة   )و(
  .بشأن مدى إمكانية تطبيقهااآلراء توافق في 

  )55/4المقرر (

  تنفيذ البرامج: جدول األعمال من 6لبند ا

  الرصد والتقييم  )أ(

تقرير عن التوحيد القياسي لبرامج العمل السنوية والتقارير المرحلية وتقارير التحقق من االتفاقات   )1(
  المتعددة السنوات وإعداد الموجز القطري 

 إن ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/7الوثيقة لدى تقديمه  ، كبير المسؤولين عن الرصد والتقييمقال  -39
األعمال المنجزة ركزت على االنتهاء من الجداول التي تلقي نظرة عامة على االتفاقات المتعددة السنوات وعلى إعداد 

 جودة وإكمال أنرغم على الن أن الجداول التي تلقي نظرة عامة كانت ذات فائدة، وتبيّّ. مسودة الموجز القطري
 إدخال البيانات، وتقديم مشاكلوجرى العمل للقضاء على . ن مرضية في بعض الحاالتالبيانات المدخلة لم تك

كما استمر . المساعدة من خالل اإلنترنت، وفحص البيانات للتأكد من اتساقها، وتحديث الخطوط التوجيهية لمستخدميها
الشرائح الالحقة للسماح بنقل قواعد العمل لضمان إكمال كل الجداول قبل استخدام الوكاالت المنفذة للبيانات الخاصة ب
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وعلى الرغم من . لبيانات المجمعةلبيانات األمانة المحدثة، وتحسين شكل النسخة المطبوعة، وتصميم داالت البحث 
أوجه القصور المتبقية، استخدم الشكل في معظم الحاالت إلعداد واستعراض طلبات تمويل الشرائح الجديدة في 

ومن شأن استخدام الشكل بصورة .  وأيضا إلعداد الخطط الجديدةيةالكلوروفلوروكربونالمواد زالة إلالقائمة خطط ال
، أن يحسن التبليغ عن احووضأكثر  خطط تنفيذ سنوية جنبا إلى جنب مع، )ج(54/11منتظمة، كما جاء في المقرر 

  . المتعددة السنواتلالتفاقات الشرائح السنوية 

وتم برمجة الجداول . موجزات القطرية، ويرد مثال له في المرفق األول بالوثيقةتم تصميم نموذج لجداول الو  -40
وتم استخراج البيانات من قواعد البيانات المحفوظة في أمانتي األوزون . لعرضها على موقع األمانة على اإلنترنت

 والوكاالت المنفذة اليونيب وسوف يكون بإمكان. والصندوق وسوف يتم تحديثها تلقائيا مع تغير قواعد بيانات المصدر
وسوف تعلن التعليقات والتعديالت الواردة من .  مخاطر عدم االمتثالبتقييماألخرى التعليق، وبخاصة فيما يتعلق 

 .البلدان في النسخة المنشورة، المقرر االنتهاء من إعدادها قبل االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية

 اإلكمال لالتفاقات المتعددة السنوات على أساس المعلومات الواردة في جداول تقارير شكل إعداد ىجرو  -41
وجرى .  االستثمار الفرديةلمشروعات المستخدمة في تقارير اإلكمال الحالية التقييمالنظرة العامة، مع إضافة أقسام 

 في ‘السلسلة المنطقية’ج نهج  إدرامن أجل التعزيز المؤسسي لمشروعات التقرير النهائي وطلبات التمديد لشكتحليل 
 وقاعدة بيانات لهذه التقارير تقوم على شكل إمكانية إنشاء دراسةوتم أيضا . أنشطة التخطيط واإلبالغ والنتائج

 .اإلنترنت

، بما UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/7 في الوثيقة الواردة بالمعلومات ع التقديرمعلما  اللجنة التنفيذية أحاطتو  -42
  .ط المقترح للموجز القطريفي ذلك المخط

  نظرية عن تقييم خطط إدارة اإلزالة النهائيةدراسة  )2(

التي اشتملت على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8قدم كبير المسؤولين عن الرصد والتقييم الوثيقة   -43
تحقيق أهداف  في مساعدة البلدان ذات االستهالك المنخفض في خطط إدارة اإلزالة النهائية دراسة نظرية عن دور

 .يةالكلوروفلوروكربونالمواد إزالة 

طلبات بعض ب التأخر في تقديم اأسبو ؛ حتى اآلنت النتائج التي تحقق هيومن ضمن المسائل التي تم تقييمها  -44
  والصعوبات التي نشأت والتي تم؛ وجودة الرصد والتبليغ؛ بين الوكالة الرئيسية والوكالة المتعاونةوالتنسيق ؛التمويل

الدروس ، فضال عن كما تم النظر في احتماالت استدامة التدابير المتخذة والقدرات المؤسسية المنشأة. التغلب عليها
 .ةزالة المواد الكلوروفلوركربونية بصورة نهائية، وإعداد خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيإلالمستفادة 

ار المرحلة الثانية من التقييم، دراسات قطرية في بعض البلدان ، في إطجرىاقترحت الدراسة النظرية أن تو  -45
ذات االستهالك المنخفض التي ووفق لها على عدد من الشرائح، بما فيها بعض البلدان التي حدثت بها تأخيرات تصل 

د وسوف يضطلع كبير المسؤولين عن الرص.  شهرا أو أكثر في تقديم طلب الحصول على الشريحة التالية18إلى 
مع والتقييم بإعداد عينة لهذه الدراسات، بالتشاور مع وحدات األوزون الوطنية في البلدان التي سيتم زيارتها و

 .الوكاالت المنفذة المعنيةالوكاالت الثنائية و

جل أ يتم التركيز في المرحلة الثانية من التقييم على الدروس المستفادة من أناقترح أحد األعضاء و  -46
 تقاسم التكلفة فيما إمكانية وأن ينظر في يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد والبرامج المستقبلية إلزالة  المشروعات

واقترح .  التعزيز المؤسسيمشروعات البيانات على المستوى القطري حيث يجري حاليا تقييم وتقييميتعلق بجمع 
 تختارها البلدان عند أنتيجيات المختلفة التي يمكن ستراعضو آخر أن تقدم المرحلة الثانية تحليال مقارنا واضحا لإل

 في كيفية كفالة القدر بصفة خاصة، ينبغي أن تنظرو .يةالكلوروفلوروكربونالمواد إزالة استهالكها األخير المتبقي من 
 إلى الطريقة  واإلشارة؛خطط إدارة اإلزالة النهائيةالكافي من الرصد والتبليغ عن برامج االسترداد وإعادة التدوير في 
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 أن تسهم في إزالة المواد  خطط إدارة اإلزالة النهائيةالتي يمكن بها للتدريب، واألدوات والمعدات المقدمة من خالل
 .باالقتراحات المقدمةعلما وأحاط كبير المسؤولين عن الرصد والتقييم . الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة

ة في الوثيقة م بالمعلومات المقدعلمانة التنفيذية  اللجأحاطتعقب المناقشة، و  -47
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8، وسيتم لمرحلة الثانية من التقييمالمقترحة ل بما فيها مسائل التقييم وخطة العمل ،

 .أعضاء اللجنة التنفيذيةالتعليقات الواردة من تعديلها على أساس 

  2007ول كانون األ/ ديسمبر31التقارير المرحلية حتى   )ب(

  التقرير المرحلي المجمع  )1(

األنشطة تنفيذ في توجز التقدم المحرز  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/9قال ممثل األمانة إن الوثيقة   -48
 التي ووفق عليها المشروعاتوأوضحت الوثيقة أن عددا من . 2007كانون األول / ديسمبر31المشروعات حتى و

قد ترغب في النظر في حث اللجنة ية، وأن هيدروكلوروفلوروكربونمواد الة للستؤدي إلى التحول إلى معدات مستخدم
غير المواد لتحول إلى بدائل ل التمويل الموافق عليه استخدامالبلدان والشركات المعنية على 

نتائج دليلي ألجهزة تبريد المباني عن توأسفر تمويل اللجنة الخاص للمشروع ال. ، إن أمكنيةالهيدروكلوروفلوروكربون
 إلى أن اللجنة قد ترغب وأشار.  ريثما يتم الحصول على التمويل المشتركمشروعاتمختلطة، وتأخر تنفيذ عدد من ال

  . البيئة العالمية حول سبل التعجيل باإلفراج عن هذا التمويل المشتركمرفق األمانة التشاور مع أمانة إلىفي أن تطلب 

 المتأخرة واقترحت أن المشروعات حولت تقارير إضافية عن الحالة أوصت األمانة بأن تقدم كل الوكاالو  -49
وأدرجت توصيات محددة خاصة بكل وكالة في .  التي تأخر تنفيذهاالمشروعاتعدد علما ب تحيط اللجنة التنفيذية

  .التقارير المرحلية الفردية

بذلها الوكاالت المنفذة لجمع التمويل ، أثنى المتحدثون بشكل عام على الجهود التي تةيال التةأثناء المناقشو  -50
غير أنهم أعربوا عن قلقهم إزاء التأخيرات في تمويل هذه .  أجهزة تبريد المبانيلمشروعاتالمتعدد األطراف 

وقدم ممثلو الوكاالت .  ارتباط هذه التأخيرات بالتمويل المشترك المقدم من مرفق البيئة العالميةى ومدالمشروعات
عددا من األسباب، تشمل تأخر مرفق البيئة العالمية في الموافقة على التمويل في الحاالت التي كان  المنفذة واألعضاء

، وتنوع مراحل الموافقة، والتغيرات التي طرأت اللجوء إلى التمويل المشترك فيها راجعا إلى إطار تخصيص الموارد
 ال تتعلق بمرفق البيئة العالمية، كالتأخيرات في أسبابكما ذكرت .  مرفق البيئة العالميةمشروعاتمؤخرا على دورة 

عمليات اتخاذ القرار الداخلية لدى األطراف، وتنوع أولويات األطراف، والمحاوالت غير الموفقة للحصول على 
وفي .  خفض ثاني أكسيد الكربونىالتمويل المشترك من خالل عمليات خفض انبعاثات الكربون بسبب انخفاض مستو

  .مشاكل فعال إحراز تقدم نحو حل تلك العدة حاالت تم

، كان من المهم الحصول على 2010لوحظ أيضا أنه، نتيجة قصر الفترة الزمنية المتاحة قبل اإلزالة في و  -51
 أبرزت أجهزة تبريد المباني قد لمشروعاتالتمويل المشترك بأسرع ما يمكن، وأن مسألة تأمين التمويل المشترك 

غير أنه ذكر أيضا أن . لهيدروكلوروفلوروكربونية تنشأ عند التمويل المشترك للمواد اأنيضا الصعوبات التي يمكن أ
 قد تعضد الجهود التي المشروعاتالخبرة التي اكتسبتها الوكاالت والبلدان في الحصول على التمويل المشترك لهذه 

  .تبذل مستقبال
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 إلحدىلجنة التنفيذية للموافقة على الصرف أعرب أحد األعضاء عن قلقه العميق من تطبيق شروط الو  -52
وذكر أن اللجنة التنفيذية بذلت جهدا كبيرا .  الهالوناتتخزين تتعلق بتنفيذ مشروع الوكاالت قبل تقديم خطة عمل

  .للوصول إلى إجماع لآلراء حول الشروط الصريحة للموافقة ووضعت ثقتها في الوكاالت المنفذة للوفاء بهذه الشروط

، واإلزالة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/9الوثيقة لمعلومات الواردة في االوضع في االعتبار مع و  -53
 أجهزة تبريد المباني، وشروط الموافقة، مشروعاتلهيدروكلوروفلوروكربونية، والتأخيرات في تمويل للمواد االمعجلة 
  : اللجنة التنفيذيةقررت

وق المتعدد األطراف حسبما يرد في أن تحيط علما بالتقرير المرحلي المجمع للصند  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/9 ة كمشروعات تعاني المذكور، بما في ذلك المشروعات

  ؛تأخيرات في التنفيذ حسبما يرد في المرفق الثالث بهذا التقرير

أن تحث البلدان والشركات المشاركة في المشروعات الجارية للتحويل إلى المعدات التي تستعمل   )ب(
اد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أن تنظر في استعمال التمويل الموافق عليه للتحويل إلى المو

 بدائل غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حيثما يكون األمر ممكنا؛

يزال التحول إلى استخدام المعدات القائمة   التي المشروعات أمانة الصندوق أن تحدد الإلىأن تطلب   )ج(
 موضع نظر فيها، وأن تعد تقديرا موجزا لجدوى التحول إلى يةالهيدروكلوروفلوروكربون الموادعلى 

 اللجنة التنفيذية بالمسألة في أن تبلغ، ويةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد بدائل غير قائمة على 
  اجتماعها السادس والخمسين؛

رفق البيئة العالمية والوكاالت المنفذة أن تطلب إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف أن تتشاور مع م  )د(
 أجهزة تبريد المباني، وصرف مشروعاتالموافقة على خصوص بالتمويل المشترك  مسائلحول حل 

 اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين بالتقدم وأن تبلغالتمويل حيث يكون ذلك ممكنا، 
   و؛ أجهزة تبريد المبانيمشروعاتالمحرز في 

الدعم ن تتحمل الوكالة المنفذة، في حالة صرف األموال قبل الوفاء بالشروط المعلنة، تكاليف أ  )ه(
أو التابع ليونيب   تخصم إما من ميزانية برنامج المساعدة على االمتثالأنتصلة بالمشروع، على مال

  . ذات الصلة في الوكاالت المنفذة الوحدة األساسيةدعم من تكاليف

  )55/5المقرر (

  التعاون الثنائي   )2(

 2007كانون األول / ديسمبر31لتقرير المرحلي حول التعاون الثنائي حتى ، لدى تقديمه ل ممثل األمانةأشار  -54
 البلدان التي قدمت تقاريرها المرحلية والبلدان التي إلى، UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/10 الوثيقةفي المتضمن 

 مليون دوالر 121 ثنائية تبلغ قيمتها نحومشروعاتالتنفيذية قد وافقت على وكانت اللجنة . لم تقدم هذه التقارير بعد
 في المائة من مجموع 6.2وشكل التعاون الثنائي نحو . دعم اللتكاليف دوالر أمريكي مليون 9.2أمريكي، منها نحو 

حظ أن وول. التوالي في المائة على 75 في المائة و72 الموافق عليها؛ وبلغت معدالت الصرف واإلكمال المشروعات
 مشروعا للتعاون الثنائي حدثت بها تأخيرات في التنفيذ، وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب موافاتها بتقارير 11

  .مشروعات هذه الحولإضافية عن الحالة 
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  : اللجنة التنفيذيةقررتو  -55

ت أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا أن تحيط علماً مع التقدير بالتقارير المرحلية التي قدمتها حكوما  )أ(
 وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد والواليات المتحدة األمريكية؛

أن تطلب إلى حكومات فنلندا واليابان وسويسرا تقديم تقاريرها المرحلية إلى االجتماع السادس   )ب(
 والخمسين للجنة التنفيذية؛

يا واليابان والبرتغال وإسبانيا تقديم تقارير عن أن تطلب إلى حكومات كندا وفرنسا وألمان  )ج(
هو المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ إلى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية، حسبما 

 ؛مرفق الثالث بالتقرير الحالي في الموضح

  :أن تطلب تقارير إضافية عن الحالة حول المشروعات التالية  )د(

   الجمارك في واليات ميكرونيزيا الموحدةمشروع تدريب موظفي  )1(
)FSM/REF/36/TAS/01 (الذي تنفذه أستراليا؛  

  ؛الذي تنفذه أستراليا )TUV/REF/36/TAS/02(مشروع تدريب موظفي الجمارك في توفالو   )2(

الذي تنفذه ) VAN/REF/36/TAS/02(مشروع تدريب موظفي الجمارك في فانواتو   )3(
  أستراليا؛

داد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة في واليات ميكرونيزيا مشروع استر  )4(
 الذي تنفذه أستراليا؛) FSM/REF/36/TAS/02(الموحدة 

مشروع استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة في كيريباتي   )5(
)KIR/REF/36/TAS/03 (الذي تنفذه أستراليا؛ 

ر أجهزة تكييف الهواء المتحركة في جزر مارشال مشروع استرداد وإعادة تدوي  )6(
)MAS/REF/36/TAS/02 (الذي تنفذه أستراليا؛ 

مشروع استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة في باالو   )7(
)TTR/REF/36/TAS/02 (الذي تنفذه أستراليا؛ 

توفالو مشروع استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة في   )8(
)TUV/REF/36/TAS/04 (الذي تنفذه أستراليا؛ 

مشروع استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة في فانواتو   )9(
)VAN/REF/36/TAS/04 (الذي تنفذه أستراليا؛ 

مشروع استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة في جزر سليمان   )10(
)SOI/REF/36/TAS/04 (ي تنفذه أستراليا؛الذ 

عنصر خطة إدارة غازات التبريد لبرنامج التوعية العامة في بوليفيا   )11(
)BOL/REF/36/TAS/20 (الذي تنفذه كندا؛ 
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 الذي تنفذه فرنسا؛) KEN/PHA/44/INV/37(خطة إدارة اإلزالة النهائية في كينيا   )12(

 الذي تنفذه فرنسا؛) SEY/PHA/51/INV/12(خطة إدارة اإلزالة النهائية في سيشيل   )13(
  الموحدةتنزانياجمهورية مشروع استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة في   )14(

)URT/REF/36/TAS/14 (الذي تنفذه ألمانيا؛ 
اإلسالمية إيران جمهورية الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في   )15(

)IRA/PHA/45/INV/169 (ي تنفذه ألمانيا؛الذ 

 الذي تنفذه ألمانيا؛) CRO/HAL/43/TAS/24(مشروع تخزين الهالونات في كرواتيا   )16(
بوتسوانا، إثيوبيا، كينيا، ليسوتو، (بنك الهالونات اإلقليمي لبلدان شرق وجنوب أفريقيا   )17(

ه الذي تنفذ) AFR/HAL/35/TAS/29) (وزمبابويالموحدة، تنزانيا جمهورية ناميبيا، 
 ألمانيا؛

الذي تنفذه ) PHI/PHA/44/TAS/77(خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين   )18(
 السويد؛

الذي ) ROM/PHA/45/TAS/31(خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في رومانيا   )19(
 تنفذه السويد؛ و

الذي ) YUG/PHA/43/TAS/22(خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في صربيا   )20(
 .تنفذه السويد

  )55/6المقرر (

  )اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )3(  

 الوارد 2007كانون األول / ديسمبر31قال ممثل اليوئنديبي، لدى تقديمه للتقرير المرحلي لليوئنديبي حتى   -56
 في المائة من 91، 2007يوئنديبي أتم حتى نهاية ال، إن UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/11في الوثيقة 

 84.8 الممولة من الصندوق المتعدد األطراف، وأنه تم صرف أو االلتزام بما نسبته 1 885ات البالغ عددها المشروع
ونتج عن هذه . الموافق عليها مليون دوالر أمريكي من األموال للمشروعات 473.7في المائة مما يزيد على 

 88يوئنديبي ال كمل وحدها، أ2007 وفي . من قدرات استنفاد األوزون طن60 000 ما يزيد علىالمشروعات إزالة 
.  مليون دوالر أمريكي23 طنا من قدرات استنفاد األوزون، وصرف أكثر من 4 211مشروعا، مما يعني إزالة 

 134 مليون دوالر، صرف منها 143 اتفاقا متعدد السنوات مع ميزانية مجمعة تبلغ 56يوئنديبي الوتضمنت حافظة 
 في 30 في المائة، وهي نتيجة مرضية نظرا ألن 61ومن هذه األموال، تم صرف . يةمليون دوالر للشرائح الجار

 أو 2007تشرين الثاني /المائة من االتفاقات التي صرفت لها األموال قد تم الموافقة عليها فقط في نوفمبر
مقارنة  ولليونيب انت كثيرة جدا لوكالتهوقال إنه من المؤسف أن هذه الموافقات المتأخرة ك. 2008نيسان /أبريل

الوكاالت األخرى ولم تنعكس في الجداول المقارنة بشأن الدراسة النظرية عن تقييم خطط إدارة اإلزالة النهائية ب
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8) 2011-2009 وتقييم التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة الثالث سنوات 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48).  

يوئنديبي عن مثيلتها في بعض الوكاالت األخرى في أن صرف األموال يتم بعد التشغيل واختلفت طريقة   -57
تقييم تنفيذ المتعلقة ب المرفق األول بالوثيقة ويوضح. إتمام األنشطة، بدال من إصدار مذكرات تفاهم أو صرف مقدم

ل إتمام المشروعات يوئنديبي يمكنه بالفعال أن (UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15) 2007خطط األعمال لعام 
 قدراتتخفيض الخاصة بيوئنديبي أهدافه الوفيما يتعلق بمؤشرات األداء، تجاوز . بسرعة أكبر عن الوكاالت األخرى
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 في حسبما هو موضحاستنفاد األوزون، وتحسنت نتائج اإلنجاز الخاصة به كثيرا عن إنجازاته عبر السنوات السابقة، 
يوئنديبي عن قلقه بشأن الطريقة التي الالرغم من ذلك، أعرب على و. UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15الوثيقة 

يقاس بها األداء، ففي حاالت كثيرة، لم تنفذ شريحة من اتفاق متعدد السنوات ألسباب كانت خارجة عن سيطرة 
  .الوكالة

لنسبة لخطط تأخر بصفة مستمرة، وخصوصا باتيوئنديبي الن عددا من مشروعات إوعلق أحد األعضاء قائال   -58
الرغم من أن خطط إدارة اإلزالة النهائية على عن أنشطة في مشروعات عديدة يتم اإلبالغ ولم . إدارة اإلزالة النهائية

جهزة االستنشاق وأعرب عضو أخر عن قلقه بخصوص مشروع معتمد في بنغالديش أل .تم الموافقة عليها منذ سنتين
د كان قد طلب المساعدة في االجتماع الثاني والخمسين للجنة من أجل تجنب ، مذكرا بأن البلالمزودة بمقياس للجرعات

  . األطراف بأنها تتوقع أن تكون في حالة عدم امتثالأبلغتعدم االمتثال؛ غير أن الحكومة لم توقع بعد على االتفاق و

  : اللجنة التنفيذيةقررتالمناقشة، وعقب   -59

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/11 وئنديبي الوارد في الوثيقة علماً بالتقرير المرحلي لليأن تحيط  )أ(

متعددة السنوات التالية التي تمت الموافقة ال االتفاقات حولحالة عن التقارير إضافية تقديم طلب أن ت  )ب(
جمهورية الكونغو  :سنة والتي لم تكن هناك أي عمليات صرف خاصة بهامن أكثر عليها منذ 

باراغواي ؛ و)GRN/PHA/49/INS/10(غرينادا ، و)DRC/PHA/49/INV/24(الديمقراطية 
)PAR/PHA/51/INV/17(سانت كيتس ونيفس ، و)STK/PHA/48/TAS/09(أوروغواي ؛ و
)URU/PHA/50/INV/46(؛  

متعددة السنوات التالية التي تمت الموافقة ال االتفاقات حولحالة عن التقارير إضافية تقديم طلب أن ت  )ج(
بوليفيا  : في المائة20ها أقل من في الصرف تكون مستويات عليها منذ سنة والتي

)BOL/PHA/51/INV/29(ادومينيك، و )DMI/PHA/48/TAS/09(،  وبنما
)PAN/PHA/44/INV/22(سان فنسنت وجزر غرينادين ، و)STV/PHA/47/INV/11(؛  

 مشروعاً تقريًبا 21ن علماً بأن اليوئنديبي سيقدم إلى االجتماع السادس والخمسين تقريراً عأن تحيط   )د(
 أربعة مشروعات بما في ذلك ، بالتقرير الحاليثال المذكورة في المرفق الثبها تأخيرات في التنفيذ

  ؛2006مصنفة في هذه الفئة في عام 

الديش غأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في بنفيما يتعلق بمشروع   )ه(
)BGD/ARS/52/INV/26(:  

  وثيقة المشروع؛حالة بسبب عدم التوقيع على عن التقرير إضافي تقديم طلب أن ت  )1(

لقيام بالعمل في عدم اأن تالحظ، بقلق شديد، عدم قدرة البلد على أن يظل ممتثال نظرا ل  )2(
 التوقيت المناسب؛

التعزيز  مشروعاتحالة إلى االجتماع السادس والخمسين حول عن الطلب تقديم تقارير إضافية أن ت  )و(
 لبنان  :عن أي عمليات صرففيها  لم يتم اإلبالغ التي التالية سيالمؤس
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)LEB/SEV/50/INS/64(،و غترينيداد وتوبا و)TRI/SEV/50/INS/21(أوروغواي ، و
)URU/SEV/49/INS/45(؛ 

حالة إلى االجتماع السادس والخمسين حول األنشطة التالية عن التقارير إضافية تقديم طلب أن ت  )ز(
 BAR/REF/43/TAS/11( بربادوس :ات التبريد إدارة غازطلخط
غينيا بيساو ، و)CBI/REF/44/TAS/08(الرأس األخضر ، و)BAR/REF/43/TAS/12و
)GBS/REF/43/TAS/07(هايتي ، و)HAI/REF/39/TAS/04و HAI/REF/39/TAS/06( ،
سيراليون ، و)MDV/REF/38/TAS/05(ملديف و، )HON/REF/44/TAS/15(هندوراس و
)SIL/REF/41/TAS/05و SIL/REF/41/TAS/06(النكا  سري، و
)SRL/REF/32/TAS/15( ،سورينام و)SUR/REF/44/TAS/09 
 ؛)SUR/REF/44/TAS/10و

 التالية المشروعاتحالة إلى االجتماع السادس والخمسين حول عن التقارير إضافية تقديم طلب أن ت  )ح(
 :بروميد الميثيلفي قطاع 

 وإزالة بروميد الميثيل في فيجي االمتثالكيب البدائل وتحقيق  لترالتقنيةمشروع المساعدة   )1(
)FIJ/FUM/47/TAS/17(؛ 

المتبقية بروميد الميثيل استعماالت جميع  لتركيب البدائل وإزالة التقنية المساعدة برنامج  )2(
في ماليزيا بخالف استعماالت الحجر الصحي السابق للشحن 

)MAL/FUM/47/TAS/17(؛ 

د الميثيل لمشروع التبخير اإلنشائي في المكسيك بدائل برومي  )3(
)MEX/FUM/26/DEM/86(؛ 

 ؛)SRL/FUM/27/DEM/13(النكا  المشروع التدليلي في سري  )4(

 اإلزالة اإلقليمية بالنسبة استراتيجيات وصياغة لتخفيضات بروميد الميثيل التقنيةالمساعدة   )5(
 ؛)AFR/FUM/38/TAS/32(المنخفض  االستهالك للبلدان ذات

جتماع السادس والخمسين حول برنامج اإلزالة االحالة إلى عن التقرير إضافي تقديم طلب أن ت  )ط(
و، سفا بنن، وبوركينا(وسط أفريقيا وغرب القطاعي لتأسيس بنك إقليمي لتخزين الهالونات لدول 

 ؛)AFR/HAL/37/TAS/31() والكاميرون، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا

 كانون األول/ ديسمبر31 حتىعلما بأن اليوئنديبي سوف ُيعيد الرصيد غير المنصرف أن تحيط   )ي(
 الموافق عليها في بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة إلجراء الدراسات االستقصائية 2007

  و؛االجتماع الخامس واألربعين

 باالستكمال ، من خالل اليوئنديبي،)UNOPS( شاريعالملخدمات  مكتب األمم المتحدة أن تطلب إلى  )ك(
 في صناعة المبيدات 12- والكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلوروكربون يالمالي إلزالة خليط

 يبوروند في SA فادي  مصنعالحشرية عن طريق التحول إلى استخدام الهيدروكربون الدفعي في
)BDI/ARS/35/INV/09(.  

  )55/7المقرر (
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  )اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )4(

 الوارد في الوثيقة 2007كانون األول / ديسمبر31قدم ممثل اليونيب التقرير المرحلي لليونيب حتى   -60
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/12 ،وفقا لخطة أعماله للفترة وذلك ، 2007الذي يسرد أهداف أنشطته في و

والوكاالت المنفذة كاالت الثنائية وأشار إلى أن برنامج المساعدة على االمتثال، قدم، بالتعاون مع الو. 2007-2009
، وافقت اللجنة 2007وخالل . 5المادة المدرجة في بلدان الاألخرى، مشورة كبيرة ودعم كبير لتنفيذ المشروعات في 

 في المائة، بينما كانت 75وكان معدل اإلنجاز التراكمي . يونيبال مشروعا للتنفيذ من جانب 80التنفيذية على 
 في المائة بالنسبة إلعداد 68 في المائة بالنسبة إلعداد المشروعات القطرية، و99لمشروع المعدالت حسب نوع ا

وقد .  في المائة بالنسبة للتعزيز المؤسسي68 في المائة للتدريب و85 في المائة للمساعدة التقنية، و72المشروعات، و
لوحدات األوزون الوطنية وأصحاب أجري عدد من أنشطة زيادة التوعية، وقدمت خدمة مركز تبادل المعلومات 

بناء القدرات حلقات عمل المتعلقة بيونيب الوتضمنت أنشطة . 5المادة المدرجة في بلدان الالمصلحة اآلخرين في 
وذلك بالتعاون مع " مبادرة الجمارك الخضراء"لمسؤولي الجمارك وغيرهم من مسؤولي مراقبة الحدود بموجب 

واتخذت خطوات أيضا الستعمال أكبر . المعنيةية المتعددة األطراف والمنظمات الدولية أمانات عدد من االتفاقات البيئ
الموجود في آسيا الوسطى من أجل تسهيل عمل والهالونات ب المعنيلخدمات مسؤول برنامج المساعدة على االمتثال 

  . شبكات10الشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية البالغ عددها 

في الصرف التي علقت أمانة الصندوق عليها كانت بسبب العملية الظاهرة  التأخيرات وقال إن كثيرا من  -61
 إلى يسعى جاهدايونيب سالوأشار إلى أن . ليوئنديبيل ةتب القطرياالطويلة المتعلقة بتسجيل الصرف من خالل المك

  .نيب استنادا إلى النظام الجديد الذي اعتمدته إدارة اليواإلسراع في اإلبالغ عن الصرف

فيما قبل االجتماع الحالي للجنة التنفيذية  جميع األسئلة التي طرحتها األمانة علىيونيب أجوبة القدم ممثل و  -62
 3قد تم التوقيع عليها في  خطة إدارة اإلزالة النهائية في جزر القمر بالمتعلقةوقال إن مذكرة التفاهم . عدا ثالثة أسئلة

، قال إن معدات هورية الكونغو الديمقراطيةمخطة اإلزالة الوطنية في جيتعلق بوفيما . 2007تشرين األول /أكتوبر
لخطة إدارة اإلزالة وقال إن مذكرة التفاهم . التدريب تم تحديدها وأن البلد يقوم باالتصال بالمورد من أجل شرائها

دفوعات بموجب مذكرات وتم صرف جميع الم. 2007آب / أغسطس13قد تم التوقيع عليها في  ي الغابونفالنهائية 
 مشروعي تيوتم التوقيع على وثيق. وال يتبقى أي أرصدةأنشطة خطط إدارة غازات التبريد في مالي التفاهم بشأن 

. وثيقة مشروع آخرجنبا إلى جنب مع ، 2001في  أنشطة خطط إدارة غازات التبريد في الجمهورية العربية السورية
.  معامشروعاتعدة  إغالق ويمكنلي ألي من هذه المشروعات بشكل منفرد وقد يكون من الصعب القيام بإغالق ما

يونيب من أن جميع المصروفات والمدفوعات بالنسبة لخطة إدارة غازات التبريد مع الجمهورية الوسوف يتحقق 
  .ة التنفيذيةنالعربية السورية قد تم إتمامها وسيقدم تقريرا مفصال إلى االجتماع السادس والخمسين للج

ن التمويل بموجب برنامج المساعدة على االمتثال ال ينبغي استعماله لتحديد إعلق أحد األعضاء قائال و  -63
استعماالت الحجر الصحي والشحنات المسبقة لبروميد الميثيل، إال إذا كان هذا النشاط مرتبطا بمساعدة البلدان على 

  .تقييم استهالكها وبالتالي االمتثال اللتزاماتها

  : اللجنة التنفيذيةقررتوبعد المناقشة،   -64

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/12أن تحيط علما بالتقرير المرحلي لليونيب الوارد في الوثيقة   )أ(

أن تحيط علما بأن اليونيب لديه تسعة مشروعات مصنفها كمشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ،   )ب(
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 أربعة مشروعات مصنفة هكذا ي، بما في ذلك في المرفق الثالث بالتقرير الحالهو موضححسبما 
 في العام الماضي، وبأنه ينبغي تقديم تقرير عن هذه المشروعات إلى االجتماع السادس والخمسين؛

أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة حول االتفاقات المتعددة السنوات التالية، وذلك إلى   )ج(
بنغالديش و، (BAH/PHA/50/TAS/17)البحرين : االجتماع السادس والخمسين

)BGD/PHA/42/TRA/16و D/PHA/42/TAS/18و BGD/ARS/52/TAS/27( ،
 بنماو؛ (DRC/PHA/49/TAS/23)وجمهورية الكونغو الديمقراطيىة 

(PAN/PHA/50/TAS/27)باراغواي، و (PAR/PHA/51/TAS/18)؛ 

 التالية، وذلك إلى االجتماع أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة حول المشروعات الفردية  )د(
  :السادس والخمسين

مشروع تحقيق االنسجام على المستوى اإلقليمي لآلليات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى   )1(
تحسين رصد ومراقبة االستهالك من المواد المستنفدة لألوزون في أفريقيا الناطقة باللغة 

  ؛)AFR/SEV/45/TAS/33(نكليزية اإل

لجمارك بموجب المشروع العالمي بشأن تحديث دليل التدريب المتعلق بالجمارك دليل ا  )2(
)GLO/SEV/48/TRA/274(؛  

المشروع العالمي بشأن دراسة عن التحديات المرتبطة بتخزين الهالونات في البلدان النامية   )3(
)GLO/HAL/52/TAS/281(؛  

بريد المباني البرنامج العالمي للمساعدة التقنية في قطاع أجهزة ت  )4(
)GLO/REF/48/TAS/275(؛ 

أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة حول المشروعات الفردية التالية المتعلقة بإعداد خطط  )ه(
الرأس األخضر : إدارة اإلزالة النهائية، وذلك إلى االجتماع السادس والخمسين

(CBI/PHA/50/PRP/11)جمهورية أفريقيا الوسطى ، و(CAF/PHA/49/PRP/14)تشاد ، و
(CHD/PHA/48/PRP/12)جزر القمر ، و(COI/PHA/47/PRP/11) ، وجيبوتي

)DJI/PHA/48/PRP/11( ،غابون الو(GAB/PHA/48/PRP/18)، وغواتيماال 
)GUA/PHA/50/PRP/32(،مالي  و(MLI/PHA/48/PRP/20)، ومولدوفا 
)MOL/PHA/48/PRP/16(، نيكاراغوا و(NIC/PHA/49/PRP/19) ،النيجر و

(NER/PHA/48/PRP/18) ،رواندا و(RWA/PHA/48/PRP/11)السنغال ، و
(SEN/PHA/48/PRP/21)توغو ، و(TOG/PHA/48/PRP/12)جمهورية تنزانيا المتحدة ، و
(URT/PHA/50/PRP/20)اليمن ، و(YEM/PHA/50/PRP/26)؛  

تعلقة بالتعزيز أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة حول المشروعات الفردية التالية الم )و(
الجزائر ، و(ALB/SEV/49/INS/13)ألبانيا : المؤسسي، وذلك إلى االجتماع السادس والخمسين

(ALG/SEV/48/INS/64)بربادوس ، و(BAR/SEV/46/INS/13)جزر البهاما ، و
(BHA/SEV/50/INS/13)بوتسوانا ، و(BOT/SEV/41/INS/08)بروني دار السالم ، و
(BRU/SEV/43/INS/05)أس األخضر الر، و(CBI/SEV/50/INS/10)كرواتيا ، و
(CRO/SEV/47/INS/28)جيبوتي ، و(DJI/SEV/48/INS/09)إثيوبيا، و 
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)ETH/SEV/41/INS/12و ETH/SEV/50/INS/16(فيجي ، و(FIJ/SEV/50/INS/18) ،
بيساو  غينيا، و(GRN/SEV/50/INS/11)غرينادا ، و(GAB/SEV/50/INS/19)غابون الو

(GBS/SEV/50/INS/09)كيريباتي ، و(KIR/SEV/49/INS/05)ليسوتو ، و
(LES/SEV/45/INS/09) ،ميكرونيزيا و(FSM/SEV/49/INS/04)، مولدوفا و

(MOL/SEV/48/INS/14)ميانمار ، و(MYA/SEV/29/INS/02)نيكاراغوا ، و
NIC/SEV/49/INS/20)(بنما ، و(PAN/SEV/44/INS/21)باراغواي ، و

(PAR/SEV/39/INS/13)بيرو ، و(PER/SEV/37/INS/31)رواندا ، و
(RWA/SEV/50/INS/12)سانت كيتس ونيفس ، و(STK/SEV/47/INS/08)سان تومي ، و

 SOM/SEV/36/INS/03 (الصومال، و(STP/SEV/50/INS/11) وبرينسيبي
سورينام ، و(SUD/SEV/42/INS/16)السودان  و،)SOM/SEV/44/INS/05و

(SUR/SEV/50/INS/11)توغو ، و(TOG/SEV/50/INS/14)تركمانستان ، و
(TKM/SEV/46/INS/01)فانواتو ، و(VAN/SEV/36/INS/03)زمبابوي ، و
(ZIM/SEV/50/INS/34) ؛ 

أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة حول المشروعات الفردية التالية المتعلقة بخطط إدارة  )ز(
  : غازات التبريد، وذلك إلى االجتماع السادس والخمسين

دربين على الممارسات الجيدة في إدارة غازات التبريد وتدريب التقنيين الوطنيين تدريب الم  )1(
  ؛(BRU/REF/44/TRA/07)في بروني دار السالم 

تقنيي التبريد على الممارسات تدريب برنامج تدريب موظفي الجمارك وتدريب المدربين و  )2(
  ؛)SYR/REF/29/TRA/47 (الجمهورية العربية السوريةالجيدة في الخدمة في 

عنصر التوعية العامة للمستخدمين النهائيين في خطة إدارة غازات التبريد في شيلي   )3(
)CHI/REF/35/TAS/148(و؛   

خطة إدارة اإلزالة النهائية  وأن تطلب إعداد تقرير إضافي عن الحالة حول إعداد البرنامج القطري )ح(
  ديمه إلى االجتماع السادس والخمسين؛، وذلك لتق)EQG/SEV/49/CPG/01(في غينيا االستوائية 

أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يقوم باستنزال األرصدة غير الملتزم بها من ميزانية برنامج المساعدة   )ط(
زائدا تكاليف  دوالرا أمريكيا 163 341 التي تبـلغ 2007 و2006على االمتثال لليونيب لعامي 

) د(35/36حسبما هو منصوص عليه في المقرر ، اي أمريكا دوالر13 067بالغة دعم المشروع ال
  الذي أنشئ بموجبه برنامج المساعدة على االمتثال؛

تطلب إلى اليونيب عدم استخدام موارد الصندوق المتعدد األطراف لألنشطة المتعلقة بتحديد أن   )ي(
صورة استخدامات استهالك الحجر الصحي والسابق للشحن إال إذا كانت هذه األنشطة متصلة ب

 لديها وفهم استخدامات الحجر الصحي والسابق 7مباشرة بمساعدة البلدان في تقييم بيانات المادة 
   وحن بوضوح؛شلل
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تقديم رد إلى االجتماع السادس والخمسين في سياق تقارير الحالة أن تطلب إلى اليونيب أن يقوم ب  )ك(
 BRU/REF/44/TRA/07: وذلك على أسئلة األمانة المتعلقة بالمشروعات التالية

  .PAN/REF/29/TAS/14 وGUA/REF/35/TAS/23و

  )55/8المقرر (

  )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   )5(

 حسبما يرد في الوثيقة 2007قدم ممثل اليونيدو التقرير المرحلي للوكالة لعام   -65
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/13 . بلغ إجمالي معدل 2007كانون األول / ديسمبر31وقال إنه، حتى ،

وخالل عام .  في المائة، وهو معدل يزيد عن معدل مصروفات اليونيدو في السنوات السابقة85يدو مصروفات اليون
 في المائة من الهدف، وتمت الموافقة 100 مليون دوالر أمريكي، وبذلك تحققت نسبة 25.7، تم صرف مبلغ 2007

ن للمشروعات الفردية بمستوى يبلغ وتحقق هدف إزالة المواد المستنفدة لألوزو.  مليون دوالر أمريكي28على مبلغ 
 طن من قدرات 4 000وبالنسبة للمشروعات المتعددة السنوات، تم تخفيض مستوى االستهالك بنحو .  في المائة124

  .2008نيسان / المقدمة حتى نهاية أبريلتاستنفاد األوزون وذلك استنادا إلى البيانا

 منذ اجتماعين سابقين، فإن قُدممشروع الهالونات في الكويت قد وأبلغ الممثل اللجنة أنه، على الرغم من أن   -66
  .، ال تزال معلقة53/12خطة االستدامة التي نصت على تحديد جهة مستفيدة تعينها الحكومة، حسبما يتطلبه المقرر 

ء الوكالة وطلب استبعاد اإلستراتيجيات االنتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات من تقييم أدا  -67
حيث أن اللجنة التنفيذية قد اتخذت مقررا فيما يتعلق بالشروط اإلضافية لمقترحات أجهزة االستنشاق بعد التصديق 

  .وقد أعاق ذلك اليونيدو من تقديم مثل هذه اإلستراتيجية في الوقت المناسب. 2007على خطط أعمال الوكالة لعام 

  : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب العرض،   -68

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/13في الوثيقة ، حسبما يرد لليونيدوأن تحيط علما بالتقرير المرحلي   )أ(

 سادس التالية بغية تقديمها إلى االجتماع الروعاتأن تطلب تقارير إضافية عن الحالة بشأن المش )ب(
  :والخمسين

  ؛(HON/FUM/50/INV/21)خطة اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل في هندوراس  )1(

 ةيبيالجماهيرية العربية اللخطة اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل في   )2(
(LIB/FUM/47/INV/27)؛  

 ROM/PHA/45/INV/30( إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في رومانيا خطة  )3(
  ؛)ROM/PHA/48/INV/34و

  ؛(YUG/PHA/43/TAS/23) إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في صربيا خطة  )4(

 إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الجمهورية العربية السورية خطة  )5(
(SYR/PHA/49/INV/96)؛  

خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية   )6(
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(DRK/PHA/41/INV/30)؛  

  ؛(BHE/SEV/43/INS/19)التعزيز المؤسسي في البوسنة والهرسك   )7(

  ؛(QAT/SEV/49/INS/08)تعزيز المؤسسي في قطر ال  )8(

  ؛(YUG/SEV/44/INS/25)التعزيز المؤسسي في صربيا   )9(

  ؛(ARG/FUM/30/INV/105)مشروع إزالة بروميد الميثيل في األرجنتين   )10(

  ؛(KUW/HAL/45/PRP/07)إعداد خطة إزالة الهالونات في الكويت   )11(

  ؛(YUG/SOL/45/PRP/27)د الكربون في صربيا خطة اإلزالة في قطاع رابع كلوري  )12(

  ؛)BHE/HAL/42/TAS/18 ( في البوسنة والهرسك الهالوناتتخزينمشروع   )13(

   و؛(KYR/HAL/48/TAS/12) في قيرغيزستان  الهالوناتتخزينمشروع   )14(

  ؛)LIB/HAL/47/TAS/26(  الهالونات في الجماهيرية العربية الليبيةتخزين مشروع )15(

 يصل إلى   عدد والخمسين بشأن    سادس بأن اليونيدو سوف تقدم تقريرا إلى االجتماع ال        علماتحيط  أن    )ج(
 ، حسبما يرد في المرفق الثالث بالتقرير الحالي       2007ت تأخيرات في التنفيذ في      صادف مشروعا   12

  ؛2006 في هكذا قد تم تصنيفها ت كانمشروعاتة خمسبما في ذلك 

 في مؤسسـة  جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةالمشروع الملغي في   أن تحيط علما بأن معدات        )د(
 ستهدى إلى جامعة في مقدونيا نظرا لعدم نجاح جميع          (MDN/ARS/32/INV/17). د .ألكالويد أ 

  المحاوالت إلعادة استخدامها في بلدان أخرى؛ و

هالونـات فـي الكويـت       اإلسراع في االنتهاء من إعـداد خطـة إزالـة ال           وأن تطلب إلى اليونيد     )ه(
(KUW/HAL/45/PRP/07)    ــربيا ــي ص ــون ف ــد الكرب ــع كلوري ــاع راب ــة قط  وخط
(YUG/SOL/45/PRP/27).  

  )55/9المقرر (

  البنك الدولي  )6(

 تين حسبما يرد في الوثيق2007قدمت ممثلة البنك الدولي التقرير المرحلي للوكالة لعام   -69
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/14و Corr.1 .مليون دوالر 66 البنك الدولي قد تلقى ما يزيد عن وقالت إن 

ومن خالل هذه .  بلدا13 مشروعا متعدد السنوات تُنفذ في 24 أساسا لعدد 2007أمريكي من التمويل في عام 
 طن من 21 000المشروعات المتعددة السنوات الجارية، فضال عن المشروعات الفردية المكتملة، أزيل ما يزيد عن 

وحققت جميع البلدان التزاماتها المتعلقة .  في المائة من األهداف100اد األوزون، وبذلك تحقق أكثر من قدرات استنف
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 مليون دوالر 94.6 صرف مبلغ 2007ومن أهم األمور في عام . باإلزالة بموجب اتفاقات اللجنة التنفيذية ذات الصلة
 ويدل ذلك على زيادة -تاريخي للمصروفات السنوية  مليون دوالر أمريكي عن المستوى ال10 بزيادة تبلغ -أمريكي 

  .سرعة تنفيذ الخطط الوطنية والقطاعية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون

 بهماولدى تقديمها لتحديث عن التقرير، قالت إنه ال يوجد حاليا سوى اتفاقين من االتفاقات المتعددة السنوات   -70
وبالنسبة للخطة الوطنية إلزالة المواد . تفاقات المشار إليها في التقريراتفاقات منح معلقة، بدال من األربعة ا

الكلوروفلوركربونية في أنتيغوا وباربودا، فقد ُأرسل االتفاق النهائي المنقح إلى البلد للتوقيع عليه وذلك قبل االجتماع 
فييت نام، من المقرر التوقيع على وبالنسبة للمشروع الوطني إلزالة بروميد الميثيل في . الخامس والخمسين بأسبوع

  .2008االتفاق قبل نهاية عام 

وقد أدى استعراض السجالت والمشاورات مع مديري المشروعات فيما يتعلق بالخطط القطاعية للهالونات   -71
جه والرغاوي في الصين والخطة القطاعية للرغاوي في إندونيسيا إلى أن يستنتج البنك الدولي أن المشروعات ال توا

 في المائة من األموال وحققت البلدان أهدافها المتعلقة 86 و63تم صرف ما بين قد و. في الواقع صعوبات في التنفيذ
  .باإلزالة

حكومة تايلند على انتهائها من مشروع استبدال أجهزة تبريد المباني لديها عن ممثلة البنك الدولي وهنأت   -72
اد، لكل من الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية، وإعادة مبلغ طريق االمتثال بصورة كاملة لشروط السد

 مليون دوالر أمريكي من األموال 1.3 باإلضافة إلى مبلغ 2007 مليون دوالر أمريكي إلى الصندوق في عام 1.2
روع كنموذج وشددت على أهمية المش. غير المستخدمة أعيدت خالل االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية

لمشروع فعالية الطاقة ألجهزة تبريد المباني في الهند، والمخطط أن يبدأ قريبا والذي سيمول عن طريق ثالث آليات 
  .وُيعد حاليا مشروع مماثل للفلبين.  المتعدد األطراف، ومرفق البيئة العالمية، وآلية التنمية النظيفةقالصندو: منفصلة

أن تكرر بلدان عديدة في على حكومة تايلند، وشكرت البنك الدولي، معربة عن أملها وأثنت اللجنة التنفيذية   -73
  .أخرى هذا االنجاز في المستقبل

  : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب العرض،   -74

 تينفي الوثيقأن تحيط علماً بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حسبما يرد   ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/14و Corr.1؛ 

ات المنحة اتفاقعلى توقيع النك الدولي، لالجتماع الثاني على التوالي، على التعجيل في أن تحث الب  ) ب(
 وأن يبلغ االجتماع السادس والخمسين عن الحالة؛مع أنتيغوا وبربودا وفييت نام 

 :أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة بشأن المشروعات التالية إلى االجتماع السادس والخمسين  ) ج(

قطاع أجهزة تبريد المباني في المتعلقة ب الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية الخطة  )1(
  ؛)ARG/PHA/50/INV/148(األرجنتين 

  ؛)THA/FUM/50/INV/147(مشروع بروميد الميثيل في تايلند   )2(

  ؛)VIE/FUM/50/INV/48(االتفاق الوطني إلزالة بروميد الميثيل في فييت نام  )3(

 ؛)BHA/PHA/44/INV/12(ة اإلزالة النهائية في جزر البهاما خطة إدار )4(
 لرغاوي في الصين؛اخطة قطاع  )5(
 لهالونات في الصين؛اخطة قطاع  )6(
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 لرغاوي في إندونيسيا؛اخطة قطاع  )7(
 خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون في تايلند؛ )8(

 ؛)GLO/REF/47/DEM/268(تبريد المباني جهزة المشروع العالمي أل )9(

 ؛)ARG/FUM/29/DEM/93 ( في األرجنتينتدليلي لبدائل بروميد الميثيلالمشروع ال )10(

 ؛)ARG/HAL/26/TAS/80(مشروع تخزين الهالونات في األرجنتين  )11(

 ؛)THA/HAL/29/TAS/121(مشروع تخزين الهالونات في تايلند  )12(

الميسر قرض القدير، بإعادة تسديد أموال مشروع أن تثني على حكومة تايلند وأن تحيط علماً، مع الت  ) د(
 دوالرا 1 198 947البالغة ) THA/REF/26/INV/104 (في تايلندتبريد المباني ألجهزة 
 أمريكيا؛ و

أن تحيط علماً بأن البنك الدولي سيبلغ االجتماع السادس والخمسين عن مجموع أربعة مشروعات   )ه(
ثالثة مشروعات بما في ذلك ، مرفق الثالث بالتقرير الحاليد في الالوار ذات تأخيرات في التنفيذ
  .2006كانت مصنفة هكذا عام 

  )55/10المقرر (

  2007تقييم تنفيذ خطط أعمال عام   )ج(

، والتي تضمنت تقييم أداء الوكاالت لعام UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15قدمت ممثلة األمانة الوثيقة   -75
وحققت . 2006 كان بصفة عامة أفضل من أدائها في عام 2007كاالت في عام والحظت األمانة أن أداء الو. 2007

. 2006 في المائة في عام 75، مقارنة بنسبة 2007 في المائة من أهدافها في عام 86جميع الوكاالت على األقل 
 فيما يتعلق وأوضح برنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب مرة أخرى أن البرنامج حقق أهدافه الداخلية

 في المائة من أنشطة المساعدة الخاصة المزمعة لبرنامج المساعدة على 29غير أن . بمؤشرات األداء الفريدة للبرنامج
 ، عند2007التقييم النوعي ألداء الوكاالت في بفيما يتعلق و.  نشاطا لم تكمل حسبما هو مرغوب172االمتثال والبالغة 

 في المائة 85 إلى 84 استبيانا وأوضحت 30 بلدا 20، قدم UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15وقت إعداد الوثيقة 
وكان األداء أقل من مرضيا بالنسبة لبلدين وتعلق .  أن األداء كان مرضيا بدرجة كبيرة أو مرضياتمن االستبيانا

  .بشروط تنظيمية وصعوبات واجهت مشروع واحد

 قد اتخذ مقررا بشأن اإلستراتيجيات االنتقالية ألجهزة االستنشاق أشار أحد الممثلين إلى أن االجتماع التنفيذيو  -76
 ينبغي حذفها من قال إنه بالتالي، و2007المزودة بمقياس للجرعات بعد التصديق على خطط أعمال الوكاالت لعام 

منذ أكثر من أكدت ممثلة األمانة أنه تمت الموافقة على محتوى خطط األعمال ذلك، وردا على . تقييم أداء الوكاالت
  . تقييم األداء سيمثل سابقة تتعارض مع اإلجراء االعتياديخاللعام وأن حذف عناصر خطة العمل 

  : اللجنة التنفيذيةقررت، مناقشةوعقب ال  -77

 حسبما يرد في الوثيقة 2007أن تحيط علما بتقييم أداء الوكاالت الُمنفذة مقابل خطط أعمالها لعام   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15؛  
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أن تطلب إلى برنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب إدراج، عبر شبكاته اإلقليمية، بند على   )ب(
جنة التنفيذية المتعلقة بالتبليغ، بما لجدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات شبكاته يتناول متطلبات ال
 للدراسات االستقصائية أفضلبة في ذلك استبيان األداء النوعي، وذلك لضمان الحصول على استجا

  في المستقبل؛ و

 الخاصة الُمقّدمة للمساعدة على أن تشجع اليونيب على مواصلة تقديم التقارير حول القيام باألنشطة  )ج(
  .  وبذل الجهود إلنجازها بحسب ما هو مخطط لهااالمتثال

  )55/11المقرر (

  غ محددةتقرير بشأن المشروعات الموافق عليها بشروط تبلي  )د(

 تشتمل على UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/16قالت ممثلة األمانة، لدى تقديمها لهذا البند، إن الوثيقة   -78
ويتعلق الطلب األول بالتحقق، من جانب البنك . معلومات عن طلبين تسلمتهما األمانة يتطلبان شروط تبليغ محددة

 بكمية 5المادة المدرجة في بلدان الالكلوروفلوركربونية إلى الدولي، من التزام الصين بحد صافي صادراتها من المواد 
واستنتج المحقق أن الصادرات ذات الصلة بلغت . 2007 طن من قدرات استنفاد األوزون في عام 200ال تزيد عن 

  . طن من قدرات استنفاد األوزون، وهي كمية تقل بكثير عن الحد الموافق عليه19.99

. خطة اإلزالة النهائية لرابع كلوريد الكربون في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةويتعلق الطلب الثاني ب  -79
 للجنة التنفيذية، إلى أن عدة 52/40وأشار تقرير الحالة عن الخطة الذي قدمته اليونيدو، والمطلوب بموجب المقرر 

تخدام المزدوج التي تفرضها أجزاء أساسية من المعدات المقرر تسليمها بموجب الخطة تخضع للقيود على االس
االتفاقية الدولية لألسلحة الكيميائية، والتي لم تنضم إليها بعد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهي محجوزة في 

تشرين /ألمم المتحدة والصادر في أكتوبرامجلس األمن  ل17/18قرار الوباإلضافة إلى ذلك، يحظر . ميناء صيني
وبالتالي، كان هناك احتمال ضعيف .  المعدات إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تصدير هذه2006األول 

وقالت ممثلة األمانة إن الوكالة المنفذة، وهي اليونيدو، قد بحثت عددا من . لوصول هذه المعدات إلى مقرها النهائي
  .الخيارات لحل هذه المسألة

  : اللجنة التنفيذيةقررت، UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/16ومع مراعاة المعلومات الواردة في الوثيقة   -80

فيما يتعلق بالتحقق، من جانب البنك الدولي، من التزام الصين بحد صافي صادراتها من المواد   )أ(
 طن من قدرات استنفاد 200 بكمية ال تزيد عن 5المادة المدرجة في بلدان الالكلوروفلوركربونية إلى 

  ؛2007األوزون في 

 الذي قدمه 2007واردات الصين في عام /حيط علما مع التقدير بالتحقق من صادراتأن ت  )1(
  البنك الدولي؛

 2,8مجمع مصانع فينالون وفيما يتعلق بتقرير الحالة حول تنفيذ إزالة رابع كلوريد الكربون في   )ب(
كربون في  كجزء من خطة اإلزالة النهائية لرابع كلوريد الومجمع سينويجو لأللياف الكيميائية
  :جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

أن تحيط علما بأن بعض قطع المعدات المطلوبة للتحويل قد اشتريت ولكنها تخضع للقيود   )1(
على االستخدام المزدوج التي تفرضها االتفاقية الدولية لألسلحة الكيميائية، والتي لم تنضم 

  ؛إليها بعد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
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أن تطلب إلى اليونيدو بيع قطع المعدات المشار إليها وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة   )2(
التنفيذية في موعد ال يتجاوز االجتماع السابع والخمسين، وتقديم تقرير مالي بشأن جميع 

  المصروفات حتى اليوم، بما فيها تكاليف التخزين؛

نفيذ جميع العناصر األخرى لخطة اإلزالة  اليونيدو مرة أخرى مواصلة تإلىأن طلب   )3(
النهائية لرابع كلوريد الكربون بدون استخدام أي أموال متبقية مرتبطة بأنشطة إزالة رابع 

  ؛ ومجمع سينويجو لأللياف الكيميائية2,8مجمع مصانع فينالون كلوريد الكربون في 

يشير  الديمقراطية الشعبيةإلى حكومة جمهورية كوريا أن تطلب إلى األمانة إرسال خطاب   )4(
 30إذا لم تستكمل بحلول احتمال إلغاء خطة اإلزالة النهائية لرابع كلوريد الكربون إلى 
أو برامج العمل السنوية الموافق  في الخطة ، جميع األنشطة المقترحة 2009نيسان /أبريل

يجي لأللياف ومجموعة سينو 2.8مجموعة مصنع فينالون ب  المتعلقةعليها، بما في ذلك تلك
  الكيميائية؛ و

أن تحيط علما بأنه في حالة عدم استطاعة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إتمام   )5(
ومجموعة سينويجي لأللياف الكيميائية التي ستعيد البلد  2.8مجموعة مصنع فينالون تحويل 

لخمسين للجنة التنفيذية إلى اللجنة التنفيذية في موعد ال يتجاوز االجتماع التاسع واتقديمهما 
نهج بديل للتحويل يكون مالئما  وجودين في حالة تمؤسسمع طلب لتمويل تحويل هاتين ال

االمتثال للجدول في أي حال أن البلد سيحقق بهم ا، وعلى أساس التفمن الوجهة التقنية
  .الزمني إلزالة رابع كلوريد الكربون بموجب بروتوكول مونتريال

  )55/12المقرر (

 مقترحات المشروعات : من جدول األعمال7بند ال

 نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات  )أ(

حول  إحصائيات قدمت UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17ن الوثيقة إقال ممثل األمانة عند تقديمه للبند   -81
 للرصيد المتاح اوكاالت المنفذة والثنائية؛ وتقييم إلى االجتماع الخامس والخمسين الواردة من الالطلبات المقدمة

 العامة التي حددتها األمانة من ات لمسألة السياسا؛ وعرضالطلبات المقدمةللصندوق مقابل الطلب على مبالغ من 
 87بقيمة )  في المائة من المجموع85( طلب 200ومن طلبات التمويل المقدمة، أحيل  .للطلبات المقدمةاستعراضها 

بموافقة ومن هذه، أوصت األمانة . إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيها)  في المائة من المجموع94(ن دوالر أمريكي مليو
 مليون دوالر أمريكي للنظر 165، وأوصت بمبلغ )مليون دوالر أمريكي 20.2 قيمتها تبلغ ( طلبا35شمولية على 

عجز محتمل يؤدي إلى  مليون دوالر أمريكي، مما 73 وبلغ التوافر النقدي للصندوق حوالي. فيها على نحو منفرد
 . مستويات التمويل الموافق عليهاحسب مليون دوالر أمريكي، 14يبلغ 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطط إدارة إزالة 

إعداد ا كانت تكاليف  اللجنة التنفيذية إليهانتباه العامة الوحيدة التي تود األمانة أن تسترعي ات السياسمسألةإن   -82
 هذه المواد طلبا إلعداد خطط إدارة إزالة 144فقد ورد مجموع . المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة 
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 وكان مجموع مستوى التمويل المطلوب.  بلدا، بما في ذلك الصين107لعدد والوكاالت المنفذة ثنائية الوكاالت المن 
ومن أجل تحقيق المساواة بين البلدان والوكاالت، وضعت األمانة معايير موحدة . قريبامليون دوالر أمريكي ت 36.4

مدى ، بما في ذلك الحلتطلب عدد من المسائل التي حددتها الوكاالت المنفذة وغيرها يو. الطلبات المقدمةستعراض ال
تعقيد جهود اإلزالة؛ مدى وى و مستعنكمؤشر  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مستويات استهالك صحة استخدام

حساب تكاليف إعداد خطط إدارة إزالة ل ا مفيدا توجيهتمثلمماثلة الألنشطة لوما إذا كانت بيانات التكاليف الماضية 
؛ واألساس الذي تقيم بناء عليه الطلبات من الوكاالت المنفذة لتكاليف إعداد األنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 والمتعاونة؛ الرئيسية؛ وكيفية تنسيق أنشطة الوكاالت الصلةجمع المعلومات ذات لنظرا لقصر الوقت أو الخطط، 
 .ن أو أكثر معا في بلد واحديوكالتفيها تعمل التي حاالت الوكيفية حساب مستويات التمويل في 

 دروكلوروفلوروكربونيةالمواد الهيأعرب العديد من األعضاء عن دعمهم لنموذج تكاليف خطط إدارة إزالة و  -83
عدم تقديم تمويل إضافي التي تنص على  المساواة، تحقيق توصية األمانة، من أجل ووافقوا علىالذي أعدته األمانة 

 . وكاالت عديدةمعافيها  تعمل التيإلى البلدان 

طاعات المتأثرة  لبلديهما، بما في ذلك حجمهما، وآالف القة المحددالخصائص الهند والصين على شدد ممثالو  -84
االستفادة من الخبرة في جميع الميادين أجل  وجود وكاالت منفذة متعددة من الحاجة إلىتعقيدها، ومن ثم مدى و

مستوى التمويل فيما يتعلق ب، وال سيما  بصورة منفصلةولهذا، طلبا من اللجنة التنفيذية النظر في حالتيهما. المطلوبة
 .ن للحصول عليهمؤهالال

 كل وكالة بوضوح عند ات، شدد أحد األعضاء على أهمية تحديد دور ومسؤوليا توجد أكثر من وكالةوحيثم  -85
 الموافقة تعارضنها إ عضوة أخرىقالت و .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ مختلف عناصر خطط إدارة إزالة 

الحاالت  باستثناء ،الديه كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرومن  استهالكعدم وجود عن ت بلغأعلى تمويل البلدان التي 
. قامت بتقريبها إلى صفرقد تكون أمانة األوزون و هذه الموادمن ستهالك االمقادير قليلة جدا من التي يوجد فيها 

وبالنسبة للبلدان التي اضطلعت بالفعل بدراسات استقصائية عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطط إدارة 
 50  ال تقلبنسبة تمويل عنصر الدراسات االستقصائية لهذه الخطط تخفيضذه المواد لديها، اقترحت أن يتم إزالة ه

  . فقطتحديثهاإال لالدراسات االستقصائية القديمة لن تحتاج أن حيث في المائة، 

، 7غ عن بيانات المادة ألنها لم تتمكن من اإلبال لديها  استهالكها ال يوجدلبلدان التي صنفت على أنوبالنسبة ل  -86
 يمكن التوصية به على أن يكون من المفهوم ا أمريكيا دوالر50 000ن التمويل المبدئي البالغ إ ممثل األمانة اقترح

، يمكن أن يعود البلد إلى اللجنة التنفيذية لطلب تمويل على الدراسة االستقصائية أي استهالك خالل ه في حالة تحديدأن
ة مساعدالتابع لليونيب عادة ما يقوم ببرنامج المساعدة على االمتثال  أحد األعضاء إلى أن وأشار. مستوى مالئم

وقال . باإلبالغالمتعلقة أو اإلبالغ عن االستهالك على تلبية التزاماتها /التي تفتقر إلى القدرة على تحديد والبلدان 
ريكي ليس كافيا لتمويل إعداد خطة إدارة  دوالر أم50 000عضو آخر، يعاني بلده من هذه الصعوبات، إن مبلغ 

 .استهالكعدم وجود حتى في بلد قد أبلغ عن  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 

أجرت بالفعل دراسة بلدان التي للتمويل ال في المائة على 50 أن خصم نسبة ىأخراعتبرت عضوة و  -87
اج إلى تحديث في أغلب األحيان، وفي بعض األوقات ، نظرا ألن المعلومات تحتكبير جدانسبة هي  استقصائية

 .ةمالئمأكثر  في المائة قد يكون 20واقترحت أن خصم . بتكاليف كبيرة

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمسألة خطط إدارة إزالة التي توليها اللجنة التنفيذية لنظرا لألهمية و  -88
 إلى فريق هذه المواد النظر في مسألة تمويل خطط إدارة إزالة قررت إحالةفقد وتمكين الوكاالت من بدء العمل، 

 مداوالت الفريق اللجنة في نظرها في التعديالت المقترحة وستساعد .ه الواليات المتحدة األمريكية عملتيسر، اتصال
 .ل األعمالمن جدو) ج(و) ب(7 ين البندفي إطار 2008عام لالمنفذة الثنائية والوكاالت لوكاالت اعلى برامج عمل 

نسبة الخصم  :ن فريق االتصال قد قام بمناقشة المسائل التاليةإقال ممثل الواليات المتحدة األمريكية و  -89
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 الخاصة بالدول التي قد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة المطلوب تطبيقها على تكاليف إعداد 
، ومستوى الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد المتعلقة باستقصائية بالدراسات االحصلت بالفعل على التمويل الخاص 

المواد لديها من استهالك عدم وجود تمويل إعداد المشروع بالنسبة للدول التي قد تم اإلبالغ عن 
المواد  هاإمكانية زيادة التمويل الخاص بالدول التي تعدل مستوى استهالكو، الهيدروكلوروفلوروكربونية

الُمبلغ عنه من صفر إلى مستوى أعلى، وهيكل التمويل المقترح إلعداد أنشطة االستثمار و فلوروكربونيةالهيدروكلورو
 . هذه الموادفيها ستخدم تُبالنسبة للدول التي لديها قدرات تصنيعية 

  : اللجنة التنفيذيةقررتوبناء على توصيات فريق االتصال،   -90

تمويل إعداد خطة من  الدراسة االستقصائيةمائة على عنصر  في ال25  يبلغ تطبيق خصمينبغيأنه   ) أ(
للدول التي قد حصلت بالنسبة للموافقة عليها المقدمة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة 
، مع التفاهم على أن الدول لديها بهذه المواد الخاصة إلجراء الدراسات االستقصائيةعلى تمويل 

 ؛عداد المشروعالموافق عليه إلتمويل الالمرونة في استخدام 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن لديها  استهالك عدم وجودالدول التي أبلغت عن أن تحصل   ) ب(
 هذه المواد؛ دوالر أمريكي إلعداد خطط إدارة إزالة 30 000  مبلغعلى

 هيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد المن لديها  استهالك عدم وجودلدول التي أبلغت عن يحق لأن   )ج(
وجد خالل عملية إذا إلعداد خطط إدارة إزالة هذه المواد الطلبات الخاصة بالتمويل اإلضافي تقديم 
 ؛7 بموجب المادة ااإلبالغ عنهتم أكبر من صفر وهذه المواد كان ستهالك ا مستويات عداد أناإل

ماع السادس والخمسين لتحديد مستويات لالجتوذلك  للتكاليف األمانة إعداد هيكل أن تطلب إلى  ) د(
في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستثمار أنشطة االالتمويل الخاصة بإعداد 
الت من الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية فيما الحصول على مدخطلب أن تواألنشطة المصاحبة، و

 ؛لوروكربون وخطط اإلزالة الوطنيةلكلوروفواد اللمالخطط القطاعية المتعلقة ب ايتعلق بخبرته

في خطط ستثمار أنشطة اال إلعداد طلب مقدم على أي اليف األمانة تطبيق هيكل التكأن تطلب إلى   )ه(
لالجتماع السادس وذلك  واألنشطة المصاحبةإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛ وت المنفذةاالت الثنائية والوكاالوالخمسين من الوك

 . أعاله لم تنطبق على الصين)ه(و) د(و) ج(و) ب(أحكام الفقرات أن   ) و(

  )55/13المقرر (

قدمت ممثلة األمانة نظرة عامة على الطلبات الواردة من الوكاالت المنفذة إلعداد خطة إدارة إزالة المواد   -91
لوكاالت المنفذة، فإن لووفقا .  دوالر أمريكيا4 246 939  قيمتهاالهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، والتي تبلغ

الخطة المقترحة تأخذ في الحسبان جميع األنشطة التي ستُمكن الصين من تحقيق تدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال 
  . بالنسبة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من قطاعي اإلنتاج واالستهالك2015 و2013لعامي 

 التالية، أعرب بعض األعضاء عن قلقهم إزاء بعض عناصر المقترح، في حين وافق آخرون وفي المناقشة  -92
هم أنه لن يتم الموافقة على تمويل أخر للصين إلعداد مشروع المرحلة اعلى النظر في الخطة الكاملة على أساس التف
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بات كل وكالة وما يرتبط بها من وترد الموافقة على طل .األولى من خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  .شروط في تعديالت برنامج العمل الخاص بكل وكالة

تمويل إعداد مشروع لخطة إدارة إزالة المواد  اللجنة التنفيذية الموافقة على رتوقر  -93
  :هم أنها دوالرا أمريكيا على التف4 100 939الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين بمبلغ 

إزالة المواد إدارة فقة على تمويل أخر للصين إلعداد مشروع المرحلة األولى من خطة لن يتم الموا  )أ(
  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

على المبلغ الموافق عليه إلجراء الدراسة االستقصائية ) أ(55/13ينبغي تطبيق أحكام المقرر   )ب(
 من  في المائة25ما نسبته لوروكربونية في الصين وسيتم خصم المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروف

  . الموافق عليه للوكالة المعنيةجماليالتمويل اإل

  )55/14المقرر (

 الشموليةقائمة المشروعات واألنشطة المقدمة من أجل الموافقة 

 عليها الشمولية إلى قائمة المشروعات واألنشطة الموصي بالموافقة اللجنة ممثل األمانة انتباه ىاسترع  -94
 نشاطا بقيمة 35وتحتوي القائمة على . UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17المرفق األول بالوثيقة الواردة في و

وردا على استفسار من أحد األعضاء يتعلق بالموافقة على التمويل النهائي .  مليون دوالر أمريكي20.2إجمالية تبلغ 
برامج مساعدة تقنية مماثلة   علىذية قد وافقتاللجنة التنفيإلزالة بروميد الميثيل في كولومبيا، قال ممثل األمانة إن 

 .إلزالة بروميد الميثيل

 : اللجنة التنفيذيةقررتو  -95

 في ة التمويل الواردياتمستوعلى  الشموليةأن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة   )أ(
يم المشروعات ذات  بهذا التقرير، مع الشروط أو األحكام الواردة في صحائف تقيرابعالمرفق ال
  والشروط التي أرفقتها اللجنة التنفيذية بهذه المشروعات؛ الصلة

الواردة في النهائية أن توافق على االتفاق بين حكومة بنن واللجنة التنفيذية لخطة إدارة اإلزالة   )ب(
كي  دوالر أمري325 000 قدره ، المبدأحيث من ، مبلغ إجماليعلى بهذا التقرير خامسالمرفق ال

 750 ودوالر أمريكي لليونيب 19 500 (ا أمريكيا دوالر35 250زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 ؛رابع المبلغ الوارد في المرفق العلى للمشروع ىوالشريحة األول) دوالرا أمريكيا لليونيدو 15

الواردة في الة النهائية لخطة إدارة اإلز واللجنة التنفيذية بورونديأن توافق على االتفاق بين حكومة   )ج(
 دوالر أمريكي زائدا 244 000 ، المبدأحيث من ، مبلغ إجماليعلىس بهذا التقرير سادالمرفق ال

 11 610و دوالرا أمريكيا لليونيب 14 950 (ا أمريكيا دوالر26 560تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 ؛رابعالوارد في المرفق ال المبلغ على للمشروع والشريحة األولى) دوالر أمريكي لليونيدو

الواردة في لخطة إدارة اإلزالة النهائية أن توافق على االتفاق بين حكومة غينيا واللجنة التنفيذية   )د(
 دوالر أمريكي زائدا 332 000 ،المبدأحيث  من ، مبلغ إجماليعلى بهذا التقرير بعالمرفق السا

 18 000 ولليونيب ا أمريكيادوالر 17 160 (ا أمريكيا دوالر35 160تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 ؛رابع المبلغ الوارد في المرفق اللى للمشروع عوالشريحة األولى) لليونيدودوالر أمريكي 
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الواردة في لخطة إدارة اإلزالة النهائية أن توافق على االتفاق بين حكومة هندوراس واللجنة التنفيذية   )ه(
 دوالر أمريكي زائدا 536 500 ، المبدأحيث من ،بلغ إجمالي معلى بهذا التقرير ثامنالمرفق ال

 25 388 ولليونيب ا أمريكيادوالر 25 740 (ا أمريكيا دوالر51 128تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 ؛رابع المبلغ الوارد في المرفق اللى للمشروع عىوالشريحة األول) ا لليونيدو أمريكيادوالر

 للمواد النهائيةإدارة حكومة أوغندا واللجنة التنفيذية لخطة أن توافق على االتفاق بين   )و(
 ، المبدأحيث من ، مبلغ إجماليعلى بهذا التقرير تاسعلواردة في المرفق الالكلوروفلوروكربونية ا

 لفرنسا ا أمريكيا دوالر27 950 دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 215 000قدره 
  و؛رابع المبلغ الوارد في المرفق الروع علىش للمىوالشريحة األول

 الموافقة على الشمولية المؤسسي، شملت الموافقة التعزيزتجديد المتعلقة بمشروعات العلى أن   )ز(
  . بهذا التقريرعاشرالمالحظات التي ترسل إلى الحكومات المتلقية الواردة في المرفق ال

  )55/15المقرر (

 التعاون الثنائي  )ب(

التي Add.3 و Add.2 وAdd.1 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/55/18ممثل األمانة الوثائق عرض   -96
) ت الوكاالرسومبما في ذلك ( دوالر أمريكي 2 171 105 بقيمةلتعاون ثنائي ل طلبا 13 استعراض تشتمل على

من حكومة  وتسعة ، وثالثة من حكومة فرنسا،واحد من حكومة كنداطلب : قدمت إلى االجتماع الخامس والخمسين
عليها  لموافقة اللجنة التنفيذية ومدى تأهيلهاالوكاالت الثائية، طلبات  نظرة عامة على علىالوثائق واشتملت . ألمانيا
  .2008لتعاون الثنائي المتاح لعام للتمويل الخاص با األقصى ضوء المستوى في

وكالة الثنائية للموافقة في االجتماع وبالنسبة لكل من كندا وفرنسا، فإن قيمة المشروعات المقدمة من ال  -97
 في 20 تتجاوز نسبة لمالخامس والخمسين مجتمعة مع قيمة المشروعات الموافق عليها في االجتماع الرابع والخمسين 

وسيتم النظر  .2007 و2006 لعامي ت الوكاالأيضا مخصصات تتجاوز ولم 2008 لعام تمساهمة الوكاالمن المائة 
 بالنسبة لخطة اإلزالة النهائية لقطاع خدمة المواد الكلوروفلوروكربونية في شيلي التي نفردة بصورة مفي كل حالة

وقد تم الموافقة في إطار . ستنفذها كندا وخطة إدارة اإلزالة النهائية في جمهورية أفريقيا الوسطى التي ستنفذها فرنسا
اإلزالة النهائية في سيشيل وخطة إدارة اإلزالة النهائية على الشريحة الثانية لخطة إدارة من جدول األعمال ) أ(7البند 

 .في أوغندا التي ستنفذهما فرنسا

نهائية ال حكومة ألمانيا، تم تناول طلب يتعلق بإعداد خطة إدارة اإلزالة بالطلبات التي قدمتهاوفيما يتعلق   -98
بات األخرى بإعداد مشروعات ؛ وتعلقت الطلUNEP/OzL.Pro/ExCom/55/18لبتسوانا، بالكامل في الوثيقة 

سحب مشروع إعداد خطة االنتباه إلى ممثل األمانة واسترعى . المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلخطط إدارة إزالة 
الوارد في الوثيقة ولكولومبيا  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/18/Add.2 .الذي طلبته المبلغ السحب قد قلل إجمالي الرغم من أن هذا على و
 في االجتماعات الحادي 2008إذا أضيف إلى المبلغ الذي تمت الموافقة عليه للبرنامج الثنائي أللمانيا لعام  فإنه ألمانيا،

ي  ف20 البالغة للنسبة إلى تجاوز الوكالة الثنائية ي ذلكوالخمسين والثاني والخمسين والرابع والخمسين، فسوف يؤد
 .2008المائة لبرنامجها لعام 

ومن . نفسها في مثل هذا الموقف في نهاية فترة الثالث سنواتما تجد دائما شرح ممثل ألمانيا أن ألمانيا و  -99
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تعين تقسيم بعض المشروعات إلى أكثر من جزء واحد ، سي في المائة20أجل ضمان أنها ال تتجاوز الحد البالغ 
وكانت البلدان العاملة مع ألمانيا على .  عن بعض المبالغ في فترة الثالث سنوات التالية بحيث يمكن اإلفراج،للتمويل

 . ه بالعمل عن كثب مع األمانة لضمان إدارة العملية بسهولة بلدوأعاد ممثل ألمانيا تأكيد التزام. وعي بهذه الممارسة

 : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب المناقشة،   -100

 تكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليها في االجتماع يستنزل الخزانة أن  أمينإلىأن تطلب   )أ(
 :الخامس والخمسين كما يلي

 رصيد مساهمة كندا من) ة الوكالرسومبما في ذلك  (ا أمريكيا دوالر198 880مبلغ   )1(
 ؛2008الثنائية لعام 

صيد مساهمة فرنسا  رمن)  الوكالةرسومبما في ذلك  (ا أمريكيا دوالر302 275مبلغ   )2(
 ؛2008الثنائية لعام 

رصيد مساهمة ألمانيا من ) بما في ذلك رسوم الوكالة(دوالرا أمريكيا  583 497مبلغ   )3(
 .2008الثنائية لعام 

 )55/16المقرر (

 إعداد مشروع لخطة إدارة اإلزالة النهائية: بوتسوانا

كي تنظر  مويل إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية لبوتسوانا        تل ابالنيابة عن حكومة بوتسوانا، قدمت ألمانيا طلب        -101
وقد أبلغ ممثل األمانة اللجنة التنفيذية أن هذا الطلب قد تم تقديمه للبت فيـه بشـكل فـردي ألن                     . اللجنة التنفيذية  فيه

فيـذ البرنـامج     في تن  المحرزتراخيص ولم تكن قد أبلغت بعد عن مستوى التقدم          إلصدار  بوتسوانا لم يكن لديها نظام      
وأفاد ممثل ألمانيـا     .نغتعديل كوبنها على   بالتصديقعالوة على ذلك، لم يكن البلد قد قام بعد          و. 2007القطري لعام   

، لديهاالتراخيص إصدار ن والموافقة على نظام غتعديل كوبنهاعلى  ارسميالتصديق بأن حكومة بوتسوانا كانت بصدد      
 .بالفعليعمل الذي كان و

نهائيـة  الزالـة   اإلعلى الطلب الخاص بإعداد خطة إدارة       أن توافق    : اللجنة التنفيذية  قررت،  ةلمناقش ا عقبو  -102
 دوالر أمريكي، للتنفيذ عن     3 900 دوالر أمريكي، زائد تكاليف الدعم البالغة        30 000 يبلغ   مويلتلبوتسوانا بمستوى   

 :طريق ألمانيا بالشروط التالية

بروتوكـول  لن  غتعديل كوبنها على   البلد   تصديق إضافي لبوتسوانا حتى      في أي تمويل   النظرلن يتم     ) أ(
 مونتريال، و

على الوكالة األخذ بعين االعتبار المقرر ينبغي  عند إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية وتنفيذها الحقا،  ) ب(
بير للرقابة  تداالتراخيص  إصدار  نظام  بإدراج في   لجنة التنفيذية فيما يتعلق     الصادر عن ا   )ه(47/10

أو كلوروفورم الميثيل، باإلضـافة     /أو رابع كلوريد الكربون و    /وعلى الواردات من بروميد الميثيل      
 .األخرى المستنفدة لألوزون الموادإلى 

  )55/17المقرر (

بوليفيا، البرازيل، الهند، جمهورية إيران     : إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إعداد مشاريع خطط إدارة     
  إلسالمية، موريشيوس وناميبياا

 حكومة ألمانيا إلعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد         تي قدمتها نظرت اللجنة التنفيذية في طلبات التمويل ال        -103
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من جـدول   ) أ(7الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المذكورة أعاله في ضوء المناقشة التي تمت في إطار البند              
  .55/13مقرر األعمال وإعماال بال

  : اللجنة التنفيذية ما يليوقررت  -104

ــواد      )أ( ــة الم ــط إدارة إزال ــداد خط ــا إلع ــدمتها ألماني ــي ق ــات الت ــى الطلب ــق عل أن تواف
الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوليفيا، والبرازيل، وموريشيوس وناميبيا على مستوى التمويـل لكـل           

  و في المرفق الرابع بالتقرير الحالي؛ الموضحمنها 

أن تؤجــل النظــر فــي الطلبــات التــي قــدمتها ألمانيــا إلعــداد خطــة إدارة إزالــة المــواد   )ب(
الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من الهند وجمهورية إيران اإلسالمية حتـى االجتمـاع السـادس             

  .والخمسين للجنة التنفيذية

  )55/18المقرر (

  روكربونيةارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلو إعداد خطة إد:الصين

 المواد إزالةنظرت اللجنة التنفيذية في طلبات التمويل التي قدمتها حكومة ألمانيا إلعداد مشروع خطة إدارة                 -105
عمال ومن جدول األعمال    ) أ(7 في الصين في ضوء المناقشات التي جرت في إطار البند            الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .55/14بالمقرر 

على الطلب الذي قدمته ألمانيا إلعداد مشروع خطـة إدارة          من حيث المبدأ     الموافقةلجنة التنفيذية    ال وقررت  -106
زائدا تكاليف   دوالرا أمريكيا    402 739يل يبلغ   و في الصين على مستوى تم     الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة

فقة اللجنة التنفيذية على تمويـل إضـافي    عدم مواةطيشرXPS لتغطية قطاع رغاوي  52 356دعم الوكالة البالغة 
  :لمرحلة األولى لهذا القطاع، ومع مالحظة ما يلياإلعداد مشروع 

تكاليف  زائد ا أمريكيا دوالر201 369  وقدرهمبلغتم الموافقة في االجتماع الخامس والخمسين على   )أ(
  ؛دوالرا أمريكيا 26 178وقدرها  ة الوكالدعم

 دوالرا أمريكيا زائد تكاليف      201 370في االجتماعات القادمة مبلغا وقدره       ألمانياستطلب حكومة     )ب(
  . دوالرا أمريكيا26 178دعم الوكالة وقدرها 

  )55/19المقرر (

  2008التعديالت على برامج العمل لعام   )ج(

  )اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )1(

 التـي تشـتمل    Add.2/Rev.1و Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/19 ائققدم ممثل األمانة الوث     -107
مشـروع  وقد تمت الموافقة على الطلب الخـاص بتجديـد          . على تعديالت برنامج العمل المطلوبة من قبل اليوئنديبي       

 وتـم . من جدول األعمال في قائمة المشروعات للموافقة الشـمولية        ) أ(7 بموجب البند    لسري النكا المؤسسي  التعزيز  
 إسـتراتيجية إعـداد   التقنية في    فردي، بما في ذلك طلب واحد للمساعدة         تمييز خمسة وثالثين نشاطًا للبت فيها بشكل      

  .انتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في أرمينيا
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والبرازيل وأرمينيا أنغوال واألرجنتين  (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد مشروعات خطط إدارة إزالة   
كوت ديفوار والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وفيجـي       و وكوستاريكا   شيلي وكولومبيا الصين و وكمبوديا و 

وجاميكا وقيرغيزستان ولبنان وماليزيا وجمهورية إيران اإلسالمية وإندونيسيا والهند  وغامبيا وجورجيا وغانا    
  ) وبيرو وسري النكا وترينيداد وتوباغو وأوروغواي وبنماياريوالمكسيك ومولدوفا ونيج

ــات تمويــل نظــرت او  -108 ــة فــي طلب ــة التنفيذي ــة إدارة خطــط مشــروعات إعــدادللجن  المــواد إزال
 ينمن جدول األعمال وعمال بـالمقرر     ) أ(7في ضوء المناقشة التي جرت في إطار البند          الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .55/14 و 55/13

  : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب المناقشة،   -109

ــي  )أ( ــات الت ــى الطلب ــق عل ــة  أن تواف ــداد خطــط إدارة إزال ــديبي إلع ــدمها اليوئن ــواد ق  الم
أنغوال واألرجنتين وأرمينيـا والبرازيـل وكمبوديـا وشـيلي          كل من    ل الهيدروكلوروفلوروكربونية

وكولومبيا وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية والسـلفادور وفيجـي وغامبيـا وجورجيـا وغانـا              
ليزيا والمكسيك ومولدوفا ونيجيريا وبنما وبيرو وسري       وإندونيسيا وجاميكا وقيرغيزستان ولبنان وما    

على مستوى التمويل الخاص بها والوارد في المرفـق         ، وذلك   النكا وترينيداد وتوباغو وأوروغواي   
على بموجبها  تمت الموافقة    التي   54/23شروط المقرر    بهذا التقرير، مع األخذ في االعتبار        رابعال

كدفعـة   دوالرا أمريكيـا     19 275 تكاليف دعم الوكالة بمقدار      زائد دوالر أمريكي    257 000مبلغ  
  ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمقدمة إلعداد مشروعات خطط إدارة إزالة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيـة إعداد خطة إدارة إزالة المواد      طلب  وفي حالة الصين، أن توافق على         )ب(
 111 000 زائد تكاليف دعم الوكالة بمقـدار        يكي دوالر أمر  1 480 000يل يبلغ   وعلى مستوى تم  
 بالتقرير الحـالي، لتغطيـة تكـاليف إعـداد          رابع، حسبما هو موضح في المرفق ال      دوالرا أمريكيا 

، والمذيبات وقطـاعي التبريـد      XPSوي  اإستراتيجية شاملة، فضال عن خطط اإلزالة القطاعية لرغ       
على تمويل إضافي إلعداد مشروع للمرحلة      نفيذية  اللجنة الت الصناعي والتجاري، شريطة عدم موافقة      

  لهذه القطاعات؛األولى 

المـواد  أن تحيط علما بأن حكومة كوت ديفوار قد طلبت سحب طلب إعـداد خطـة إدارة إزالـة                     )ج(
   الخاص بالبلد؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

 في  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  أن تؤجل النظر في طلبات اليوئنديبي إلعداد خطط إدارة إزالة             )د(
  .الهند وجمهورية إيران اإلسالمية حتى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية

  )55/20المقرر (

  نتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتاالستراتيجية اإل: أرمينيا

اعمة ذات الصلة على النحو المطلـوب بموجـب         الوثائق والمعلومات الد  ن اليوئنديبي قدم    أ ممثل األمانة    أفاد  -110
 انتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقيـاس للجرعـات         إستراتيجيةطلب إعداد    تقديمه ل  لدى وذلك   )د(51/34المقرر  
تمكين التحـول السـلس مـن أجهـزة االستنشـاق التـي تسـتخدم المـواد                 هو  هذا النشاط   من   والهدف .ألرمينيا

وأوضـح أن أرمينيـا ال تنـتج        . ير كلوروفلوروكربونية في أرمينيا    أجهزة تستخدم مواد غ    الكلوروفلوروكربونية إلى 
أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية، وتجري تلبية معظم الطلـب              

  .فيها عن طريق الواردات
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مينيا، وفقا للبيانات المقدمة في الطلب، تسـتورد بالفعـل          ، أشار أحد األعضاء إلى أن أر      ةيالوفي المناقشة الت    -111
أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم مواد غير كلوروفلوروكربونية ضعف مـا تسـتورده مـن           

 لتعزيز المؤسسي من   ا وأفاد بأن أرمينيا، بدعم ومساعدة    . يةالكلوروفلوروكربونالمواد  أجهزة االستنشاق المعتمدة على     
جهـزة  أل ية االنتقالإستراتيجيتهاليونيب، ينبغي أن تكون قادرة على إعداد التابع للمساعدة على االمتثال  ابرنامج  خالل  

وردا على ذلك، أوضح اليوئنديبي أنـه نظـرا         . االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات دون أي مساعدة من الصندوق        
واردات البلد من أجهزة االستنشاق التي       مؤخرا   ية، فقد ارتفعت  النخفاض طرأ على أسعار المواد الكلوروفلوروكربون     

لرغم من أن هذا    على ا و. ، وأن المساعدة الزمة لضمان نجاح عملية االنتقال       فيها المواد الكلوروفلوروكربونية  تستخدم  
ـ  . ، فلم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن هذه المسألة          األعضاءالرأي حظي بتأييد بعض       قـررت ذلك،  ونتيجة ل

 االنتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي اإلستراتيجيةاللجنة التنفيذية عدم الموافقة على طلب إعداد 
  .تستخدم فيها المواد الكلوروفلوروكربونية ألرمينيا

  )55/21المقرر (

  )اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )2(

، وهي تتضّمن برنامج Add.2 و  Add.1 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/55/20 ائققدم ممثل األمانة الوث  -112
من جدول األعمال على ستة أنشـطة       ) أ(7وقال إنه تمت الموافقة في إطار البند        . 2008العمل المقترح لليونيب لعام     

 طلبـا إلعـداد     50وقد تحدد أربعة وخمسون نشاطا للنظر فيها بصفة فردية، منها           . موصى بالموافقة الشمولية عليها   
أما الطلبات األربعة األخرى فهي لتمويـل إعـداد         . ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   مشروعات لخطط إدار  

 انتقاليتين ألجهزة   وإستراتيجيتين لميانمار،   وخطة إلدارة اإلزالة النهائية    وخطة وطنية لإلزالة للعراق،      قطريبرنامج  
  .االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لباكستان وسري النكا

وجـزر   أفغانستان وأنتيغوا وبربودا   (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية شروعات خطط إدارة إزالة     إعداد م 
وجهورية وكمبوديا  البهاما والبحرين وبربادوس وبليز وبوتان وبروني دار السالم وبوركينا فاسو وبوروندي            

و الديمقراطية وجيبـوتي    أفريقيا الوسطى وتشاد والصين وجزر القمر وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغ         
 والكويت وجمهوريـة الو   والهند وجمهورية إيران اإلسالمية     وإريتريا والغابون وغرينادا وغيانا وهندوراس      

مبيـق ونيبـال وعمـان      الديف ومالي وموريتانيا ومنغوليا وموز    الديمقراطية الشعبية ومدغشقر ومالوي وم    
نت فنست وجزر غرينادين وساو تومي وبرينسـيبي        وقطر ورواندا وسانت لوسيا وسا    وباراغواي  وباكستان  

  )والمملكة العربية السعودية وسري النكا وسورينام واليمن

ــات تمويــل و  -113 ــة فــي طلب ــة التنفيذي ــة إدارة خطــط مشــروعات إعــدادنظــرت اللجن المــواد  إزال
 ينعمال وعمال بـالمقرر   من جدول األ  ) أ(7في ضوء المناقشة التي جرت في إطار البند          الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .55/14 و55/13

  : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب المناقشة،   -114

ــة     )أ( ــط إدارة إزال ــداد خط ــب إلع ــدمها اليوني ــي ق ــات الت ــى الطلب ــق عل ــوادأن تواف  الم
أفغانستان وأنتيغوا وبربودا وجزر البهاما والبحرين وبربادوس وبليز        في   الهيدروكلوروفلوروكربونية

ي دار السالم وبوركينا فاسو وبوروندي وكمبوديا وجهورية أفريقيا الوسـطى وتشـاد             وبوتان وبرون 
وجزر القمر وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة وجيبـوتي وإريتريـا والغـابون              
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لديف  الديمقراطية الشعبية ومدغشقر ومالوي وموغرينادا وغيانا وهندوراس والكويت وجمهورية الو
مبيق ونيبال وعمان وباكستان وباراغواي وقطر ورواندا وسـانت         اتانيا ومنغوليا وموز  ومالي وموري 

لوسيا وسانت فنست وجزر غرينادين وساو تومي وبرينسيبي والمملكة العربية السعودية وسري النكا  
مـع   بهذا التقريـر،     رابع مستوى التمويل الخاص بها والوارد في المرفق ال        على،  وسورينام واليمن 

 دوالرا  408 000 التي تمت الموافقة بموجبها على مبلـغ         54/18 في االعتبار شروط المقرر      األخذ
كدفعة مقدمة إلعـداد مشـروعات     دوالرا أمريكيا    53 040أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة       

  ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة 

 علـى   الهيدروكلوروفلوروكربونيـة د خطة إدارة إزالة المواد      وفي حالة الصين، أن توافق على إعدا        )ب(
 دوالرا  61 750 زائد تكاليف دعم الوكالـة البالغـة         دوالر أمريكي  475 000يل يبلغ   ومستوى تم 
العناصـر   بالتقرير الحالي، لتغطية تكـاليف إعـداد         رابع، حسبما هو موضح في المرفق ال      أمريكيا
 والتي اشـتملت علـى      ،اد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين    في خطة إدارة إزالة المو     التمكينية
سياسة عامة إلسـتراتيجية التـدريب، وتقـديم المسـاعدة لتعزيـز تـدابير الرقابـة علـى                   إعداد

قطـاع  إعداد مشـروع ل   الصادرات، وإعداد إستراتيجية اتصال وتوعية عامة، فضال عن         /الواردات
ية على تمويل إضافي إلعداد مشروع للمرحلة األولى لهذه         شريطة عدم موافقة اللجنة التنفيذ    الخدمة،  
   والقطاعات؛

 فـي   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إلعداد خطط إدارة إزالة      اليونيبأن تؤجل النظر في طلبات        )ج(
  .الهند وجمهورية إيران اإلسالمية حتى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية

  )55/22المقرر (

   البرنامج القطري والخطة الوطنية لإلزالة:العراق

طة وطنية لإلزالة في العراق بقيمـة      ـالغ إلعداد برنامج قطري وخ    ـ األمانة إن اليونيب طلب مب     ة ممثل تقال  -115
 المطلوب أعلى من المبالغ العادية التي تخصص للبلـدان ذات           المستوى أن   شارت إلى وأ.  دوالر أمريكي  100 000

المحتمل المماثل ولكنه يراعي الحالة السياسية الفريدة التي يمر بها هذا البلد وحاجته إلى التعجيـل        الحجم واالستهالك   
بإعداد البرنامج القطري والخطة الوطنية لإلزالة من أجل الوفاء بالموعد المحـدد لالمتثـال فيمـا يتعلـق بـالمواد                    

 .2008حزيـران  / يونيـه 25 صك تصديقه فـي    إن العراق قام بإيداع    توقال. 2010الكلوروفلوروكربونية في عام    
وأفادت اللجنة بأن حكومة العراق طلبت أن يتم تنفيذ ذلك بالمشاركة مع اليونيدو، على أن تكـون اليونيـب الوكالـة                     

 دوالرا  40 000 دوالرا أمريكيا وتحصل اليونيدو على مبلغ        60 000الرئيسية، وبالتالي تحصل اليونيب على مبلغ       
  . دوالرا أمريكيا100 000بلغ األصلي وقدره أمريكيا، من الم

 اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب اليونيب الخاص بإعـداد مشـروعي البرنـامج              قررتمناقشة،  الوعقب    -116
 دوالرا أمريكيـا    60 000 ( دوالر أمريكي  100 000القطري والخطة الوطنية لإلزالة للعراق بمستوى تمويل قدره         

 دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة       40 000 دوالرا أمريكيا ليونيب و    7 800الة البالغة   زائد تكاليف دعم الوك   
، شريطة أن يعالج هذا التمويل جميع االستهالك المتبقي لتحقيق االمتثال فـي             ) دوالرا أمريكيا ليونيدو   3 600البالغة  

  .ة الوطنية لإلزالة في المستقبللبرنامج القطري والخطا وأال تُطلب مبالغ إضافية لتحضير 2010عام 

 )55/23المقرر (

  إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية: ميانمار

قال ممثل األمانة إن طلبا يجري تقديمه إلعداد مشروع خطة إلدارة اإلزالة النهائية لميانمار يقـوم اليونيـب          -117
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شروع مستخدما الرصيد المتبقي من تنفيذ خطة       وال ُيطلب أي تمويل إضافي ألن اليونيب سيضطلع بإعداد الم         . بتنفيذه
 فـي وسوف يتيح إعداد المشروع إدراج األنشطة المتأخرة في إطار خطة إدارة غازات التبريد              . إدارة غازات التبريد  

  .دارة اإلزالة النهائيةأكثر شموال إلإطار خطة 

الخاص بإعداد مشـروع لخطـة إدارة        على طلب اليونيب     أن توافق  اللجنة التنفيذية    قررتمناقشة،  عقب ال و  -118
   :اإلزالة النهائية في ميانمار، شريطة

 مـن خـالل   2010عام أهداف االمتثال لتسلم خطاب رسمي من ميانمار تقرر فيه التزامها بالوفاء ب        )أ(
  أموال إلى أن يتم تسلم ذلك الخطاب؛ وأي  إدارة اإلزالة النهائية، وأن اليونيب لن تستعمل خطة

، ينبغي أن تأخذ الوكالة في الحسـبان المقـرر          الحقاداد خطة إدارة اإلزالة النهائية وتنفيذها       لدى إع   )ب(
لصادرات الخاضعة لالصادر عن اللجنة التنفيذية بخصوص اإلدراج في نظام الترخيص       ) ه(47/10

مـواد  كلوروفورم الميثيل، باإلضافة إلـى ال أو /للرقابة من بروميد الميثيل ورابع كلوريد الكربون و       
  .األخرى المستنفدة لألوزون

 )55/24المقرر (

لعنصر غير االستثماري لمشروع تحويل أجهزة االستنشاق المـزودة بمقيـاس للجرعـات             اإعداد  : باكستان
 المسـتخدمة للمـواد     ألجهـزة االستنشـاق المـزودة بمقيـاس للجرعـات          انتقاليـة    إسـتراتيجية وإعداد  

  الكلوروفلوروكربونية

مانة إن اليونيب قدم طلبا لتمويل إضافي إلعداد مشروع يتيح له العمل عن كثب مع اليوئنـديبي                 قال ممثل األ    -119
إلعداد العنصر غير االستثماري لمشروع تحويل أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعـات المسـتخدمة للمـواد                

وأضاف . نشاق المزودة بمقياس للجرعاتألجهزة االست انتقالية إستراتيجيةالكلوروفلوروكربونية في باكستان، وإلعداد 
كـي يقـوم     دوالر أمريكـي     60 000مبلغ  على تخصيص    في اجتماعها الرابع والخمسين      وافقتأن اللجنة التنفيذية    

والحظت األمانة  .  دوالر أمريكي  20 000أما طلب اليونيب فهو بمبلغ      . مشروع التحويل لباكستان  بإعداد  ليوئنديبي  ا
لـديها  فـي بلـدان أخـرى       حها اليونيب متمشية مع األنشطة الموافق عليها لمشروعات مماثلة          أن األنشطة التي يقتر   

  .جهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونيةات تصنيع ألمؤسس

لومات المطلوبـة بموجـب     قال أحد األعضاء إنه لم يتم تزويد اللجنة التنفيذية بكل المع          التالية،  وفي المناقشة     -120
  ).د(51/34المقرر 

 اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على إعداد المشروع، الذي طلبه اليونيب، فيما يتعلق بالعنصـر غيـر                 قررتو  -121
االستثماري لمشروع تحويل أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية في            

  . انتقاليةإستراتيجيةاد باكستان، وإعد

 )55/25المقرر (

   االنتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتاإلستراتيجية: سري النكا

إسـتراتيجية انتقاليـة     دوالر أمريكي إلعـداد      30 000قال ممثل األمانة إن اليونيب قدم طلب تمويل بمبلغ            -122
 أجهزة استنشاق مزودة بمقياس للجرعات    قال إن سري النكا ال تنتج       و. ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات    

  .تم تلبيته عن طريق الوارداتيفيها المواد الكلوروفلوروكربونية، وإن معظم الطلب فيها تستخدم 
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، فهي تدل أيضـا     51/34 المقرر   بشروطوقال أحد األعضاء إنه بينما تفي المعلومات المقدمة للجنة التنفيذية             -123
 التي ال تستخدم    مزودة بمقياس للجرعات  الستنشاق  االأجهزة  أن سري النكا أحرزت تقدما كبيرا في انتقالها إلى          على  

لتحديد استيراد أجهزة االستنشاق المستخدمة للمواد      عامة  فيها المواد الكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك وضع سياسة         
وأضـاف أن الـدعم     . إلسـتراتيجية  بحاجة إلى مزيد من الدعم ل      البلد لذلك ليس  بالتالي فإن   الكلوروفلوروكربونية، و 

فيهما الكفاية لـدعم    التابع ليونيب   لتعزيز المؤسسي في إطار برنامج المساعدة على االمتثال         مع ا والمساعدة المقدمين   
  .القائمة والمساعدة على إتمام االنتقالات العامة الحكومة في إنفاذ السياس

 االنتقالية ألجهـزة االستنشـاق      اإلستراتيجيةلموافقة على طلب اليونيب الخاص بإعداد        اللجنة عدم ا   قررتو  -124
  .المزودة بمقياس للجرعات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية في سري النكا

 )55/26المقرر (

  )اليونيدو(حدة للتنمية الصناعية منظمة األمم المت  )3(

ـ ل تقديمـه    لـدى  ،قال ممثل األمانة    -125 ، إن  Add.2 و Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/21 ائقلوث
 مـن   )أ(7 وقد تم النظر فيهما في إطار البند         ، عليهما الشمولية مشروعا، منها مشروعان للموافقة      44اليونيدو قدمت   
عداد مشـروع    طلبا إل  37، كان من بينها      بصورة منفردة  ا للنظر في كل منها    نشاط 42 وقد تم تحديد     .جدول األعمال 

  .كربونيةإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروخطة ل

تتعلق بقطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقيـاس للجرعـات         وأضاف أن اليونيدو قدمت أيضا خمسة طلبات          -126
أجهزة االستنشـاق المـزودة     ، منها ثالثة طلبات إلعداد مشروعات لتحويل         المواد الكلوروفلوروكربونية  تستخدمالتي  

اسـتراتيجيات ألجهـزة االستنشـاق التـي تسـتعمل المـواد            بمقياس للجرعات، وطلبان للمساعدة التقنية في إعداد        
  .51/34، تمشيا مع المقرر الكلوروفلوروكربونية

ألبانيا والجزائر واألرجنتين والبحرين     (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة      
 والعـراق وجمهوريـة إيـران    والهندوالبوسنة والهرسك والكاميرون والصين وكرواتيا ومصر وهندوراس       

الديمقراطية والكويت والجماهيرية العربية الليبية وجمهوريـة       الشعبية  واألردن وجمهورية كوريا    اإلسالمية  
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والمكسيك والجبل األسود والمغرب ونيكاراغوا والنيجر وعمان وباكستان وقطر 

وصربيا وجنوب أفريقيا والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس        والمملكة العربية السعودية والسنغال     
  )وتركيا وتركمانستان وجمهورية فنزويال البوليفارية واليمن

ــل    -127 ــات تموي ــي طلب ــة ف ــة التنفيذي ــدادنظــرت اللجن ــروعات إع ــة إدارة خطــط مش ــواد  إزال الم
 ينمن جدول األعمال وعمال بـالمقرر     ) أ(7البند  في ضوء المناقشة التي جرت في إطار         الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .55/14 و 55/13

  : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب المناقشة،   -128

ــة     )أ( ــط إدارة إزال ــداد خط ــدو إلع ــدمتها اليوني ــي ق ــات الت ــى الطلب ــق عل ــوادأن تواف  الم
الهرسـك  ألبانيا والجزائر واألرجنتين والبحـرين والبوسـنة و       لكل من    الهيدروكلوروفلوروكربونية

والكاميرون والصين وكرواتيا ومصر وهندوراس والعراق واألردن وجمهوريـة كوريـا الشـعبية             
الديمقراطية والكويت والجماهيرية العربية الليبية وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والمكسيك          

بيـة السـعودية    والجبل األسود والمغرب ونيكاراغوا والنيجر وعمان وباكستان وقطر والمملكة العر         
والسنغال وصربيا وجنوب أفريقيا والسـودان والجمهوريـة العربيـة السـورية وتـونس وتركيـا          

 على مستوى التمويل الخاص بها والوارد       ، وذلك وتركمانستان وجمهورية فنزويال البوليفارية واليمن    
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 تمـت الموافقـة      التي 54/28شروط المقرر    بهذا التقرير، مع األخذ في االعتبار        رابعفي المرفق ال  
 دوالرا  29 350 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالـة البالغـة           390 000على مبلغ   بموجبها  
  ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةكدفعة مقدمة إلعداد مشروعات خطط إدارة إزالة أمريكيا 

 علـى   فلوروكربونيـة الهيدروكلورووفي حالة الصين، أن توافق على إعداد خطة إدارة إزالة المواد              )ب(
 دوالرا  43 800ا زائد تكاليف دعم الوكالـة البالغـة          أمريكي ا دوالر 584 000يل يبلغ   ومستوى تم 
 XPS بالتقرير الحالي، لتغطية تكاليف قطاعي رغاوي        رابع، حسبما هو موضح في المرفق ال      أمريكيا

يل إضافي إلعداد مشروع    وأجهزة تكييف هواء الغرف، شريطة عدم موافقة اللجنة التنفيذية على تمو          
   وللمرحلة األولى لهذه القطاعات؛

 فـي   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أن تؤجل النظر في طلبات اليونيدو إلعداد خطط إدارة إزالة             )ج(
  .الهند وجمهورية إيران اإلسالمية حتى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية

  )55/27المقرر (

  الستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتشروع أجهزة اإعداد م: الجزائر

عداد مشروع لتحويل أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التـي تسـتعمل            إل اطلبممثل األمانة   دم  ق  -129
وأفاد التقريـر المقـدم     . 51/34 تمشيا مع المقرر     بصورة منفردة للنظر فيه   المواد الكلوروفلوروكربونية في الجزائر     

الرغم من أن الخطة الوطنية     على  و. 2006طلب بوجود منشأة واحدة للتصنيع في البلد، بدأت إنتاجها في عام            تأييدا لل 
أشارت اليونيدو إلى أن هذه المنشأة ليست مدرجـة ألن          فقد  ،  2007 الموافقة عليها في عام      تمتلإلزالة في الجزائر    

ونظرا ألن الشركة لم تنتج أجهزة االستنشاق المزودة . الة في وقت إعداد الخطة الوطنية لإلزمعلومااستهالكها لم يكن 
وتبريرا لطلبها التمويل، أفادت اليونيدو بـأن       . بمقياس للجرعات إال منذ عامين، فإن البيانات المتوافرة عنها محدودة         

 في البلد آخـذ  الشركة المذكورة هي الوحيدة المنتجة ألجهزة االستنشاق لالستعمال المحلي، وأن معدل اإلصابة بالربو 
، وأوصـى   51/34وأبلغ ممثل األمانة اللجنة التنفيذية بأن الوثائق المقدمة متسقة مع متطلبات المقـرر              . في االزدياد 

  .بالموافقة على هذا المشروع بمستوى التمويل الذي تطلبه الوكالة المنفّذة

الموجودة في الجزائر لم تبدأ اإلنتـاج       ، أعرب بعض األعضاء عن قلقهم من أن الشركة          ةيال المناقشة الت  وفي  -130
، أي في موعد قريب من الموعد النهائي المحدد إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونيـة فـي عـام                 2006إال في عام    

، ولم يقع اختيارها على خيارات لالنتقال إلى أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التـي ال تسـتعمل                  2010
 على الوفاء بالتزاماتها    5 المادة   المدرجة في وأكد أعضاء آخرون أهمية مساعدة البلدان       . ربونيةالمواد الكلوروفلوروك 

وشدد بعض األعضاء على أنه ينبغي أن توافق اللجنة التنفيذية على المشـروع             . 2010بموجب البروتوكول قبل عام     
 51/34لبيانات المطلوبة بموجب المقـرر      ورد أحد األعضاء بأن تقديم ا     . ألن الجزائر قدمت كل المعلومات المطلوبة     

الرغم من أن هذه البيانات ضرورية لمساعدة األعضاء في اتخاذ قـرار بشـأن سـالمة                على  ليس االعتبار الوحيد،    
وأضاف أنه، عالوة على ذلك، جرى بالفعـل        . المشروع وعالقته بالخطة الشاملة إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية      

  . لإلزالةالمؤهلةزالة، تغطي جميع المواد الكلوروفلوروكربونية تمويل خطة وطنية لإل

 اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على طلب إعداد مشروع تحويـل أجهـزة االستنشـاق        قررت المناقشة،   وعقب  -131
  .المزودة بمقياس للجرعات التي تستعمل المواد الكلوروفلوروكربونية في الجزائر

 )55/28المقرر (
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 دوالر  40 000(إعداد مشروع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعـات         : العربية السورية الجمهورية  
  )أمريكي

إعداد مشروع لتحويل أجهـزة االستنشـاق المـزودة بمقيـاس           اليونيدو الخاص ب   طلب   أفاد ممثل األمانة أن     -132
. 51/34سورية بما يتمشى مع المقـرر       للجرعات التي تستعمل المواد الكلوروفلوروكربونية في الجمهورية العربية ال        

ورغم تقديم البيانات المتعلقة بإنتاج أجهزة االستنشاق المستعملة للمواد الكلوروفلوروكربونية عن السـنوات الخمـس               
الماضية، فلم تدرج بها أي معلومات عن االتجاه السائد في استعمال المواد الكلوروفلوروكربونية أو عـن الـواردات                  

األمانة أن الوثائق المقدمة ال تفـي       لذلك استنتجت   و. 51/34رة، على النحو المطلوب بموجب المقرر       خالل تلك الفت  
  .، ولم تتمكن من التوصية بتمويل المشروع51/34بجميع متطلبات المقرر 

، أعرب بعض األعضاء عن قلقهم من أن الشركة الموجودة فـي الجمهوريـة العربيـة                ةيالوفي المناقشة الت    -133
تجديد ترخيصها إلنتاج أجهزة االستنشاق المزودة بمقيـاس للجرعـات التـي تسـتعمل المـواد                إلى  ية تسعى   السور

 ال تملـك التكنولوجيـا      5المادة  المدرجة في   بلدان  الوأشار أعضاء آخرون إلى أن كثيرا من        . الكلوروفلوروكربونية
عض األعضاء عن شواغل مماثلة للتي أبـديت        وأعرب ب . تحتاج إلى مساعدة في هذا الصدد     لذلك  والمناسبة للتحويل،   
، قـال بعـض األعضـاء إن      51/34ولدى مناقشة مسألة نقص البيانات المطلوبة عمال بـالمقرر          . في حالة الجزائر  

 تقديم بيانـات   أن   تأكيد أعضاء آخرون    وأعاد.  تقديم المعلومات الناقصة   سيكون بإمكانها الجمهورية العربية السورية    
  . الوحيد للموافقة على المشروعات الشرط ليسمالئمة

 اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على الطلب المتعلق بإعداد مشـروع لتحويـل أجهـزة    قررتوعقب المناقشة،     -134
  .االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستعمل المواد الكلوروفلوروكربونية في الجمهورية العربية السورية

  )55/29المقرر (

  الستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتإعداد مشروع أجهزة ا: فنزويال البوليفاريةجمهورية 

أجهزة أيضا طلبا لتمويل مشروع تحويل      كانت قد قدمت    اليونيدو  لدى تقديمه لهذا البند، قال ممثل األمانة إن           -135
ال، والذي قُدم للموافقة عليـه       التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونية في فنزوي      االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات   

وعلـى  . 1991 كان قد بدأ اإلنتاج فـي عـام   ،ويغطي المقترح مرفق واحد للتصنيع في البلد      . 51/34عمال بالمقرر   
وفـي  . استهالك الشركة في البيانات   درج  تلم   ها، فإن 2004الرغم من الموافقة على خطة اإلزالة الوطنية لفنزويال في          

 التـي تسـتخدم المـواد    أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتونيدو بيانات عن إنتاج   طلبها األصلي، قدمت الي   
غيـر  . الكلوروفلوركربونية للسنوات الخمس الماضية ولكن قدمت بيانات عن الواردات للسنوات الثالث الماضية فقط            

نادا إلى الطلب األصلي، استنتجت     واست. أن بيانات الواردات للسنوات الخمس الماضية قدمت في طلب اليونيدو المنقح          
غيـر أن   . لم تستطع التوصية بتمويل المشـروع     بالتالي   و 51/34األمانة أن الوثائق ال تستوفي جميع شروط المقرر         

  .51/34األمانة اعترفت شفهيا بأن البيانات اإلضافية عن الواردات تستوفي شروط المقرر 

ي أعربا عنها أثنـاء مناقشـة المشـروعات المماثلـة للجزائـر             وأعاد عضوان تأكيد التحفظات الشديدة الت       -136
 إلى أن فنزويال، مثلها مثل الجزائر والجمهورية العربية السـورية، لـم تقـدم               اوأشار. والجمهورية العربية السورية  

لـدان ذات    ولذلك ال تعتبر من مجموعة الب      51/34بيانات إلى األمانة استجابة إلى االستبيان الذي يدعم إعداد المقرر           
وقد ترغب اليونيدو في بحث لماذا لم يقم البلد المعني بـاإلبالغ عـن              . االلتزامات الممولة المحتملة وفقا لهذا المقرر     

  . التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونية وقت توزيع االستبياناالستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتتصنيع أجهزة 
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أجهـزة االستنشـاق   تنفيذية عدم الموافقة على طلب إعداد مشروع تحويـل     اللجنة ال  قررتوعقب المناقشة،     -137
  . التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونية في فنزويالالمزودة بمقياس للجرعات

  )55/30المقرر (

  الستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتاإلستراتيجية االنتقالية ألجهزة ا: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

اإلستراتيجية االنتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقيـاس       لمساعدة التقنية إلعداد    ل اطلب األمانة   ة ممثل تدمق  -138
 كان مصحوبا بالوثائق والمعلومات ذات الصلة،       وأفادت بأن ذلك  . جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية    في   للجرعات

لتنفيذية للنظر فيه بصورة منفردة، حسبما يتطلبـه المقـرر           اللجنة ا  وكان أمام ،  )د(51/34حسبما ينص عليه المقرر     
. وقُدم هذا الطلب للسماح باالنتقال الميسر إلى استعمال أجهزة استنشاق ال تستخدم المواد الكلوروفلوركربونيـة              . نفسه

غطت الواردات   التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونية، و     أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات    ولم ينتج البلد    
وقدم البلد معلومات عن جميع الواردات من هذه المنتجات خـالل السـنوات             . معظم طلبات السوق من هذه األجهزة     

هـذه  الثالث الماضية؛ غير أن المنتجين المستخدمين تم استيرادهما من نفس المصدر، على الـرغم مـن أن أحـد                    
ولذلك لـم تجـد     . غير المواد الكلوروفلوركربونية في العالم    ، وهو السالبوتامول، كان متاحا في شكل أخر         المنتجات

جمهورية كوريا   في   اإلستراتيجية االنتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات      األمانة تبريرا كامال لتمويل     
  .الشعبية الديمقراطية

ث أنهما يعتقدان أنه ال يوجد مبرر       وفي المناقشة التالية، أشار عضوان إلى أنهما ال يستطيعا دعم الطلب، حي             -139
وينبغي أن يستطيع البلد التحويل إلى أجهزة استنشاق ال تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية حيث أن بدائل               . كامل له 

  . هذه المواد متاحة

ستنشـاق  اإلستراتيجية االنتقالية ألجهـزة اال     اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على طلب        قررتوعقب المناقشة،     -140
  .جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونية في المزودة بمقياس للجرعات

  )55/31المقرر (

  مقياس للجرعاتاإلستراتيجية االنتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة ب: منغوليا

ية االنتقالية ألجهزة االستنشاق المـزودة بمقيـاس        اإلستراتيجلمساعدة التقنية إلعداد    ل ا طلب قدم ممثل األمانة    -141
، )د (51/34مصحوبا بالوثائق والمعلومات ذات الصلة، حسبما ينص عليه المقرر          ذلك  كان  و . في منغوليا  للجرعات

أجهـزة االستنشـاق    ولم ينتج البلـد     . وقُدم إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيه بصورة منفردة، حسبما يتطلبه المقرر نفسه           
 التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونية، وغطت الواردات معظم طلبات السوق من هـذه             مزودة بمقياس للجرعات  ال

وقدم البلد معلومات عن جميع الواردات من المنتجات الخاصة بهذه األجهـزة خـالل السـنوات الـثالث                  . األجهزة
في شكل أخر غير المواد الكلوروفلوركربونية في       الماضية؛ غير أن المنتج المستخدم، وهو السالبوتامول، كان متاحا          

 اإلستراتيجية االنتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات      ولذلك لم تجد األمانة تبريرا كامال لتمويل        . العالم
  .في منغوليا

هما لن يستطيعا   ، قال عضوان إن   جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية   وكما حدث في المناقشة المتعلقة بطلب         -142
وأكدت اليونيدو  . دعم تمويل هذا الطلب، حيث ال يوجد ما يبرره بصورة كاملة وال يحتاجه البلد في ظل توافر البدائل                 

 التـي   أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات    أن منغوليا تتطلب إستراتيجية انتقالية للسماح باالنتقال الميسر من          
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  .ربونية والتي يوفرها االتحاد الروسيتستخدم المواد الكلوروفلورك

اإلستراتيجية االنتقالية ألجهـزة االستنشـاق       اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على طلب        قررتوعقب المناقشة،     -143
  . التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونية في منغولياالمزودة بمقياس للجرعات

  )55/32المقرر (

   البنك الدولي  )4(

تشـتمل علـى      التي Add.2 و Add.1 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/22 ائقممثلة األمانة الوث  قدمت    -144
وتمت الموافقة على طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في تونس في إطـار             . عمل البنك الدولي  تعديالت برنامج   

ة أنشطة أخرى للنظر فيها     انيثموتم تحديد   . من جدول األعمال في قائمة المشروعات ذات الموافقة الشمولية        ) أ(7البند  
 وطلـب إلجـراء     ةة طلبات إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني       سبعبصورة منفردة، بما فيها     

دراسة عن كيفية إعداد إستراتيجية للحصول على تمويل من خالل أسواق الكربون الطوعية من أجل تـدمير المـواد                 
  . فيهاالمستنفدة لألوزون غير المرغوب

الفلبين ووإندونيسيا  إكوادور  الصين و  (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة      
  )وتايلند وفييت نام

ــل    -145 ــات تموي ــي طلب ــة ف ــة التنفيذي ــدادنظــرت اللجن ــروعات إع ــة إدارة خطــط مش ــواد  إزال الم
 ينمن جدول األعمال وعمال بـالمقرر     ) أ(7إطار البند   في ضوء المناقشة التي جرت في        الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .55/14 و 55/13

اآلن بتنفيذ خطـة إدارة     وبعد أن قدم ممثل األمانة تحديثا شفهيا بأن وكالة منفذة أخرى تقوم             وعقب المناقشة،     -146
  : اللجنة التنفيذيةقررت إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إندونيسيا،

 المـواد  إلعـداد خطـط إدارة إزالـة         البنـك الـدولي    علـى الطلبـات التـي قـدمها          أن توافق   )أ(
على مسـتوى التمويـل     لكل من إكوادور، والفلبين، وتايلند، وفييت نام،         الهيدروكلوروفلوروكربونية

  ؛ بهذا التقريررابع في المرفق الالخاص بها والوارد

  :الصينب ما يتعلقوفي  )ب(

 علـى مسـتوى     الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد    افق على إعداد خطة     أن تو   )1(
 دوالرا  86 940 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة        دوالر أمريكي  1 159 200يل يبلغ   وتم

 ي بالتقرير الحالي، لتغطية تكـاليف قطـاع       رابع، حسبما هو موضح في المرفق ال      أمريكيا
، شريطة عدم موافقة اللجنة التنفيذية      يةإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربون   و PUرغاوي  

   وعلى تمويل إضافي إلعداد مشروع للمرحلة األولى لهذه القطاعات؛

أن تطلب إلى البنك الدولي اإلحاطة علما بالمقررات القادمة للجنة التنفيذية فيما يتعلق بقطاع   )2(
  .اإلنتاج عند إعداد اإلستراتيجية القطاعية

  )55/33المقرر (

  منهجية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون/إعداد إستراتيجية: لميمشروع عا

 عن كيفية إعداد إستراتيجية للحصـول       أوضحت ممثلة األمانة أن البنك الدولي قدم طلبا لالضطالع بدراسة           -147
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 مسـتوى   على تمويل من أسواق الكربون الطوعية من أجل تدمير المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها على               
وقُدم المقترح جنبا إلى جنب مع مسودة شروط        . 54/10 دوالر أمريكي، وذلك استجابة للمقرر       250 000تمويل يبلغ   

وقدم البنك الدولي أيضا تفصيال     . التكليف للدراسة التي اشتملت على تعليقات أعضاء اللجنة التنفيذية وفقا للمقرر نفسه           
  .وبللتكاليف بالنسبة لمستوى التمويل المطل

وفي المناقشة التالية المتعلقة بشروط التكليف، اقتُرح أنه ربما تكون هناك حاجة إلى إجراء أكثر من دراسـة                   -148
 التي يشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة في عملية التخلص، مثل، في             الحاالتواحدة عن الحالة من أجل تقييم       

وفي هذا الصدد، ينبغي تقديم التوجيه بشأن       . لدولي والتخلص النهائي  أو ا /مراحل االسترداد والتخزين والنقل المحلي و     
ولذلك قال  . ا بين أصحاب المصلحة   رصيد انبعاثات الكربون المسموح به    ضمان أنه يمكن تقاسم المنافع المكتسبة من        

الة وجود حاجة سيما في ح  دوالر أمريكي ليس كافيا، وال  250 000أحد األعضاء إنه يرى أن المبلغ المطلوب البالغ         
  . إلى إجراء عدة دراسات

وعرض ممثل السويد، بالنيابة عن بلده، تقديم دعم إضافي من خالل مؤسسة تمويل البيئة للشمال األوروبـي               -149
)NEFCO(     ،وذلك في شكل مساعدة عملية إلجراء الدراسـات المتعلقـة بعمليـة      ، رهنا بموافقة إدارة هذه المؤسسة 

وقال إنـه   . لدعم سيكون إضافة إلى المساهمات الثنائية للسويد في الصندوق المتعدد األطراف          وأكد أن هذا ا   . التخلص
  . سيتشاور مع البنك الدولي فيما يتعلق ببلدان مرشحة مالئمة

بلـدان  ال" تشير إلى منفعة أو التـزام        في الصالحيات ورادة  واقترح أحد األعضاء أنه ينبغي تغيير كل عبارة           -150
كـي  " 5المادة  المدرجة في   بلدان  الشركات  "وأن تشير العبارة بدال من ذلك إلى منفعة أو التزام           " 5مادة  الالمدرجة في   

 والطوعية تتعلق بالقطاع الخاص فقط ولـيس بالحكومـات أو           رصيد انبعاثات الكربون المسموح بها    يعكس األمر أن    
تمتلك مـواد مسـتنفدة     في بعض البلدان    حكومات  وردا على ذلك، قال ممثل البنك الدولي إن ال        . الدول السيادية ككل  

  .لألوزون غير مرغوب فيها

وغطت المالحظات األخرى أهمية األخذ في الحسبان أنشطة التدمير التي تمـت الموافقـة عليهـا بالفعـل؛          -151
 وضمان عدم ظهور حوافز ضارة تؤدي إلى زيادة إنتاج مواد مستنفدة لألوزون يكون مصيرها التـدمير؛ وتسـويق                 

  . في االعتبار"اإلضافية" مسألة ووضعاإلستراتيجية؛ 

تكون فيها اآلراء في     التي   وقال ممثل البنك الدولي إنه سيأخذ في الحسبان اآلراء التي أعرب عنها األعضاء              -152
وسيتم إصدار نسخة منقحة من شروط      . نطاق الدراسة من حيث شروط التكليف والتي يمكن إدراجها بتكاليف مقبولة          

  .كليف كي تنظر فيها اللجنة التنفيذيةالت

  : اللجنة التنفيذيةقررت،  التي قُدمتوعقب المناقشة والتعديل الشفهي لشروط التكليف المنقحة  -153

 المتعلقة بكيفية إعداد إستراتيجية للحصول على تمويل أن توافق على شروط التكليف المنقحة للدراسة      )أ(
 أجل تدمير المواد المستنفدة لألوزون غير المرغـوب فيهـا           من خالل أسواق الكربون الطوعية من     

   من هذا التقرير؛ وشرالحادي عالواردة في المرفق 

 500 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة        دوالر أمريكي  250 000تمويل بمبلغ   الأن توافق على طلب       )ب(
  . للبنك الدوليدوالرا أمريكيا  22

  )55/34المقرر (
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 ستثماريةالمشروعات اال  )د(

  بروميد الميثيل

 )اليونيدو) (2010-2008(خطة قطاع إنتاج بروميد الميثيل من المرحلة الثانية : الصين

خطة قطاع إنتاج بروميد من  للموافقة على تمويل المرحلة الثانية اليونيدو طلب لدى تقديمه ، ممثل األمانةأفاد  -154
 شمل التحقق من الطلبن أ ،)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/27 من 81-56الفقرات  (2010-2008الميثيل 

كفاءة الطريقة المستخدمة للتحقق من عن مدى  األمانة وتساءلت). 2007-2005( من الخطة ىإنجاز المرحلة األول
م وتق أن اليونيدو إلىولهذا، طلب . إزالة بروميد الميثيل، وهو يعتبر مادة مستنفدة لألوزون ذات استخدام مزدوج

  . إلى االجتماع السادس والخمسينإضافين نتائج تحقق  عباإلبالغ

الصرف في توقف  إلى حالة مماثلة في رومانيا حيث تمت الموافقة على المشروع ولكن اليونيدوأشار ممثل و  -155
على وجوب أن تستعرض اللجنة المشروع في االجتماع السادس شدد  أحد األعضاء غير أن. انتظار مثل هذا التحقق

 .إضافيةمعلومات قد قدمت   اليونيدوتكونعندما ، والخمسين

 خطة قطاع إنتاج بروميد الميثيلالمرحلة الثانية من  النظر في أنه ينبغي إعادة اللجنة التنفيذية قررتو  -156
 . االنتهاء من التحققشريطةفي االجتماع السادس والخمسين في الصين  )2008-2010(

  )55/35المقرر (

   السنواتاالتفاقات المتعددة

 )فرنسااليونيب و(نهائية الخطة إدارة اإلزالة : جمهورية أفريقيا الوسطى

لمواد المستنفدة لألوزون في قطاع المتعلقة بإزالة انهائية الزالة اإلعرضت ممثلة األمانة مقترح خطة إدارة   -157
وكان الطلب . ىورية أفريقيا الوسط نيابة عن حكومة جمهالرئيسية،باعتباره الوكالة  اليونيب قدمها حسبماالتبريد 

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/25( دوالر أمريكي 205 000المقدم من أجل مبلغ 

أخطرت اللجنة التنفيذية أن المشروع كان في قائمة المشروعات التي تنظر على نحو فردي بسبب خسارة و  -158
وكان إعادة الرصيد شرطا للنظر في خطة إدارة  .لسابق التبريد الموافق عليها في اغازاتالمبالغ المقدمة لخطة إدارة 

وتم إخطار اللجنة أيضا بأن حكومة فرنسا، التي كانت مسؤولة عن تنفيذ خطة إدارة . والموافقة عليهانهائية الاإلزالة 
 . ذلك بعد غير المنصرفة إلى الصندوق، وأن الخطة سيجرى إلغاؤهامبالغ، قد وافقت على إعادة الالنهائية اإلزالة

 : اللجنة التنفيذيةررتوق  -159

 مبلغ على لجمهورية أفريقيا الوسطىالنهائية  المبدأ، على خطة إدارة اإلزالة حيثأن توافق، من   )أ(
 ومبلغ لليونيب ا أمريكيا دوالر13 650 دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 105 000
شريطة  ، دوالر أمريكي لحكومة فرنسا13 000تبلغ  دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم 100 000

 إلى  التبريدغازات الرصيد المتبقي من خطة إدارة إال بعد إعادةالمبالغ لحكومة فرنسا عدم صرف 
 ؛الصندوق المتعدد األطراف

 واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة إدارة ىأن توافق على االتفاق بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسط  )ب(
  عشر بهذا التقرير؛ثاني المرفق الالواردة فيالنهائية الة اإلز

 49/6 و41/100 المقررين شروط تراعي بصورة كاملةأن على  وحكومة فرنسا اليونيبأن تحث   )ج(
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  و؛النهائية للجنة التنفيذية خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة

  .التقريرهذا لمرفق الرابع باة في موضح مستويات التمويل العلىأن توافق على أول شريحة   )د(

 )55/36المقرر (

  )كندا(قطاع الخدمة  النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية في إلزالةاخطة : شيلي

 للمواد النهائية اإلزالة خطةن حكومة كندا، نيابة عن حكومة شيلي، قدمت بأ ممثل األمانة أفاد  -160
بصورة منفردة ها اللجنة تنظر فيكي  الخدمة قطاع في الكلوروفلوروكربونية

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/26 .( دوالر أمريكي زائدا تكاليف 437 500وكان مجموع تكاليف المشروع 
هذا المشروع دم قُو. لمشروعلهذا ا العامة أو التكاليف ولم تكن هناك مسائل متعلقة بالسياسات. دعم الوكالة لكندا

  .منخفضالك ستهالالبلدان ذات حجم االطاعية لبلد غير نه خطة إزالة قبصورة منفردة أل للنظر فيه

   : اللجنة التنفيذيةررتوق  -161

 في قطاع الخدمة يةلكلوروفلوروكربونلمواد ا على خطة اإلزالة النهائية ل، من حيث المبدأأن توافق،  ) أ(
 ا أمريكيا دوالر56 875 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 437 500لشيلي، بمبلغ 
  ؛ تضع سابقةلن التفاهم على أن الموافقة على المشروع على أساسلحكومة كندا، 

مواد  على االتفاق بين حكومة شيلي واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة اإلزالة النهائية للأن توافق  ) ب(
 ا التقرير؛هذب عشر لثفي المرفق الثاحسبما ترد  في قطاع الخدمة يةكلوروفلوروكربونال

 للجنة 49/6 و41/100 المقررين شروط تراعي بصورة كاملةأن حث حكومة كندا على أن ت  ) ج(
  و؛ في قطاع الخدمةيةكلوروفلوروكربونمواد الالتنفيذية خالل تنفيذ خطة اإلزالة النهائية لل

طاع  في قيةكلوروفلوروكربونمواد ال على الشريحة األولى من خطة اإلزالة النهائية للأن توافق  ) د(
 .التقريرهذا المرفق الرابع بالخدمة بمستوى التمويل الموضح في 

  )55/37المقرر (

  )اليونيب() الشريحة الثانية( يةكلوروفلوروكربونمواد اللاالخطة الوطنية إلزالة  نيبال

نهائية من خطة  الثانية والة، بالنيابة عن حكومة نيبال، طلًبا لتمويل الشريح اليونيب قدمنإقال ممثل األمانة   -162
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/37(  دوالر أمريكي60 000هائية لهذا البلد، طالًبا بذلك مبلغ نإدارة اإلزالة ال

التدريب، و ات العامةسياستنفيذ أنشطة ال بعض التقدم في الحظت إحراز اليونيب، األمانة لطلباستعراض ولدى 
وأشارت  .عن قرب بأنشطة التدريبيرتبط ، وهو ما التقنيةاعدة لكن تم تحقيق القليل من التقدم في عنصر المسو

 000من أصل مبلغ  دوالر أمريكي 90 000 ه كان هناك رصيد مقدار2007األمانة أيًضا إلى أنه في نهاية عام 
وحيث أن األهداف الخاصة بالشريحة لم  .ال يزال متاًحا من الشريحة األولى دوالرا أمريكيا الموافق عليه 110

 . ال يمكن لألمانة أن توصي بصرف التمويل المطلوب،تحققت

 لمساعدة تمت الموافقة على نهج متتالي فريدنه إ ممثل اليونيب، متحدثًا أيًضا بالنيابة عن اليوئنديبي، وقال  -163
 تم لك،ولذ . ما بعد هذا التاريخللمحافظة على االمتثال آليات تووضع 2010 بحلول عام تحقيق االمتثالنيبال على 
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 .الالزمةوحدات ومواد التدريب وسوف يتم البدء في توريد معدات التبريد إعداد من  هاءتناال

ن الموافقة على إ عضوين آخرين قالعضوان عن دعمهما لتمويل الشريحة المطلوبة، في حين وأعرب   -164
 التوجيهية للجنة التنفيذية ادئيتعارض مع المبالمتطلبات الخاصة بالشريحة األولى في وقت لم تتحقق فيه الطلب 

 .وسوف يؤدي إلى سابقة غير ُمجازة

الشريحة الثانية من الخطة الوطنية إلزالة المواد  اللجنة التنفيذية تأجيل الموافقة على قررتو  -165
 في تنفيذ األنشطة ملموس  إظهار تقدمشريطة حتى اجتماعها السادس والخمسين، الكلوروفلولوكربونية في نيبال

 .في الشريحة األولىلمدرجة ا

  )55/38المقرر (

  )اليونيب واليوئنديبي(خطة إدارة اإلزالة النهائية  :بيرو

 فيها بشكل فردي بسب المشاكل القائمة في للنظر قُدمتن خطة إدارة اإلزالة النهائية لبيرو أ ممثل األمانة أفاد  -166
 مشاكلوقد أخطرت األمانة اللجنة بأنه قد تم إيضاح ال .ضاحالتي تطلبت اإلي وقت االنتهاء من الوثيقة فيالبيانات 

، وتم التوصل إلى اتفاق حول التمويل UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/38/Add.1، كما هي مقدمة في الوثيقة اآلن
 .ئي لخطة إدارة اإلزالة النهائيةالنها

 من المواد واردات بعدم وجودورًدا على طلب اإليضاح المقدم من أحد األعضاء فيما يتعلق   -167
في هذه  ية كلوروفلوروكربونموادقم باستيراد ت لم بيرون إ ممثل اليونيب قال، 2007 في عام يةالكلوروفلوروكربون

  . مخزونات كافية من السنة السابقةا ال يزال لديهاالسنة ألنه

 لموادلل من االستخدام الفعلي طلب اإلبالغ عن كتذكر ممثل األمانة بأن اإلبالغ الخاص بالبرنامج القطري و  -168
أنه تم  بيرو عن بيانات االستهالك القطاعي الخاصة بها إلثبات توقد أبلغ .منهاواردات الو يةالكلوروفلوروكربون

كما أبلغت األمانة اللجنة أيًضا بأنه قد تم  . قيد االستعراض خالل السنةاستعمال المواد الكلوروفلوروكربونية في البلد
 .هذه السنةللبلد في  االستهالك المسموح به من أجل حد 2008ستيراد لسنة تحديد حصة ا

 : اللجنة التنفيذيةررتوق  -169

 دوالر 155 000 بمبلغ تمويل لبيرو، من حيث المبدأ، على خطة إدارة اإلزالة النهائية أن توافق  ) أ(
 دوالر أمريكي زائد 367 000 تكاليف دعم الوكالة لليونيب، وا أمريكيا دوالر20 150أمريكي زائد 

 ؛ تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبيا أمريكيا دوالر27 525

 حسبما ترد على االتفاق بين حكومة بيرو واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية أن توافق  ) ب(
 ؛التقريربهذا  عشر رابعفق الفي المر

 للجنة 49/6 و41/100 المقررين شروط عي بصورة كاملةتراأن حث اليونيب واليوئنديبي على أن ت  ) ج(
  و ؛التنفيذية خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية

هذا المرفق الرابع ب على الشريحة األولى من الخطة بمستويات التمويل الموضحة في أن توافق  ) د(
 .التقرير

  )55/39المقرر (
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  )اليونيدو(ة لألوزون دالخطة الوطنية إلزالة المواد المستنف: اليمن

ة لألوزون د قدم برنامًجا وطنًيا إلزالة المواد المستنف،رئيسيةالوكالة ال بصفته ،ن اليونيبإ ممثل األمانة قال  -170
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/43و Add.1( كانت أهداف المشروع هي إزالة و .بالنيابة عن حكومة اليمن

وكلوروفورم   استهالك رابع كلوريد الكربونومواصلة عدم 2009 بنهاية عام  والهالوناتالمواد الكلوروفلوروكربونية
 انتقالية إلزالة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس إستراتيجيةواشتملت الخطة أيًضا على طلب لتمويل إعداد  .الميثيل

 .للجرعات المستوردة

في اليمن في قطاعات خدمة التبريد  ونيةالمواد الكلوروفلوروكربتم استهالك المستويات المتبقية من و  -171
وفي قطاع تصنيع التبريد  .وقد تم التوصل إلى اتفاق حول تكلفة أنشطة قطاع الخدمة .وتصنيع التبريد التجاري
 12- والكلوروفلوروكربون11- الكلوروفلوركربون شركات تتطلب التحويل من استخدام10التجاري، كانت هناك 

وفي  .أ134-ب والهيدروفلوروكربون141- الهيدروكلوروفلوروكربونريد إلى استخداملنفخ الرغاوي وأنظمة التب
 عوامل النفخ البديلة اليونيب واليونيدو النظر في إلى لالجتماع التاسع لألطراف، طلبت األمانة 19/6ضوء المقرر 
بسبب بشكل كبير ت قد زادتكلفة المشروع كون وقد ت .n-pentane وHFC-245faة لألوزون، وهي دغير المستنف

-الهيدروكلوروفلوروكربون األخرى غير 11-الكلوروفلوركربون الفنية ذات الصلة بالتحول إلى بدائل مشاكلال
ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون بالتحول إلى ة، ال يمكن لألمانة التوصي19/6في ضوء المقرر  هغير أن .ب141

 .كعامل لنفخ الرغاوي HFC-245faاستخدام يكون فة سوف واعتبرت أن الخيار األكثر فعالية من حيث التكل

شدد عدد من األعضاء على أنه كان من الهام بالنسبة لليمن االلتزام بتعهداتها بموجب البروتوكول في و  -172
دائل وتساءل العديد من األعضاء عن ما إذا كان قد تم أخذ الب .المواد البديلةبالوقت المحدد وبالتنفيذ المدعم للمشروع 

 في عين االعتبار أيًضا، وذلك في ضوء التكلفة المرتفعة والنقص الحالي HFC-245faواألخرى غير الهيدروكربون 
 . الحلول األخرىاستبعادوصرح ممثل اليونيدو بأنه قد تم  .في اليمن HFC-245faفي وفرة 

  االجتماع هذافيالذي يتم النظر فيه " الوحدة الوظيفية"اختبار المشروع في نموذج أن يتم كان هناك مقترح بو  -173
وقد عبر  .أن النموذج ال يزال نموذًجا نظرًياإلى  أشار عضو آخر غير أن . من جدول األعمال10في إطار البند 

 األقل ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونالعديد من األعضاء عن مخاوفهم بشأن مخاطر التحول العكسي إلى استخدام 
عن طريق عنصر حدوث ذلك وأفاد ممثل األمانة بأنه قد تم تقليل إمكانية  .HFC-245fa إلىول تحال في حالة تكلفة

  .الرصد في المشروع

 : اللجنة التنفيذيةقررتتحفظات األعضاء فيما يتعلق بالمشروع، لحل إيجاد الوبعد المشاورات الخاصة ب  -174

  علًما بالوضع الخاص في اليمن، وهوأن تحيط  ) أ(

كعامل نفخ  11-الكلوروفلوركربونكنولوجيا الوحيدة المتاحة تجارًيا والُمثبتة الستبدال الت   )1(
 ؛ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونفي البلد هي الرغاوي 

 في عام يةكلوروفلوروكربونمواد المحدودية الوقت المتاح للتنفيذ قبل اإلزالة الكاملة لل   )2(
المواد ير معتمدة على  لن تسمح بإدخال تكنولوجيا جديدة غ2010

 االمتثال؛، مما ُيعرض البلد لمخاطر عدم الهيدروكلوروفلوروكربونية

 في 2.2 ال يمثل سوىالمزمع إزالته بموجب خطة اإلزالة  11-الكلوروفلوركربونحجم    )3(
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  ية؛كلوروفلوروكربونمواد الالمائة من خط األساس الوطني لل

لتوصل إلى أفضل طرق بغية االلجنة التنفيذية جرت داخل مشاورات مكثفة  علًما بأن أن تحيط  ) ب(
 لالجتماع التاسع عشر 19/6لمضي قدًما من أجل توفيق المضمون الذي يعبر عنه المقرر ل

وعلى وجه . بشروط خطة اإلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلألطراف فيما يتعلق بإزالة 
-الهيدروكلوروفلوروكربونة لألوزون مع داد المستنف ثنائي المرحلة إلزالة المونهجالخصوص، أن 

لمساعدة المطلوبة ل بالحاجة العاجلة األكثر مالئمة فيما يتعلق النهجكخطوة مرحلية كان هو  ب141
األخرى بخالف  11-الكلوروفلوركربونفي الوقت الذي لم تكن فيه بدائل 

 ،5المادة المدرجة في دول المتاحة على نطاق واسع بعد في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

ة لألوزون لليمن، بمبلغ تمويل د على الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنف، من حيث المبدأأن توافق،  ) ج(
 لليونيب ا أمريكيا دوالر59 150اليف دعم الوكالة البالغة ـ دوالر أمريكي زائد تك455 000
على  لليونيدو، ا أمريكيا دوالر102 788لغة  دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم البا1 370 500و

 : التفاهم على ما يليأساس

لن تطلب حكومة اليمن أي تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق بإزالة   )1(
 في يةالكلوروفلوروكربونللمواد  المستخدمةأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 

 ؛البلد

ة لألوزون، يمكن لحكومة اليمن دنيات األخرى الخالية من المواد المستنففر التقابمجرد تو  )2(
ة دأن تقدم طلًبا للتحويل في المرحلة الثانية إلى تكنولوجيا غير معتمدة على المواد المستنف

 ، وذلك التي تغطيها خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزونلألوزون بالنسبة لهذه الشركات
 ؛ الخاصة بهاالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزكجزء من 

 ؛ررات المستقبلية للجنة التنفيذيةلن يشكل أي جانب للمقرر الخاص بخطة اإلزالة سابقة للمق  )3(

 على االتفاق بين حكومة اليمن واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة اإلزالة الوطنية للمواد أن توافق  ) د(
 ؛التقريربهذا  عشر خامسفق ال في المرتردحسبما  ،ة لألوزوندالمستنف

 49/6 و41/100 المقررين شروط تراعي بصورة كاملةأن حث اليونيب واليونيدو على أن ت   )ه(
  و ؛لجنة التنفيذية خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائيةالصادرين عن ا

هذا المرفق الرابع بة في  على الشريحة األولى من الخطة بمستويات التمويل الموضحأن توافق  ) و(
 .التقرير

  )55/40المقرر (

 فيما يتعلق بمبدأ تمويل المشروع الذي ا بلجيكا والسويد، عند الموافقة على المقرر، عن مخاوفهمعضواعبر   -175
 وافق أطراف البروتوكول اي من أجلهت البديل األكثر مالئمة والي هالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيه تكان
وقد أشار عضو السويد  .وقد أكدا على أن المقرر ال يجب أن يشكل سابقة .ًرا على جدول زمني ٌمسرع لإلزالةمؤخ

 .فعاالإلى أن المشروع لم يكن 
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  أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

مزودة  في قطاع أجهزة االستنشاق الالمواد الكلوروفلوروكربونيةالخطة القطاعية إلزالة استهالك  :الصين
   )اليونيدو (بمقياس للجرعات

ن اليونيدو قد قام بالنيابة عن إ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/27لوثيقة لتقديمه  ، لدى ممثل األمانةقال  -176
 من قدرات استنفاد األوزون طن 322.5الجتماع الخامس والخمسين إلزالة إلى احكومة الصين بتقديم خطة قطاعية 

، بتكلفة إجمالية أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتالمستخدمة في تصنيع ية لوروفلوروكربونمواد الكال
 أوالً في االجتماع الثالث ونُظر في المقترح . مليون دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة18.85قدرها للصندوق 

ومع ذلك فقد ٌأرجئت مناقشة  .لوكالة مليون دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم ا22.3والخمسين بتكلفة إجمالية تزيد عن 
المقترح وتمت ُمطالبة حكومة الصين واليونيدو باألخذ بعين االعتبار الترشيد الصناعي وفعالية التكلفة قبل إعادة تقديم 

 ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، أخذ اليونيدو بعين المنقحةوفي الخطة القطاعية . منقحمقترح مشروع 
خطة اإلزالة يتعلق ب المقترح كان ونظرا ألن . اللجنة في اجتماعها الثالث والخمسينالتي أثارتها المسائلار االعتب

 له على الطلبات المحتملة الكبيرةده، والتداعيات يتعقمدى  للصين، وفي ضوء يةكلوروفلوروكربونمواد الالنهائية لل
للمواد  المطلوبة من قبل حكومة الصين لتحقيق اإلزالة النهائية ، والمساعدة اإلضافية2010 بعد الرئيسيةلالستخدامات 

 فيه للنظر، قدمت األمانة المشروع للجنة التنفيذية 2010كانون الثاني /قبل األول من ينايرالكلوروفلوروكربونية 
  .بشكل فردي

وبناء عليه  .اع الحاليوافقت اللجنة على أن ذلك كان من الموضوعات الهامة التي تطلبت الحل في االجتمو  -177
وأبلغ ميسر فريق  .لنظر في الموضوعمواصلة افقد قررت إنشاء فريق اتصال، بالتعاون مع السويد كميسر، ل

االتصال عن تحقيق بعض التقدم ولكن ظلت اختالفات بشأن حساب التكاليف للجوانب المختلفة من المشروع، وأن لم 
  .الييتيسر الوصول إلى اتفاق في االجتماع الح

وقال عضو من الصين إن إزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية من أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس   -178
عدد الكبير من الشركات والتركيبات، ونقص الموارد وجود   ذلكبما فيللجرعات في الصين يمثل تحديات خاصة، 

 الصين؛ ومدى تعقيد العملية الوطنية للموافقة على العقاقير؛ للتحويل؛ واستخدام األدوية الفريدة فيالالزمة التقنية 
 وقال إن الحكومة، وال سيما وزارة حماية البيئة . السوق والمرضى التغيير في هذا القطاعكي يتقبلوالوقت المطلوب 

كربونية، وأعرب وإدارة األغذية والعقاقير في الدولة، قد شاركت بفعالية مع الشركات في إزالة المواد الكلوروفلورو
عن أنه من المأمول إيجاد حل للصعوبات الحالية التي تؤخر الموافقة على مشروع إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية 

  .في قطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

 ستة مكونات وقال إن تقريبا جميع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المنتجة في الصين تستخدم  -179
، ولم تكن مسؤولية 2007 و2006ومما يثير القلق هو أن اإلنتاج من المكونات األخرى لم يبدأ إال في . فعالة فقط

وباإلضافة إلى ذلك، كان هناك عدد كبير من وسائل العالج غير التي . الصندوق المتعدد األطراف تناول هذا اإلنتاج
 الرئتين انسداد مرضاحا في الصين للمرضى الذين يعانون من الربو ومن تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية مت

اجة إلى الترشيد الصناعي، سواء من خالل تدابير تنظيمية صارمة بدرجة أكبر أو حوأخيرا قال إن هناك . المزمن
  .من خالل عمل قوى السوق

  الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزة  اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على طلب تمويل إزالة الموادرتروق  -180
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وطلبت إلى الصين واليونيدو استعراض المشروع االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الصين في الوقت الحالي، 
   .كي ُينظر فيه في اجتماع قادم للجنة التنفيذية

  )55/41المقرر (

  قطاع اإلنتاج

  )البنك الدولي (يةوروكربونكلوروفلمواد ال إلنتاج الالمعجلةاإلزالة  :الهند

 المواد إلنتاج المعجلةتفاق بين الهند واللجنة التنفيذية لإلزالة االقدم ممثل األمانة مشروع   -181
 البنك الدولي وفقًا للمقرر والذي أعده UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/33 في الوثيقة الوارد الكلوروفلوروكربونية

 مليون دوالر أمريكي في 3.17ابة متابعة للموافقة من حيث المبدأ على وقد كان مشروع االتفاق هذا بمث. 54/37
 .2008آب /في الهند قبل األول من أغسطس الكلوروفلوروكربونية المواداالجتماع الرابع والخمسين إلنهاء إنتاج 

غطى أنشطة  قد 7 ما إذا كان بند الجزاءات في الفقرة  مشروع االتفاق، طلبت األمانة إيضاحدراسةوبعد   -182
 . من البنك الدولي حتى وقت إرسال الوثائقردولم تتلقى األمانة أي  .الكلوروفلوروكربونية الموادأخرى غير إنتاج 

أوضح ممثل البنك الدولي أن حكومة الهند قد طلبت المزيد من الوقت للتحقق من تداعيات التعليقات التي و  -183
مشروع االتفاق في طلبه المتعلق ب البنك الدولي يسحبونتيجة لذلك،  . األمانة فيما يتعلق ببند الجزاءاتقدمتها

 .االجتماع الحالي وسوف ُيعيد تقديمه إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين

 البرامج القطرية:  من جدول األعمال8البند 

أن جمهورية إيران اإلسالمية ب ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/44 الوثيقة ، لدى تقديمه ممثل األمانةذكر  -184
 كبير وجود تباينسبق أن قدمت إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي واألربعين تحديثا لبرنامج قطري يشير إلى 

وقد وافقت اللجنة . 7 البيانات المبلغ بها بموجب المادة وبين استهالك رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل بين
 على تحديث البرنامج القطري، ولكنها طلبت إلى هذا البلد أن يقدم إلى أحد االجتماعات في 41/84في المقرر 

المستقبل تحديثا لبرنامج قطري منقح على أساس أرقام استهالك رابع كلوريد الكربون تكون متمشية مع بيانات المادة 
ولم يعد تحديث البرنامج القطري المنقح . مسينوقدم اليونيب واليونيدو هذه الوثيقة إلى االجتماع الخامس والخ. 7

يشير إلى استهالك مرتفع للغاية من رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل، وإنما إلى خط األساس المقبول 
وتلك المعلومات، إلى جانب الموافقة في .  لكل من رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل7وبيانات المادة 

ع المذيبات الستهداف ما تبقى من رابع كلوريد الكربون ا النهائي في قطالجامعخمسين على المشروع االجتماع ال
 أن المسائل التي أثارتها األمانة فيما يتعلق بتحديث البرنامج القطري المقدم إلى االجتماع تعنيوكلوروفورم الميثيل، 

  .صلةالحادي واألربعين، لم تعد ذات 

 بتقديم اليونيب واليونيدو تحديثا للبرنامج القطري المنقح، بالنيابة عن حكومة علماتنفيذية  اللجنة الأحاطتو  -185
  . جمهورية إيران اإلسالمية

  قطاع اإلنتاج:  من جدول األعمال9البند 

مواصلة بحث وتحليل المسائل المتعلقة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع اإلنتاج   )أ(
  ))ز(53/37  المقرر(

أمانة الصندوق ورقة عن المسائل ، أعدت 53/37لدى تقديمه لهذا البند، إنه عمال بالمقرر  ،قال ممثل األمانة  -186
، 5المادة المدرجة في  والبلدان غير 5المادة المدرجة في بلدان العليها خبراء من خمس قطاعات إنتاج في كي يعلق 

، التي قدمت مزيد من UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45لوثيقة وأجرت مناقشات مع هؤالء الخبراء وأعدت ا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53 
 
 

 

 

 

51

بحث المجاالت تناولت الوثيقة و. البحث والتحليل بخصوص إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع اإلنتاج
الخطوط اإلرشادية القائمة لقطاع اإلنتاج، وخيارات إنتاج : المشار إليها في المقرر من خالل النظر في

 حساب التكاليف في قطاع إنتاج المواد وطرق بشكل منفصل 22-ب و142-ب و141-روكلوروفلوروكربونالهيد
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية االستهالك وعواقب إنتاج /وتزامن إزالة اإلنتاجالهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

وقدمت أيضا معلومات . لمزدوجة االستخداملالستعمال كمواد أولية؛ والمسائل المتعلقة بتواريخ االنتهاء والمصانع ا
  .عن تمويل الكربون وآلية التنمية النظيفة

المواد فق عموما على أن المسائل المحددة بالعالقة إلى قطاع إنتاج ، اتُاليةفي المناقشة التو  -187
واد الكلوروفلوروكربونية، معقدة للغاية ومختلفة عن المسائل المتعلقة بإنتاج الممسائل الهيدروكلوروفلوروكربونية هي 

رح إعداد وفي هذا السياق، اقتُ.  المراحل السابقة لإلنتاج والالحقة لهثرها على الصناعات األخرى، في كل مننظرا أل
لط عليها الضوء، الحاجة إلى تحديد ومن بين المسائل األخرى التي ُس. ات، مع إشراك الصناعاستراتيجيات اإلزالة

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كمواد صكوك تمويل الكربون وعواقب استعمال بالت وتوضيح عناصر مثل الص
  .خاضعة للرقابة وكذلك كمواد أولية

د هذه المسائل، ينبغي أن تخضع في البداية يتعقمدى المناقشة، وافقت اللجنة التنفيذية على أنه نظرا لوعقب   -188
وفي أول اجتماع لفريق االتصال، تم اختيار أستراليا . مفتوح العضويةإلى مناقشة أوسع نطاقا من جانب فريق اتصال 

 أعمال فريق االتصال المفتوح العضوية بعد ذلك اللجنة التنفيذية بأن الفريق رسميأبلغ و .عمال هذا الفريقأل كميسر
 بأن أي ، على أساس الفهمUNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45وافق على استعراض التوصيات الواردة في الوثيقة 

  .مقررات متعلقة بهذه التوصيات سيتم تأجيلها إلى أن يتم التبادل األولي لآلراء

 مصانع إنتاج المواد لعملية مراجعةفيما يتعلق بالتوصية األولى، اقترح أن شروط التكليف الحالية و  -189
 من وجود رأي آخر مفاده أن مثل الرغمعلى  لتشمل تقييم األثر البيئي، استعراضهاالهيدروكلوروفلوروكربونية ينبغي 

وفيما يتعلق بالتوصية الثانية بشأن حساب تكاليف .  فقط بعد البت في المسائل الرئيسيةتناولهاهذه التفاصيل ينبغي 
اإلنتاج، تم التشديد على الحاجة إلى استكشاف الخيارات باإلضافة إلى اإلغالق نظرا للتعقيدات المشار إليها أعاله 

 الصناعات السابقة لإلنتاج والالحقة وينبغي النظر في اآلثار علىنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بصدد إزالة إ
وفيما يتعلق بالتوصية الثالثة، اعترف بأهمية اإلزالة المتزامنة، ولكن مع توقيت مرن لتقديم المشروعات المرتبطة . له

لإلزالة زالت هناك مسائل قائمة بصدد مدى ضرورة الحوافز وبالنسبة للتوصية الرابعة، ما . وذلك كحاجة إضافية
قدرات استنفاد حيث المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات قيمة أعلى من  ستغطي أوال معالجةوما إذا كانت المعجلة 

 5لمادة االمدرجة في بلدان الالرغم من اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الصين كانت البلد الوحيد من على األوزون، 
وفي التوصية الخامسة، ظهر أيضا أن رصد . ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونالتي تنتج هذه المواد، وخصوصا 

 كمواد أولية يعتبر مهما لمنع أي إنتاج مستقبلي لالستعمال المستخدمةمنتجي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
. خرى ينبغي إدراجه في أي نظام للرصد في المستقبلاألالت الستعمالواتفق أيضا على أن اإلنتاج . الخاضع للرقابة

وقد أشير مع ذلك، إلى الحساسية التجارية لبعض استعماالت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كمواد في مثل هذا 
   .النظام تعد أمرا يثير القلق

 بأي تفصيل، على الرغم من تناولها يتم لمفوبالنسبة لمسألة تواريخ االنتهاء، التي شملتها التوصية السادسة،   -190
وأبلغ أحد األعضاء الفريق أيضا بأن المرافق الجديدة للمواد . اقتراح تاريخ انتهاء مختلف لقطاع اإلنتاج

 مسألة المصانع المزدوجة ونوقشت بتعمق.  بالمواد األوليةتتعلق، 2008الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد اإلنشاء في 
الصادر عن  19/6 وهناك رأي مفاده أن اإلشارة في المقرر.  في التوصية السادسةتم تغطيتها بالمثل، التي االستخدام

تكون ، وإال لن  المصانع المزدوجة االستخدامينطبق علىإلى التحويالت الثانية االجتماع التاسع عشر لألطراف 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53 
 
 

 52

أن اتفاقات إزالة إنتاج رابع وهو  مع رأي آخر،هذا الرأي تعارض  و.األطراف قد أشارت إليها في نص المقرر
كلوريد الكربون مع المصانع المزدوجة االستخدام تحول دون إمكانية مساعدة إضافية من الصندوق المتعدد األطراف 

   .لهذه المصانع

 وبالنسبة للتوصية األخيرة بشأن دعوة ممثلين من أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  -191
(UNFCCC) ،قدم اقتراح بإمكانية دعوة رئيس المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة فقد ، وآلية التنمية النظيفة

غير أنه أعرب عن رأي . وممثلي مجلس التنفيذ المشترك وذلك لحضور االجتماع القادم للفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج
 تناولة بشأن تغير المناخ المذكورين في التوصية لن يتمكنوا من آخر مفاده أن ممثلي اتفاقية األمم المتحدة اإلطاري

. معلومات كافية متاحة على الموقع اإللكتروني آللية التنمية النظيفةهناك اآلثار االقتصادية آللية التنمية النظيفة وأن 
دون مساعدة من ممثلي ورأى آخرون أن المعلومات قيد البحث معقدة وأن تدفقات األموال لم يكن من السهل فهمها ب

  .آلية التنمية النظيفة

 األعمال أن ضيق الوقت قد حال دون مناقشة أي مسائل أخرى، بما في ذلك إعادة توجيه ميسروختاما، قال   -192
وقال إن مسألة إعادة انعقاد . المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى إنتاج مواد أولية من أجل تحقيق االمتثالإنتاج 
غير أن هناك رغبة في أن فريق االتصال .  إال باختصار فقطتناولها الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج لم يتم اجتماع

  .المفتوح العضوية ينبغي أن يواصل مداوالته في االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية

  : اللجنة التنفيذيةقررتوبناء على ذلك،   -193

   الفرعي لقطاع اإلنتاج في االجتماع الخامس والخمسين؛أال تعقد اجتماعا آخر للفريق  )أ(

أن يواصل فريق االتصال المفتوح العضوية مناقشة المسائل المتعلقة بقطاع إنتاج المواد   )ب(
 استنادا إلى الوثيقة ،الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45.  

  )55/42قرر الم(

  تقرير الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج  )ب(

، لم يعقد 55/41من جدول األعمال وعمال بالمقرر ) أ(9في ضوء المناقشات التي أجريت في إطار البند   -194
  .لفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج في االجتماع الخامس والخمسينآخر ل اجتماع

العتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد التحليل المنقح ل:  من جدول األعمال10البند 
  )54/40و) ط(53/37المقررين (الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47 إن األمانة أعدت الوثيقة ،تقديمه لهذا البند، لدى قال ممثل األمانة  -195
العتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة  اجميعتحليل لتشتمل على  ، وإنها)ط(53/37استجابة للمقرر 

وأضاف . ، بما في ذلك التكنولوجيات البديلة، والحوافز المالية ومنافع بيئية أخرىالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لتحليل على وركز ا. أن الوثيقة تم تنقيحها بعد النظر المبدئي فيها في االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية

 في تصنيع المنتجات الرغوية وأجهزة التبريد وفي القطاع الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالستخدامات الرئيسية للمواد 
. وتم تحديد التكنولوجيات البديلة في قطاعي الرغاوي والتبريد وتقدير التكاليف المرتبطة بها. الفرعي لخدمة التبريد

أوائل في تسوية المسائل المتصلة بتحويالت المرحلة الثانية اإلزالة، كان من الهام ومن أجل تجنب تأخير تنفيذ أنشطة 
 وقد درست األمانة بعض الخيارات إلعطاء .لقدرات المركبة حديثاالتاريخ النهائي لتمويل ا، باإلضافة إلى 2009عام 

 األخرى على البيئة إلى أقصى حد، وال  التي تقلل اآلثارالهيدروكلوروفلوروكربونيةاألولوية لمشروعات إزالة المواد 
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وفيما يتعلق بموضوع التمويل المشترك، أوضح أنه قد يكون من المفيد أن تتصل األمانة . سيما فيما يتعلق بالمناخ
 منهجيات وآليات واضحة لتيسير التمويل التكميلي الذي من شأنه توفير إعدادبمؤسسات أخرى لترى مدى إمكانية 

  .فيةمنافع مناخية إضا

 بشكل تناولها، أشار أحد األعضاء إلى أنه سيكون من المفيد تحديد القطاعات التي سيتم ةيالوفي المناقشة الت  -196
وأضاف آخرون . وآثارها من حيث التكاليفأعرب عن قلقه إزاء اآلثار البيئية لبعض التكنولوجيات البديلة وأوضح، 

 الناشئة، نظرا لطابع اإلنجازات التكنولوجية المستمر والسريع في أنه يلزم مزيد من المعلومات عن التكنولوجيات
وحث البعض األمانة أيضا على اتخاذ الخطوات لكفالة تحديث معلوماتها بشأن التكنولوجيات البديلة . جميع القطاعات

  .بشكل كامل، واستشارة الوكاالت المنفذة عند االقتضاء

المدرجة في بلدان الاليف والتحقق من سالمة التكنولوجيات في سياق وجرى التشديد على ضرورة تقنين التك  -197
ذلك أن تكاليف تشغيل التكنولوجيات البديلة و.  تجنبا لتكرار األخطاء العالية التكلفة التي ارتكبت في الماضي5المادة 

األعضاء إلى المبالغ وأشار أحد . ينبغي أن يتم تقديرها على مدى ثالث أو أربع سنواتبالتالي أعلى في العادة و
استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية، وقال إنه ينبغي خصم كمية المواد فيما يتعلق بالمتعددة التي تكرر دفعها 
 المشروعات التجريبية أو التدليلية من كمية المواد المستنفدة لألوزون المؤهلة شملتها التي الهيدروكلوروفلوروكربونية

المتعلق القتراح لوطلب عضو آخر إيضاحا . الموجودةستوى اإلجمالي للتخفيضات الوطنية لإلزالة لدى تحديد الم
  . المتعلقة بحساب تكاليف التشغيل اإلضافية العامةإرجاء اتخاذ أي قرار بشأن السياساتب

ر كاف وفيما يتعلق بالمشروعات القائمة بذاتها، رأى بعض األعضاء أن العدد أربعة المقترح لكل منطقة غي  -198
ودعا أحد األعضاء إلى المرونة في تحديد عدد . ألنه ال يأخذ بعين االعتبار اختالف األوضاع بين المناطق

  . مشروعات فيه الكفاية10المشروعات، في حين أشار عضو آخر إلى أن ما مجموعه 

تصنيع القائمة على  أيضا إن استمرار المناقشات ضروري بشأن تاريخ االنتهاء من تركيبات معدات الوذكر  -199
 ومن المرحلة الثانية للتحويالت، وذلك ألسباب ليس أقلها التأثير الكبير الواقع على الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

 2013 لعاميالمتثال أهداف ا تحقيقوبعد . ، وهو أمر ينبغي مراعاته بشكل كامل5المادة المدرجة في بلدان ال
المعدات التي بلغت نهاية عمرها االفتراضي، وهو نهج استبدال لتحديد أولويات  ينبغي النظر في خيارات، 2015و

وقال أحد . الهيدروكلوروفلوروكربونيةينبغي أن يؤخذ أيضا بعين االعتبار لدى إعداد خطط إدارة إزالة المواد 
و آخر أن القواعد وأضاف عض.  االقتصاديةالناحيةاألعضاء إنه ينبغي جعل التقاعد المبكر للمعدات جذابا من 

 المعدات أكثر من مالئمة وأنه ال توجد بالتالي ضرورة الستكشاف خيارات جديدة من هذه الستبدالالمطبقة بالفعل 
  .الوجهة

الرغم من أنه جرى التشديد على على أما عن التمويل المشترك، فقد أبدى األعضاء تقبال للفكرة بوجه عام،   -200
 وقيل إنه يلزم الحصول على مزيد من المعلومات وإجراء مزيد من المناقشة من أجل .أهمية الجدوى وحسن التوقيت

  .تحديد المعايير، التي تعد التجارب السابقة في هذا السياق من العوامل األخرى الهامة فيها

ر السابق وردا على التعليقات التي أبديت أثناء المناقشة، قال ممثل األمانة إن الوثيقة مبنية على التقري  -201
فالتقديرات المنقحة يراعى فيها االستثمار اإلضافي في . على عدد من التساؤالت التي أثارها األعضاءوتتضمن الرد 

 المشروعاتوأضاف أنه يلزم عدد محدود من . التكنولوجيات المستخدمة وتكاليف كل من التكنولوجيات والمواد الخام
 لكي تستخدم على الوجه األمثل 5 المادة المدرجة فيطويرها في البلدان غير التدليلية لتعديل التكنولوجيات التي تم ت

وفيما يتعلق بإرجاء اتخاذ أي قرار مرتبط بتكاليف . ، تمشيا مع المقرر السابق5المادة المدرجة في بلدان الفي 
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تنظر كي التشغيل التشغيل اإلضافية، أوضح أن أي اقتراح يقدم سوف يشمل كال من رأس المال اإلضافي وتكاليف 
 كمية كافية من البيانات لالستناد إليها في اتخاذ 2010 من المتوقع أن تتوافر بحلول عام هفيهما اللجنة التنفيذية، وأن

  .وأما عن أنواع التمويل المشترك، فقال إنه ال يمكن تحديدها بصفة نهائية إلى أن يتم جمع مزيد من المعلومات. قرار

زالة استهالك المواد إللذي ساعد األمانة في إعداد الورقة عرضا لنهج الوحدة الوظيفية  امستشاروقدم ال  -202
 اللجنة أن تنظروأكد أن هذه الطريقة ما زالت في مرحلتها التمهيدية، وأنه سوف يتعين . الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الصادر عن االجتماع التاسع عشر 19/6 لبلدان بالتزاماتها بموجب المقررا وفاءن اضمفي ذلك في سياق التنفيذية 
  .لألطراف

غير أن بعضهم اقترح أن يشمل النموذج أيضا بعض مسائل . ورحب األعضاء بهذا النهج من حيث المبدأ  -203
وأكد عضو آخر أن .  مصادر الطاقة، واستخدام المياه، واألمن، وصحة البشرمثلغير تغير المناخ، أخرى بيئية 

وأشار أحد األعضاء إلى ما لصحة  . يتفاوت تبعا للظروف المحلية وأن التفاعالت معقدةكثيرا من هذه الجوانب
عالوة على ذلك، أضاف أنه ينبغي قصر المدخالت و. البيانات التي يتم إدخالها في النموذج وشفافيتها من أهمية بالغة
 الكربون في سياق هذا تبادللة وأثار عضو آخر مسأ. على العناصر الضرورية، تجنبا لتعقيد النموذج دون داٍع

النموذج، موضحا أن الشركات التجارية والحكومات الوطنية ال ترى منافع القضاء على ثاني أكسيد الكربون من نفس 
  .المنظور

ثار البيئية في النموذج، فإن التحليالت ستصبح  أخرى لآلوقال االستشاري إنه رغم إمكانية إدراج متغيرات  -204
وأضاف أن وفورات الطاقة التي تعزى إلى اختيار طريقة معينة سوف تعود على المستعمل النهائي . أكثر تعقيدا

على وقال إن النهج المذكور ال صلة له بآلية التنمية النظيفة وتمويل الكربون، . للمنتَج وليس على المنشأة المعنية
  .أن هذين العنصرين أيضا يمكن جعلهما جزءا منهمن رغم ال

، لمناقشة االعتبارات المتعلقة بتكاليف تمويل مواصلة إزالة المواد أعمالهأستراليا تنظم شئ فريق اتصال، وُأن  -205
ق، بعد االلجنة التنفيذية أن الفريق قد توصل إلى اتف االتصال وأبلغ منظم أعمال فريق .الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .مقدمة من أعضاء اللجنة التنفيذيةمناقشات مكثفة، على نص، يأخذ في الحسبان التعليقات ال

  : اللجنة التنفيذيةقررتوعلى هذا األساس،   -206

أن تحيط علما بورقة المناقشة التي تشتمل على تحليل االعتبارات المتعلقة بالتكاليف ذات الصلة   )أ(
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في الوثيقة المحيطة بتمويل إزالة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47؛  

عداد وتقديم مقترحات المشروعات إلى األمانة الستخدامات إأن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى   )ب(
 حتى أدناه) ز( و)ه(و) د(و) ج(تم تناولها في الفقرات التي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

فضل التكنولوجيات البديلة وتسهل  أن تختار المشروعات التي تُظهر بصورة أجنة التنفيذيةيمكن لل
والتكاليف التشغيلية اإلضافية أو جمع البيانات الصحيحة عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية 

أن الوفورات، فضال عن البيانات األخرى ذات الصلة بتطبيق التكنولوجيات، على أساس التفاهم ب
ربونية التي سيتم إزالتها في إطار حاجة إلى خصم الكميات من المواد الهيدروكلوروفلوروكهناك 

 في االستهالك المستحق للتمويل الموجودةهذه المشروعات من نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية 
  حسبما هو مبين في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

كربونيـة  وفلوردروكلوروهيمـواد ال  تكنولوجيـات البديلـة لل     من ال  لعددأن تالحظ التطبيق المحدود       )ج(
واسـتخدامها بأفضـل    ، والحاجة إلى تـدقيقها      5 المادة   المدرجة في المتوافرة حتى اآلن في البلدان      
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 والتباين الشاسع في تكاليف اسـتبدال        الموجودة في هذه البلدان،    طريقة في ضوء الظروف المحلية    
  :ذلكل وتبعاالمعدات والمواد الجديدة 

ــب أن تط  )1( ــى ل ــة إل ــة األمان ــات التقني ــع المعلوم ــواد ذات الصــلةجم ــة الم  بإزال
بات علـى   يت وطفايات الحريق والمذ   والساأليروقطاعات  في  كربونية  وفلورهيدروكلوروال

أن تحيلهـا،   ستعرض أي مشروع في هذه القطاعات لدى تقـديمها و         أن ت أساس مستمر، و  
  ؛بصورة منفردةاللجنة التنفيذية فيها كي تنظر حسب مقتضى الحال، 

رغب فـي  تي أي مقرر قد ف النظر 2010في أن ترجئ حتى اجتماعها األول في    أن تنظر     )2(
 بحساب تكاليف التشغيل اإلضـافية أو الوفـورات مـن    ذات الصلةاتخاذه بشأن السياسات  

مـن   للفعالية   عتباتفضال عن وضع    كربونية  وفلورهيدروكلورومواد ال لا تحويل   مشروعات
 إزالـة   مشروعاتادة من الخبرات المكتسبة من استعراض       ستف، من أجل اال   التكاليفحيث  

أو عناصر من خطط إدارة إزالة هذه المواد، /هذه المواد، بوصفها مشروعات قائمة بذاتها و
  ؛ االجتماعهذا قبل وذلك

 تكفي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47توافق على أن المعلومات التقنية الواردة في الوثيقة         أن    )د(
 فيمـا يتعلـق     بصورة منفردة  المنفصلة   مشروعاتد واستعراض وتقديم عدد من ال     للتمكين من إعدا  

  ؛ قطاعات الرغاوي والتبريد وتكييف الهواءفيكربونية وفلورهيدروكلورومواد اللابإزالة 

المنفذة، على نحو عاجل، إلى إعداد وتقديم عدد محـدود مـن         الوكاالت  تدعو الوكاالت الثنائية و   أن    )ه(
أو مـوردي المـواد الكيميائيـة       / و المعنية المحددة زمنيا يتضمن دور النظم       عاتمشرومقترحات ال 

  :على األساس التاليكربونية وفلورهيدروكلورومواد اللالالستخدام في عوامل النفخ التي ال تستعمل 

 وعقب عملية الوضع والتدقيق، تقدم بيوت الـنظم عمليـات نقـل             مشروعاتكجزء من ال    )1(
مـواد  لا الرغـاوي السـتكمال إزالـة        شـركات يب لعدد مختار مـن      التكنولوجيا والتدر 

  ؛الشركاتفي هذه كربونية وفلورهيدروكلوروال

يتعين على الوكاالت أن تجمع وتبلغ البيانات الدقيقة عن تكلفة المشروع فضال عن البيانات                )2(
  ؛تطبيق التكنولوجياتبذات الصلة 

 فضال  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  ة إزالة   بغية إفادة عمليات إعداد وتنفيذ خطط إدار        )3(
 النوعية خـالل فتـرة ال       مشروعات منفصلة، يتعين أن تستكمل هذه ال      مشروعاتعن أي   
 التنفيذ، علـى النحـو      تي تقرير مرحلي عن كل مرحلة من مرحل       وتقديم شهرا   18تتجاوز  

  ؛لجنة التنفيذيةإلى ، أعاله )2(و) 1(المبين في الفقرتين 

 التكنولوجيـة   مسائلع الوكاالت الثنائية والمنفذة وبيوت النظم المتعاونة على معالجة ال         شجتُ  )4(
قة الخلط المتضمنة في عوامل الـنفخ التـي تسـتعمل           بالمحيطة بإعداد وتوزيع البليرلز س    ا

  ؛الهيدروكربون

المـواد   لتحويـل    المشروعات التدليلية  الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تقديم عدد محدود من          أن تدعو   )و(
في القطاعين الفـرعيين المعنيـين بالتبريـد وتكييـف الهـواء إلـى               الهيدروكلوروفلوروكربونية
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التكنولوجيات ذات اإلمكانيات المنخفضة على االحترار العالمي لتحديد جميع الخطـوات الالزمـة             
  ؛وتقدير التكاليف ذات الصلة

 التـواريخ  المرحلة الثانية وتحديد     تحويل بعمليات   أن تواصل مداوالتها بشأن السياسات ذات الصلة        )ز(
وهو الموعد الذي لن     الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد  المستخدمة ل  لتركيب معدات التصنيع     ةالنهائي

 أن تتوصل إلى استنتاجاتها قبـل       بغيةتكون التكاليف اإلضافية لتحويل هذه المعدات مؤهلة للتمويل،         
  ؛تهاالقائمة بذا المشروعاتتقديم 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47أن تنظر فيما إذا كان النهج الذي من النمط المبين في الوثيقة   )ح(
 الهيدروكلوروفلوروكربونيـة المواد  لترتيب أولويات تكنولوجيات إزالة      وشفافا    مرضيا ايوفر أساس 

  19/6 لمقررللتقليل إلى أدنى حد ممكن التأثيرات المناخية حسب ما كان متصورا في األصل في ا

ها حتى  ي أن تواصل عملية التقييم التي تجر      األمانة وأن تطلب إلى  ،  لالجتماع التاسع عشر لألطراف   
  ؛يمكن تقديم تقرير أكثر تفصيال خالل اجتماع الحق للجنة التنفيذية

 األمانة االتصال بالمؤسسات األخرى بهدف تحديد آليات تمويل إقليميـة أو متعـددة              تطلب إلى أن    )ط(
طراف مالئمة ومتماثلة لتكون مصادرا للتمويل المشترك زيادة على تمويل األوزون من الصندوق األ

  ؛ وتحقيق منافع مناخية إضافية وأن تقدم تقريرا آخر إلى اجتماع قادممن أجل المتعدد األطراف 

عمل بشكل جيد التي ت المعدات المسائل المتعلقة بما إذا كان سيتم إحالةفي اجتماع قادم، ، أن تنظر  )ي(
  .2015 و2013بمجرد معالجة أهداف االمتثال لعامي إلى التقاعد قبل الموعد المحدد 

  )55/43المقرر (

متابعة للمقررات  (2011-2009 تقييم التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث -11البند 
  )54/42و/ 51/38 و50/27

 عإن اللجنة التنفيذية قد سمحت، في اجتماعها الخمسين، لألمانة باالضطالقال الرئيس، لدى تقيمه لهذا البند،   -207
 تم ويرد تقرير المستشار الذي. 2011-2009تكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث ل لبتقييم مستقل وشامل

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48التعاقد معهم للقيام بهذه المهمة في الوثيقة 

 تقديمه لموجز النتائج الرئيسية للتقرير، إن التقييم قد ركز على تقدير قدرة نظام لدىمستشار، وقال ال  -208
 من تحقيق االمتثال، وتقييم الخطط الحالية الستخدام أرصدة 5المادة المدرجة في بلدان الالتكاليف اإلدارية على تمكين 

النهج الذي أتُبع خالل إجراء الدراسة، وأحاط علما بأن وأوضح . تكاليف الدعم والمسائل المتعلقة بالتدفقات النقدية
وخالل فترة السنوات الثالث . اللجنة التنفيذية لم تعتمد تعريفا قياسيا لما هو مقصود به من عبارة التكاليف اإلدارية

اليف  مليون دوالر أمريكي وتجاوز بصفة عامة التك20، بلغ متوسط إجمالي المصروفات اإلدارية نحو 2004-2007
التي أبلغت عنها الوكاالت المنفذة؛ وفي هذا السيناريو، وجد أنه تم إعادة نفقات أعلى من مستواها إلى وكالتين وأقل 

  .من مستواها إلى وكالتين

، من الممكن أن تزيد تكاليف 2011-2009وفيما يتعلق بهيكل التكاليف المتوقع لفترة السنوات الثالث   -209
، استنادا إلى التقديرات العالية والمنخفضة في تقييم إعادة التزود بالموارد للجنة خبراء التقييم الوحدة األساسية قليال

التقني واالقتصادي؛ وأثر هذا االتجاه على النسبة المئوية للتكاليف سيعتمد على مدى انخفاض مصروفات تكاليف 
 شريطة أن تستوفي الوكاالت الحد األدنى من مبالغ ويبدو أن نظام التكاليف الحالي مقبول، . المشروع خالل هذه الفترة
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وفيما يتعلق باألرصدة غير المستخدمة، يتطلب األمر بعض المرونة لتحويل األموال إلى أنشطة أخرى . المصروفات
  . الذي حصل على المنحة5المادة من البلدان المدرجة في في بلد 

جهود المبذولة في إعداد التقرير، ولكنهم قالوا إنه لم وعقب العرض، أعرب عدد من األعضاء عن تقديرهم لل  -210
وقُدم اقتراح بأنه ينبغي على األمانة أن تقدم استعراضا . يكن هناك وقت كاف للنظر في محتوياته بصورة كاملة

للمنهجية واالفتراضات والتوصيات المتعلقة بالتقرير، وأشير إلى أنه لم يكن هناك وقت كاف لألمانة الستعراض 
  .تقييمال

وفيما يتعلق بتوصية المستشار بخصوص الصناديق االستشمانية، أشار اليونيدو إلى أنه يحتفظ بموارد   -211
  .الصندوق المتعدد األطراف في صناديق استئمانية

 اللجنة التنفيذية إعادة النظر في المسألة في اجتماعها السادس والخمسين في سياق تقييم برنامج قررتولذلك   212
، وطلبت إلى األمانة  في الوكاالت المنفذة المعنيةلمساعدة على االمتثال وميزانيات تكاليف الوحدة الرئيسيةنيب لليوا

إعداد استعراض للتقرير لتقديمه إلى ذلك االجتماع، يبين بعض المسائل الرئيسية كي تنظر فيها اللجنة، بما في ذلك 
  .مسألة وضع تعريف عام للتكاليف اإلدارية

  )55/44رر المق(

  رابع كلوريد الكربون  : في جدول األعمال12البند 

المقرر (القلوي - في قطاع الكلوررابع كلوريد الكربون تقرير تقييم حول الدراسة الخاصة بإزالة شروعم )أ(
  ))ب (52/31

في قطاع  ربونرابع كلوريد الكلبند الخاص بالتقييم العالمي إلزالة لقال ممثل البنك الدولي، لدى تقديمه   -213
في الوثيقة ويرد  للجنة التنفيذية، )ب(52/31وفقًا للمقرر أعد مسودة تقرير  البنك قد إنالقلوي، -الكلور

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/49 . والخطط القطاعية ذات  التكنولوجيات بحثوقد كان الهدف من الدراسة هو
 .تحديد بدائل أكثر فعالية من حيث التكلفة بغية في إنتاج الكلور رابع كلوريد الكربونالصلة بإزالة 

من العالمي ستهالك  اال:ألغراض خاصة بالدارسة، تم تقسيم األنشطة ذات الصلة إلى خمس مهام رئيسيةو  -214
؛ واستعراض رابع كلوريد الكربون التقنيات الخالية من ؛ واستعراضالقلوي-قطاع الكلورفي  رابع كلوريد الكربون

الحد األدنى من قدرة إنتاج أن توصلت الدراسة إلى و .التوصيات، وتحليلال و؛ البدائلواستعراض؛  التحويلمشروعات
وفي عام  . طن في السنة183 000 إلى 155 000 يبلغ منمن جميع العمليات  العالمفي  رابع كلوريد الكربون

يد النيتروجين في تصنيع إلدارة كلور رابع كلوريد الكربوناستخدمت تسعة مصانع على مستوى العالم ، 2006
بلغ إجمالي  و.إلدارة انبعاثات البنزين المنصرف رابع كلوريد الكربونأخرى ثالثة مصانع واستخدمت الكلور 

 .2006 طن في عام 53االنبعاثات العالمية من هذين التطبيقين أقل من 

رة كلوريد النيتروجين الموجود وحيث أنه ال يوجد طلب عالمي كبير ُمحدد على رابع كلوريد الكربون إلدا  -215
، اقترحت الدراسة المقررات أو بونرابع كلوريد الكروال يوجد أي معيار فردي أو مادة يمكن أن تحل محل 

اإلجراءات الممكن اتخاذها عن طريق الشركات لتقليل أو إنهاء استخدام رابع كلوريد الكربون، وذلك بدالً من 
دول ال تحويل للمصنعين المتواجدين في مشروعاتكما كانت هناك  .لإلزالةالتوصيات الخاصة بالخطط القطاعية 

، في البرازيل وكولومبيا، جاري تنفيذها عن طريق اليوئنديبي وممولة من قبل الصندوق المتعدد 5المادة المدرجة في 
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  .ةاألطراف، وبالتالي فإنه قد ال يكون من الضروري القيام بالمزيد من العمل بشأن هذه المسأل

 . بمحتوياتهاأحاطت علًمات اللجنة عن تقديرها للطريقة التي تم إجراء الدراسة من خاللها وبعروأ  -216

استعمال رابع كلوريد الكربون كمواد أولية وعوامل تصنيع، واإلنتاج المشترك لرابع كلوريد الكربون في   )ب(
   )52/44 و51/36المقررين  (5المادة الدرجة في بلدان ال

 النظر في هذا الموضوع، إلى حين مواصلةتأجيل إلى أنه تقرر لدى تقديمه لهذا البند،  ، ممثل األمانةشارأ  -217
-في قطاع الكلورالمستعمل التقييم العالمي إلزالة رابع كلوريد الكربون المتعلق ب تقرير البنك الدولي سودةتوافر م
 رابع كلوريد انبعاثاتإعادة النظر في المتعلق بواالقتصادي التقييم التقني المرحلي للجنة خبراء تقرير ال، والقلوي
مسودة تقرير التقييم بشأن دراسة ’من جدول األعمال، بعنوان ) أ(12وقد تم بحث التقرير األول تحت البند . الكربون

ثيقة  في الوالواردالتقرير  ، وهو‘))ب(52/31المقرر (لوي قال-إلزالة رابع كلوريد الكربون في قطاع الكلور
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/49 الجتماع الثامن والعشرين إلى ا األسبوع السابق خالل، والتقرير الثاني قدم

  . للفريق العامل المفتوح العضوية

وى هذا العرض، قائال تحم خبراء التقييم التقني واالقتصادي بعد ذلك موجزا عن للجنةقدم الرئيس المشارك   -218
الصناعات التنازلية إلى الصناعات  رابع كلوريد الكربون من انبعاثاتفرق بين بيانات إنه كان قد أشار إلى ال

 النبعاثاتومن الصناعات التصاعدية إلى الصناعات التنازلية، وقدم تفسيرات ممكنة الرتفاع النسبة المئوية  التصاعدية
رابع من  نبعاثاتقدم إجابات تتعلق بكمية االغير أن هذه التفسيرات، على ما يبدو، لم ت. رابع كلوريد الكربون المبينة

 عن طريق اختالف دورة ستزالالرغم من أن هذه التناقضات على و. كلوريد الكربون التي لم تؤخذ في الحسبان
فيما يتعلق بلغ عنها التي أمقتنعا بأن النتائج ظل ريق خبراء التقييم العلمي فإن فالحياة الجوية لرابع كلوريد الكربون، 

وسيتم إحالة العرض إلى األطراف في صورة تقرير لمناقشته في اجتماع األطراف الذي . صحيحة كانترة الحياة دوب
  .سيعقد في الدوحة

 خبراء التقييم لجنةها تان المعلومات التي قدمب األمانة أن تأخذ في الحسإلى اللجنة التنفيذية أن تطلب قررتو  -219
أي مقررات اتخذت في لالجتماع الثامن عشر لألطراف، فضال عن  18/10 التقني واالقتصادي استجابة للمقرر

 بشأن االستعماالت اإلضافية لعوامل التصنيع وأن تقدم تقريرا إلى االجتماع الثامن والخمسين للجنة العشريناالجتماع 
 والبلدان غير 5دة الماالمدرجة في بلدان ال رابع كلوريد والكربون وإزالته في انبعاثاتالتنفيذية عن تخفيضات 

  .، وفقا لجميع المقررات ذات الصلة الصادرة عن كل من اجتماعات األطراف واللجنة التنفيذية5 المادة المدرجة في

  )55/45المقرر (

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف : في جدول األعمال13البند 

  ))ب (54/41وفقًا للمقرر  (2006تسوية حسابات عام  )أ(

هذا البند، بأن اليونيب قد طلب إبالغ االجتماع الحالي بأسباب التباين في ل هتقديم ، لدىد ممثلي األمانةذكر أح  -220
 دوالر أمريكي والذي قد تم اإلبالغ عنه في البيان المالي الخاص به وفي تقريره 105 494المصروفات البالغ 

 في أن معدالت المقدم، تمثل التفسير UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/51 وكما هو ُمحدد في الوثيقة .المرحلي
وقد حدثت هذه . تكاليف الدعم المطبقة بموجب نظام حسابات اليونيب اختلفت عن تلك المقدمة في التقرير المرحلي

ولتجنب أي تكرار للخطأ، . االختالفات بشكل رئيسي خالل إدخال وثائق التمويل في هذا النظام على مستويات مختلفة
 الفردية للصندوق المتعدد مشروعاتب تأسيس نظاًما لحساب وتسجيل وتتبع تكاليف الدعم المحددة للكان اليونيب يطل

  لضبط مصاريفه وفقًا لمبلغ التفاوت من خالل التصحيحية، كانت تُتخذ اإلجراءات االنتقاليةوخالل الفترة . األطراف
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 البيانات على المستويات الموضحة في التقرير ، وبالتالي ضبط تكاليف الدعم في هذه2008في عام ه في السجالت قيد
 .المرحلي

أكد أحد ممثلي اليونيب على أن مثل هذا اإلجراء كان يتم بالفعل، ُمضيفًا أن نظام معلومات اإلدارة المتكاملة و  -221
)IMIS ( قلل من  من شأنه أن ُيسهل عملية المحاسبة ويمتعدد االستعماالت بنظام 2010كان سيتم استبداله في عام

كما أكد أيًضا على أن اليونيب سوف ُيبلغ اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين بمستوى . احتماالت الخطأ
 .التقدم الذي تم إحرازه في هذه الصدد

 : اللجنة التنفيذيةررتوق  -222

ن المصروفات  دوالر أمريكي بي105 494 علًما بتفسير اليونيب ألسباب الفرق البالغ أن تحيط  ) أ(
 ؛2006وااللتزامات المسجلة في التقرير المرحلي والبيانات المالية لليونيب لعام 

 2006 علًما بأنه سوف يتم اتخاذ إجراء تصحيحي لتقليل مصروفات اليونيب في عام أن تحيط  ) ب(
 كما هو 2006 وضبطها على مستوى الصرف الصحيح لعام ا أمريكيا دوالر105 494 بمبلغ

 ؛ي التقرير المرحليموضح ف

 علًما بأن اليونيب كان يتخذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية لضبط نفس األخطاء التي أن تحيط   )ج(
 ؛2007عام ه لدها في حساباتكان يحتمل وجو

 الجارية من أجل الحساب والتسجيل للمشروعات علًما بأن اليونيب سوف يطبق نظاًما أن تحيط  ) د(
  و ؛م للحد من مخاطر التحديد الخاطئ لتكاليف الدعم في المستقبلاليدوي لتكاليف الدع

اليونيب إبالغ اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين بمستوى التقدم الذي تم أن تطلب إلى    )ه(
 .2007 تسوية الحسابات لعام عمليةإحرازه في تنفيذ هذه اإلجراءات كجزء من 

  )55/46المقرر (

  2007 المالية المؤقتة لعام البيانات )ب(

هذا البند، االنتباه إلى حقيقة أنه، في البيانات المالية المؤقتة للبنك ل اهتقديم، لدى  األمانةت ممثالىحدإ تلفت   -223
 في أجهزة تبريد المباني القرض الُميسر لمشروع من 2007، تم استقطاع التمويل الُمعاد في عام 2007الدولي لعام 
 ومع ذلك، تم االحتفاظ بالمصروفات ذات الصلة بالمشروع في البيانات المالية للبنك .خل البنك الدوليتايلند من د

 المصروفات الخاصة بهذا المشروع من التقرير المرحلي الخاص به بحذفقد أوضح أنه قد قام ، الذي كان الدولي
 فإن هذا الصرف من ،وبناء عليه. رير الحاليحتى يتثنى تسجيل مدفوعات تايلند للمبالغ المصروفة للمشروع في التق

  . الخاصة به2007قبل البنك الدولي يشكل بند تسوية في حسابات عام 

 2006 تسوية حسابات عام عمليةنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الضرورية لضبط الفروق المحددة في أ تأفادو  -224
ا أن اليونيب سوف يقوم بإبالغ اللجنة التنفيذية في اجتماعها كما أضافت أيًض .جداولالفي البيانات المالية الُمدرجة في 

 أظهرهاالسادس والخمسين بأي نتائج ومالحظات هامة في المراجعة فيما يتعلق بالصندوق المتعدد األطراف التي 
 .2007عام ألمم المتحدة حول مراجعته للبيانات المالية لليونيب لات التابع لمراجعي الحسابالتقرير النهائي لمجلس 
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الحسابات الرئيسية  (3-1 ورًدا على أحد التساؤالت، قالت إن المصروفات الزائدة الموضحة في الجدول  -225
كانت مرتبطة بشكل رئيسي برواتب الموظفين وسوف تتم موازنتها عن طريق المدفوعات التباينية للتكلفة ) لألمانة
أيًضا إلى أن تكاليف الموظفين كانت خارجة عن نطاق سيطرة  كما أشارت . الحكومة الكندية للصندوقتسددهاالتي 
 الميزانية األخرى، تمت زيادة المخصصات بعد قيام األمانة بنودوفي حالة وجود مصروفات زائدة تحت . األمانة

 .بإبالغ اللجنة التنفيذية بالصعوبات

 : اللجنة التنفيذيةررتوق  -226

 الواردة في الوثيقة 2007مؤقتة للصندوق لعام أن تحيط علما بالبيانات المالية ال  ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/52؛ 

ذية في  إلى اللجنة التنفي2007 بأنه سوف يتم تقديم الحسابات النهائية للصندوق لعام أن تحيط علما  ) ب(
 ؛اجتماعها السادس والخمسين

 أجهزة تبريد المبانير لمشروع القرض الُميس علًما بأن البنك الدولي قد أظهر مصروفات أن تحيط  ) ج(
 المرحلي، ه وليس في تقرير2007 المالي لعام هفي بيان) THA/REF/26/INV/104 (في تايلند

 ؛2007 تسوية الحسابات لعام عمليةالذي شكل بند تسوية في 

ة  علًما باتخاذ اإلجراءات الضرورية عن طريق أمين الخزانة إلظهار عمليات الضبط الناتجأن تحيط  ) د(
 ؛2006 تسوية حسابات عام عمليةعن 

 أمين الخزانة إبالغ االجتماع السادس والخمسين بمالحظات وتوصيات المراجعة حول أن تطلب إلى   )ه(
  و؛حسابات أمانة الصندوق المتعدد األطراف للبت فيها من قبل اللجنة

عينة للميزانية في الحسابات الرئيسية  مبنود علًما بتفسير األمانة فيما يتعلق بتجاوز في مقابل أن تحيط  ) و(
  .لألمانة

  )55/47المقرر (

  مسائل أخرى:  من جدول األعمال14البند 

   تواريخ وأماكن اجتماعات اللجنة التنفيذية في المستقبل

أكدت كبيرة مسؤولي الصندوق تواريخ االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية الذي سيعقد في الدوحة،   -227
وحددت بصفة مؤقتة تواريخ االجتماع السابع والخمسين للجنة . 2008تشرين الثاني / نوفمبر12 إلى 8من قطر، 

وبما أن االجتماع التاسع والعشرين . 2009نيسان / أبريل3آذار إلى / مارس30التنفيذية الذي سيعقد في مونتريال من 
 24 إلى 15عقد في جنيف، سويسرا من ت ستكانة واالجتماعات األخرى ذات الصلللفريق العامل المفتوح العضوية 

، فإن االجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية يمكن أن يعقد إما في جنيف قبل ذلك االجتماع 2009تموز /يوليه
مكان من تغيير  أمانة األوزون تمكنتتموز وذلك إذا / يوليه17 إلى 13تموز أو من / يوليه16 إلى 12مباشرة، من 

 10 إلى 6 مونتريال من في أو ،جتماع لجنة التنفيذ إلى ما بعد اجتماع الفريق العامل المفتوح العضويةانعقاد ا
  .2009تموز /يوليه
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  اعتماد التقرير:  من جدول األعمال15البند 

 مسودة التقرير الواردة في الوثيقة على أساساعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرها   -228
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/L.1.  

  اختتام االجتماع:  من جدول األعمال16البند 

 من مساء يوم الجمعة، 7:00بعد تبادل المجامالت المعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة   -229
  .2008 تموز /يوليه 18
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الصفحة 1

الدخل
: اإلسهامات التي وصلت

               2,066,978,607    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة
                   39,344,647    أذونات الصرف الموجودة

                  123,417,035    التعاون الثنائي
                  188,058,856    الفوائد المكتسبة
                     9,851,710    دخول متنوعة 

               2,427,650,856مجموع الدخل

تخصيصات *واحتياطيات
           541,715,270برنامج األمم المتحدة االنمائي .

           140,550,229برنامج األمم المتحدة للبيئة.
           503,117,836منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

           968,817,796البنك الدولي .
                         -ناقص التصحيحات

               2,154,201,131مجموع التخصيصات للوآاالت المنفذة

(2008 -1991) تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية
2010                    66,269,336     تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام

                     2,550,550  أجر أمانة الخزانة (2008-2003)  
(2008-1999)                      2,866,754تكاليف الرصد و التقييم
(2005-1998)                         909,960تكاليف المراجعة التقنية

(2004-2003) تكاليف استراتيجية االعالم
 2004                         104,750   بما فيها احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام

                  123,417,035التعاون الثنائي
احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

                  (35,137,133)    خسائر /مكاسب في القيمة

               2,315,182,384مجموع التخصيصات واالحتياطات

73,123,825أموال نقدية
أذونات صرف:  

200810,927,036
200914,305,645
20104,824,573

9,287,393غير مجدول
39,344,647                   

                  112,468,472الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

حتى 11 يوليه/تموز   2008

* 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.

المرفق األول
الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

الجدول األول: حالة الصندوق من 1991-2008 (بالدوالرااألمريكي)
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الصفحة 2

2008 - 20052006200720081991 - 20051991-20022003-19992000-19961997-19931994-1991الوصف

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,0002,046,337,598133,466,667133,466,667133,566,7892,446,837,720إسهامات متعهد بها

وصلت / 206,123,218381,509,659412,142,743406,540,400409,760,9741,816,076,994116,720,54577,645,38956,535,6802,066,978,607دفعات نقدية

4,366,25511,955,41021,987,74822,642,67148,231,217109,183,3014,507,4835,000,9984,725,253123,417,035مساعدة ثنائية

00006,075,9636,075,96311,919,85921,348,826039,344,647إذونات صرف

210,489,473393,465,069434,130,491429,183,071464,068,1541,931,336,258133,147,887103,995,21361,260,9332,229,740,290مجموع الدفعات

08,098,2670008,098,267008,098,267إسهامات متنازع فيها

24,439,76831,376,27838,436,51810,816,9309,931,846115,001,340318,78029,471,45472,305,856217,097,430تعهدات غير مسددة

%91.13%45.87%77.92%99.76%94.38%97.90%97.54%91.87%92.61%89.60نسبة المدفوعات إلى التعهدات

5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,449151,855,94313,773,70918,998,1563,431,048188,058,856الفوائد المكتسبة

1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1776,474,5261,329,1111,001,1421,046,9319,851,710إيرادات متنوعة

217,255,220423,288,168480,039,605484,254,955484,828,7802,089,666,727148,250,707123,994,5112,427,650,856مجموع الدخل

2007-20052006200720081991 - 20051991-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراآمة

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,0002,046,337,598133,466,667133,466,667133,566,7892,446,837,720مجموع التعهدات 

210,489,473393,465,069434,130,491429,183,071464,068,1541,931,336,258133,147,887103,995,21361,260,9332,229,740,290مجموع الدفعات

%91.13%45.87%77.92%99.76%94.38%97.90%97.54%91.87%92.61%89.60نسبة المدفوعات إلى التعهدات

217,255,220423,288,168480,039,605484,254,955484,828,7802,089,666,727148,250,707123,994,51102,427,650,856مجموع الدخل

24,439,76831,376,27838,436,51810,816,9309,931,846115,001,340318,78029,471,45472,305,856217,097,430مجموع اإلسهامات غير المسددة 

%8.87%54.13%22.08%0.24%5.62%2.10%2.46%8.13%7.39%10.40آنسبة مئوية من مجموع التعهدات 

إسهامات غير مسددة من بلدان ذات 
االقتصاد االنتقالي

24,439,76831,376,27832,764,2589,811,7987,511,983105,904,0862,006,804
2,006,8042,987,648112,905,342

النسبة المئوية من المبالغ غير المسددة 
من البلدان ذات االقتصاد االنتقالي 

بالقياس إلى التعهدات
10.40%7.39%6.93%2.23%1.58%5.18%1.50%1.50%2.24%4.61%

مالحظة: البلدان ذات االقتصاد االنتقالي هي: أذربيجان ، بيالروس، بلغاريا ، الجمهورية التشيكية ، استوانيا ، هنغاريا ، التفيا ، ليتوانيا ، بولندا ، االتحاد الروسي ، سلوفاآيا ، سلوفينيا ، طاجكستان ، 
ترآمانستان ، أوآرانيا ، أوزبكستان.

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال
 الجدول 2: موجز حالة اإلسهامات واإليرادات األخرى في الفترة 1991- 2008

حتى 11 يوليه/تموز   2008
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الصفحة 3

اسهامات الطرف
أذونات تعاون ثنائيدفعات نقديةمتفق عليها

الصرف
اسهامات 
غير مسددة

خسائر/مكاسب 
الصرف المبلغ 
السلبي=مكسب

205041.3976-45,207,82443,935,9171,271,90700استراليا  *
1,398,077-25,513,38425,381,594131,79000النمسا

869,554311,68300557,8710أذربيجان
2,660,5230002,660,5230بيالروس
31,602,18329,815,944001,786,239451,725بلجيكا
1,152,8251,152,8250000بلغاريا

3,853,353-84,854,29571,631,7849,107,16804,115,343آندا  * 
344,170344,1700000قبرص

6,698,7166,632,62666,0900039,515الجمهورية التشيكية
1,271,724-20,777,68020,572,679205,00000الدانمرك
193,163193,1620000استونيا
998,220-16,405,52315,953,652451,87000فنلندا
14,314,385-184,564,571150,191,58515,635,2549,287,3939,450,338فرنسا
1,241,552-271,709,256204,146,46040,435,38420,559,2546,568,158ألمانيا
1,333,501-12,583,2409,554,551003,028,690اليونان
351-4,124,6603,867,62746,4940210,539هنغاريا
40,766-927,870871,0580056,812آيسلندا
7,248,1177,248,117000208,838آيرلندا
9,533,0703,724,67138,10605,770,2930اسرائيل
143,893,483124,539,28711,778,85907,575,3373,291,976ايطاليا
476,368,945454,554,39316,238,34605,576,2060اليابان
286,549286,5490000الكويت
2,483-392,557392,557000التفيا

225,277225,2770000ليختنشتاين
588,14755,07800533,0690ليتوانيا

130,521-2,074,1912,074,191000لكسمبرغ
98,23251,4450046,7860مالطة
1,388-173,105173,105000موناآو
47,936,97546,265,288001,671,6870هولندا

6,870,4056,870,40500068,428نيوزيلندا
324,412-17,750,69217,750,692000النرويج

16,91516,9150000بنما
7,525,0216,641,715113,0000770,3060بولندا

10,361,4408,691,055101,70001,568,685198,162البرتغال
100,122000100,122رومــانيا

99,246,21800099,246,2180االتحاد الروسي
531,221459,24571,976000سنغافورة
2,110,6062,094,08416,523000سلوفاآيا
939,199939,1990000سلوفينيا

3,793,6913,763,69130,000000جنوب افريقيا
1,462,766-69,831,02368,077,1791,753,84400اسبانيا
1,181,509-32,452,99730,574,6941,878,30300السويد
1,775,249-35,234,51933,321,2881,913,23000سويسرا

101,6478,6860092,9610طاجيكستان
293,2455,76400287,4810ترآمانستان  ***

8,999,158915,934008,083,2240أوآرانيا
559,639559,6390000االمارات العربية المتحدة

9,860,479-157,840,551157,275,551565,00000المملكة المتحدة
592,619,570504,676,98921,567,1919,498,00056,877,3900الواليات المتحدة األمريكية

651,754188,60600463,1480أوزبكستان
35,137,133-2,446,837,7202,066,978,607123,417,03539,344,647217,097,430المجموع الفرعي

8,098,2670008,098,267  إسهامات متنازع فيها**
2,454,935,9872,066,978,607123,417,03539,344,647225,195,697المجموع 

*

**

39   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوآول مونتريال السادس و السادس عشر على *** بموجب المقررين5   و
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

ع
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.

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
 الجدول 3: موجز حالة اإلسهامات  في الفترة 2008-1991

حتى 11 يوليه/تموز   2008
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4 الصفحة

اسهامات متفقالطرف
اسهامات غير أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةعليها

مسددة
2,660,1432,660,1430أستراليا
1,435,3411,435,3410النمسا

8,3558,355أذربيجان
30,07730,077بيالروس
1,786,2391,786,239بلجيكا
28,40628,4060بلغاريا
4,700,366142,848656,2723,901,246آندا

65,16765,1670قبـــرص
305,783305,7830الجمهورية التشيكية

1,199,7381,199,7380الدانمرك
20,05120,0510استونيا
890,613890,6130فنلندا
10,075,793540,7059,535,088فرنسا

14,473,7192,116,12512,357,594ألمانيا *
885,600885,600اليونان
210,539210,539هنغاريا
56,81256,812آيسلندا
584,830584,8300آيرلندا
780,331780,331اسرائيل
8,162,5621,120,0007,042,562ايطاليا
(33,900)29,362,66729,362,66733,900اليابان
25,06425,0640التفيا

8,3558,3550ليختنشتاين
40,10340,103ليتوانيا

128,663128,6630لكسمبرغ
23,39323,393مــالطــة
5,0135,0130موناآو
2,823,8962,823,896هولندا

369,279369,2790نيوزيلندا
1,134,5711,134,5710النرويج
770,305770,305بولندا

785,344785,344البرتغال
100,122100,122رومــانيا

1,838,0391,838,039االتحاد الروسي
85,21885,2180سلوفاآيا
137,017137,0170سلوفينيا
4,210,7794,044,217166,5620اسبانيا
1,667,6021,667,6020السويد
(88,787)2,000,1201,997,21891,689سويسرا

1,6711,671طاجيكستان
65,16765,167أوآرانيا

10,237,87510,237,8750المملكة المتحدة
29,362,66729,362,667الواليات المتحدة األمريكية

23,39323,393أوزبكستان
133,566,78956,535,6804,725,253072,305,856المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

2008 11 يوليه/تموز   حتى

 ا(*) المساعدة الثنائية البالغة 572.817 دوالر أمريكي و 353.814 دوالر أمريكي التي تمت الموافقة عليها في االجتماعين الحو الخمسين والثاني و الخمسين قد يتم 
تطبيقها في 2008.

2008 جالة االسهامات لعام :4 الجدول
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الصفحة 5

اسهامات متفقالطرف
اسهامات غير أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةعليها

مسددة
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

65,16765,1670قبــرص
305,783305,7830الجمهورية التشيكية

1,199,7381,199,7380الدانمرك
20,05120,0510استونيا
890,613890,6130فنلندا
(50,850)10,075,793839,2509,287,393فرنسا
(2,894,691)14,473,7192,412,2862,894,69112,061,432ألمانيا
885,600885,600اليونان
210,539210,5390هنغاريا
56,81256,8120آيسلندا
584,830584,8300آيرلندا
780,331780,331اسرائيل
8,162,5626,761,775868,013532,775ايطاليا
(62,150)29,362,66729,362,66762,150اليابان
25,06425,0640التفيا

8,3558,3550ليختنشتاين
40,10340,103ليتوانيا

128,663128,6630لكسمبرغ
23,39323,393مـــالطــا
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
29,362,6671,847,94327,514,724الواليات المتحدة األمريكية

23,39323,393أوزبكستان

133,466,66777,645,3895,000,99821,348,82629,471,454المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
2007 حالة اسهامات :5 الجدول
2008 11 يوليه/تموز   حتى
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6 الصفحة

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)14,473,7197,236,8592,894,7447,236,859ألمانيا
885,600885,600اليونان
210,539210,5390هنغاريا
56,81256,8120آيسلندا
584,830584,8300آيرلندا
780,331780,331اسرائيل
8,162,5628,162,5620ايطاليا
29,362,66729,362,6670اليابان
25,06425,0640التفيا

8,3558,3550ليختنشتاين
40,10340,103ليتوانيا

128,663128,6630لكسمبرغ
23,39323,3930مــالطــا
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
(0)29,362,66724,679,6674,683,000الواليات المتحدة األمريكية

23,39323,393أوزبكستان
133,466,667116,720,5454,507,48311,919,859318,780المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
حالة االسهامات ل2006 :6 الجدول

2008 11 يوليه/تموز   حتى
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الصفحة 7

اسهامات متفق الطرف
اسهامات غير أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةعليها

-مسددة
 0 0 0 9,452,4179,452,417أستراليا

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)56,743,31944,133,69311,348,6641,260,963ألمانيا
3,129,6722,707,41300422,260اليونان
(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

474,000,000409,760,97448,231,2176,075,9639,931,846المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
الجدول 7: حالة االسهامات لعام  2005-2003

حتى 11 يوليه/تموز   2008
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ألف
البنك الدولي

باء
أمين الصندوق

جيم= الف+ باء
المجموع

دال
برنامج األمم 
المتحدة االنمائي

هاء
برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

واو
منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية

زاي
البنك الدولي

حاء
د+ه+و+ز+ح=ط      أمين الصندوق

المجموع ج=ط

القيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافية

000آندا

9,287,3939,287,3939,287,3939,287,393فرنسا

20,559,25420,559,25420,559,25420,559,254ألمانيا

000هولندا

000المملكة المتحدة

9,498,0009,498,0009,498,0009,498,000الواليات المتحدة األمريكية

039,344,64739,344,647000039,344,64739,344,647المجموع

الجدول 8: حالة أذونات الصرف حتى 11 يوليه/تموز   2008

باء - أذونات صرف الصندوق المتعدد األطراف

الوآاالت المنفذة التي تحتفظ لهايحتفظ بها

البلد
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11/9/2004                  3,963,867.12         6,216,532.80دوالر آنديآندا10/25/20042004
 البنك الدولي 

        1,176,269.64          1/19/20055,140,136.76                6,216,532.80لالنشاء و التعمير

        1,343,964.83          5,307,831.95نوفمبر 2005                6,216,532.78أمين الخزانةنوفمبر 2005                  3,963,867.12         6,216,532.78دوالر آنديآندا4/21/20052005

           328,027.59          1/19/20074,088,320.38                4,794,373.31أمين الخزانة1/19/2007                  3,760,292.79         4,794,373.31دوالر آنديآندا12/22/20062006

        2,317,802.76        9/28/200612,102,125.26              10,597,399.70أمين الخزانة9/28/2006                  9,784,322.50       10,597,399.70يوروفرنسا12/31/20042004

        2,453,387.14        9/28/200612,810,062.64              11,217,315.23أمين الخزانة9/28/2006                10,356,675.50       11,217,315.23يوروفرنسا1/18/20062005

           906,456.78        7/31/200710,249,425.21                7,503,239.54أمين الخزانة7/31/2007                  9,342,968.43         7,503,239.54يوروفرنسا12/20/20062006

Dec.20072007أمين الخزانةالرصيد                  9,287,393.43         7,483,781.61يوروفرنسا

                        -          8/3/20056,304,813.19                6,304,813.19أمين الخزانة8/3/2005                18,914,439.57       18,914,439.57دوالر أمريكيBU 104 1006 01ألمانيا8/9/20042004

                        -          8/11/20066,304,813.19                6,304,813.19أمين الخزانة8/11/2006

                        -          2/16/20073,152,406.60                3,152,406.60أمين الخزانة2/16/2007

                        -          8/10/20073,152,406.60                3,152,406.60أمين الخزانة8/10/2007

18,914,439.57              

                        -          4/18/20061,260,962.64                1,260,962.64أمين الخزانة4/18/2006                  7,565,775.83         7,565,775.83دوالر أمريكيBU 105 1003 01ألمانيا7/8/20052005

                        -          8/11/20061,260,962.64                1,260,962.64أمين الخزانة8/11/2006

                        -          2/16/20071,260,962.64                1,260,962.64أمين الخزانة2/16/2007

                        -          8/10/20071,260,962.64                1,260,962.64أمين الخزانة8/10/2007

                1,260,962.64أمين الخزانة2/12/2008

                1,260,962.63أمين الخزانةالرصيد                  1,260,962.63

7,565,775.83                

                14,473,718.52       11,662,922.38يوروBU 106 1004 01ألمانيا5/10/20062006

           145,781.24          2/28/20072,558,067.65                1,943,820.40أمين الخزانة2/28/2007                  2,412,286.41

           269,019.44          8/10/20072,681,305.85                1,943,820.40أمين الخزانة8/10/2007                  2,412,286.41

           408,780.12          2/12/20082,821,066.54                1,943,820.40أمين الخزانة2/12/2008                  2,412,286.42

                5,831,461.18أمين الخزانةالرصيد                  7,236,859.28

11,662,922.38              

                14,473,718.52       11,662,922.38يوروBU 107 1006 01ألمانيا7/23/20072007

           408,780.12          2/12/20082,821,066.54                1,943,820.40أمين الخزانة2/12/2008                  2,412,286.42

                9,719,101.98أمين الخزانةالرصيد                12,061,432.10

11,662,922.38              

                        -          11/17/20043,364,061.32                3,364,061.32أمين الخزانة11/17/2004                  3,364,061.32         3,364,061.32دوالر أمريكيD 11هـــولـنـــدا12/8/20032004

                        -          12/5/20053,364,061.32                3,364,061.32أمين الخزانة12/5/2005                  3,364,061.32         3,364,061.32دوالر أمريكيD 11هـــولـنـــدا12/8/20032005

                10,718,502.63         7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة5/18/20042004

           380,132.91          8/23/20052,166,550.02                1,207,260.68أمين الخزانة8/23/2005                  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          7/24/20064,473,383.73                3,621,782.04أمين الخزانة7/24/2006                  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 المتحدة6/1/20052005

           450,274.75          7/24/20062,236,691.86                1,207,260.68أمين الخزانة7/24/2006                  1,786,417.11

        1,354,916.85          8/9/20066,036,303.40                3,163,681.03أمين الخزانة8/9/2006                  4,681,386.55

        1,178,537.31          8/16/20065,429,236.28                2,872,622.37أمين الخزانة8/16/2006                  4,250,698.97

10,718,502.63                7,243,564.08                13,702,231.54        2,983,728.91        

                        -          10/27/20052,000,000.00                2,000,000.00أمين الخزانة10/27/2005                  4,920,000.00         4,920,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة األمريكية5/13/20052004

                        -          11/2/20062,000,000.00                2,000,000.00أمين الخزانة11/2/2006

                        -             10/25/2007920,000.00                   920,000.00أمين الخزانة10/25/2007

4,920,000.00                

                        -          11/2/20062,000,000.00                2,000,000.00أمين الخزانة11/2/2006                  3,159,700.00         3,159,700.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة األمريكية3/1/20062005

                        -          10/25/20071,159,700.00                1,159,700.00أمين الخزانة10/25/2007

3,159,700.00                

                        -          10/25/20072,500,000.00                2,500,000.00أمين الخزانة10/25/2007                  7,315,000.00         7,315,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة األمريكية4/25/20072006

                4,815,000.00أمين الخزانةالرصيد                  4,815,000.00

                4,683,000.00أمين الخزانةالرصيد                  4,683,000.00         4,683,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة األمريكية2/21/20082006

 مبلغ التحويل بالفئة رمز أذن الصرفسنة المشارآة
األصلية

 قيمة األذن بالدوالر 
األمريكي حسب اليونيب تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي  المبلغ (بالفئة تاريخ التسليم

األصلية)

 الجدول 9: سجل أذونات الصرف للصندوق المتعدد األطراف في فترة 2008-2004

المقبوضــاتاالستالمــات

 قيمة القبض الفعلي

الربح/الخسارة 
الى القيمة 

القصودة (دوالر 
أمريكي)

Date of 
Encashment الوآالة
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المجموعالستحقة في 2010الستحقة في 2009الستحقة في 2008

9,287,393غير مجدولفرنســـا

ألمانيـــا
1,260,9631,260,963اذن صرف 2005

  (بمعدل آلية سعر الصرف الثابت اليالغ قدره 0.8058 يورو للدوالر األمريكي الواحد)
20062,412,2864,824,5737,236,859
20072,412,2864,824,5734,824,57312,061,432

الواليات المتحدة
2,500,0002,315,0004,815,000اذن صرف 2007 (دوالر أ)
2,341,5002,341,5004,683,000اذن صرف 2008 (دوالر أ)

10,927,03514,305,6464,824,57339,344,647

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

الصندوق االستئمــاني للصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوآول مونتريال

دوالر أمريكي
جدول 10: قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية 11 يوليه/تموز   2008

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53
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14 

 

 2008  تموز / ه يولي11 ألمين الخزانة حتى أآدت البلدان التية قائم
 خالل فترة  الصرف الثابتسوف تستخدم آلية سعرأنها 

 2008-2006 الثالث سنوات 
     

 اـاسترالي 1

 اـالنمس 2

 اـبلجيك 3

 داــآن 4

 ألمانيــا 5

 هنغاريــا 6

 التفيــا 7

 المملكة المتحدة 8

 فرنــســا 9

 اليونــان 10

 اآيــةالجمهـورية السلوف 11

 سويــســرا 12

 الســويـــد 13

 فنلنــدا 14

 الدنمــارك 15

 اسبــانيــا 16
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  الثانيالمرفق
  

 الجدول األول

  
 الشرائح السنوية التي لم تقدŉم إلى اجتماعين متعاقبين

  

  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
أنتيغوا 
  وبربودا

البنك 
  الدولي

بسبب تأخيرات في توقيع اتفاقية المنحة، أعادت   2006  خطة إزالة كلورو فلورو كربون
يمية معاينة أحكام االتفاقية إدارة البنك الدولي اإلقل

  .وشروطها
ستقّدم الشريحة التالية بعد اإللتزام بالمبالغ   2007  بروميد الميثيل  إسبانيا  ليبيا

  .المتوافرة في الشريحة الحالية
  .تغييرات مؤسسية وفي وحدة األوزون الوطنية  2007  خطة إزالة كلورو فلورو كربون  يوئنديبي  بنما

إعادة هيكلة حكومية جارية وغياب موظف   2007  الة كلورو فلورو كربونخطة إز  يونيدو  صربيا
  .األوزون

في انتظار قرار حكومي بشأن المسؤولية المتعلّقة   2007  خطة إزالة كلورو فلورو كربون  يونيدو  فنزويال
  .بعنصر أجهزة تبريد المباني

ر على وثيقة المشروع، وال حاجة توقيع متأخ  2008  خطة إزالة كلورو فلورو كربون  يوئنديبي  باراغواي
  .اآلن ألموال إضافية من أجل التنفيذ

أموال كافية متبقية لمتابعة تنفيذ خطة إدارة   2008  خطة إزالة كلورو فلورو كربون  يونيب  باراغواي
  .اإلزالة النهائية، من دون أي تعطيل
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 الثانيالجدول 

 
 هذǇ السنة للتقديم إلى االجتماع الخامس والخمسينشرائح سنوية Ʒير مقدņمة كانت مستحقة ألول مرņة 

 
  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
خطة إزالة كلورو فلورو   يوئنديبي  البحرين

  كربون
  .عدم وجود تنفيذ متوقŮع ألنشطة الشريحة األولى  2008

خطة إزالة كلورو فلورو   يونيب  البحرين
  كربون

لتفاهم وتحويل األموال تأخير في توقيع مذكرة ا  2008
  .بسبب تغيير في مؤّسسة التدريب

خطة إزالة مواد مستنفدة   كندا  بوليفيا
  لألوزون

  .عدم وجود تنفيذ متوقّع ألنشطة الشريحة األولى  2008

خطة إزالة مواد مستنفدة   يوئنديبي  بوليفيا
  لألوزون

  .عدم وجود تنفيذ متوقّع ألنشطة الشريحة األولى  2008

  .تقّدم بطيء في تنفيذ الشريحة الجارية  2008  بروميد الميثيل  يوئنديبي  كوستاريكا
البنك   إكوادور

  الدولي
خطة إزالة كلورو فلورو 

  كربون
لم تكتمل مراجعة التحقّق في الوقت المناسب   2008

  .للتقديم
خطة إزالة كلورو فلورو   يوئنديبي  غابون

  كربون
 األولى وتأخّر التوقيع حديثاً على الشريحة  2008

  .األنشطة نتيجة لذلك
خطة إزالة كلورو فلورو   يونيب  غابون

  كربون
لم يكن البلد قد أكمل عملية طلب المعّدات   2008

الضرورية من أجل العنصر غير االستثماري من 
  .الشريحة األولى

خطة إزالة مواّد مستنفدة   يونيب  مدغشقر
  لألوزون

 في التدريب في وصول متأخر للمعّدات والرغبة  2008
  .آن معاً، ولم تُكمل أنشطة الشريحة األولى

خطة إزالة مواّد مستنفدة   يونيدو  مدغشقر
  لألوزون

وضع السالمة في كينيا في وقت مبكّر هذه السنة،   2008
تأخير في إكمال أنشطة يونيب للشريحة األولى، 

وقرار بتقديم كافّة عناصر الشريحة الثانية في آن 
  .واحد

خطة إزالة كلورو فلورو   إيطاليا  لالسنغا
  كربون

المعّدات الضرورية للشروع في المشروع   2008
  .مازالت في عملية وضع المواصفات

خطة إزالة كلورو فلورو   يونيب  السنغال
  كربون

المعّدات الضرورية للشروع في المشروع   2008
  .مازالت في عملية وضع المواصفات

لورو خطة إزالة كلورو ف  يونيدو  سوريا
  كربون

تأخيرات في المعالجة اإلدارية النظيرة، هنالك   2008
  .أموال كافية باقية للتنفيذ من الشريحة الحالية

البنك   تونس
  الدولي

خطة إزالة مواّد مستنفدة 
  لألوزون

لم تكتمل مراجعة التحقّق في الوقت المناسب   2008
  .للتقديم

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53 
Annex III 

 

1 

Annex III 
 

PROJECTS WITH IMPLEMENTATION DELAYS 
 

Code Agency Project Title Category of Delays 
JAM/FUM/47/TAS/22 Canada Technical assistance to phase-out the use of methyl bromide 12 months delays 
MEX/FUM/42/TAS/122 Canada Technical assistance to comply with 2005 phase-out of 20% of methyl bromide 12 months delays 
MOR/FUM/29/INV/37 France Phase-out of methyl bromide use in the cut flower and banana production 12 months delays 
SYR/REF/29/INV/53 France Conversion from CFC-12 to HFC-134a technology in the manufacture of commercial refrigeration equipment 

at Shoukairi and Co. 
12 and 18 months delays 

YEM/FUM/41/TAS/21 Germany Technical assistance programme for the  phase-out of methyl bromide in agriculture 12 months delays 
ARG/REF/18/INV/39 IBRD Elimination of CFC in the manufacturing plant of domestic refrigerators of Neba, S.A. 12 months delays 
ECU/FUM/26/TAS/23 IBRD Demonstration project for testing methyl bromide alternatives in soil treatment for the flower growing industry 12 months delays 
JOR/HAL/32/INV/69 IBRD Terminal halon-1211 and halon-1301 phase-out umbrella project for fire equipment manufacturers and 

suppliers in Jordan converting to ABC powder, CO2, HFC-227ea and inert gases as substitutes 
12 months delays 

THA/HAL/32/INV/134 IBRD Terminal halon-1211 and halon-1301 phase-out project for fire equipment manufacturers and suppliers 
converting to ABC powder, CO2, HFC-227ea and inert gases 

12 months delays 

NIR/SEV/38/TAS/104 Japan Assistance for a national information, education and communication campaign for compliance with the 
Montreal Protocol 

12 months delays 

SRL/PHA/43/TAS/26 Japan National compliance action plan: incentive programme for commercial and industrial refrigeration end-users 18 months delays 
SRL/PHA/43/TAS/27 Japan National compliance action plan: MAC recovery/recycling and retrofit 12 months delays 
SRL/PHA/43/TAS/28 Japan National compliance action plan: recovery and recycling programme 12 and 18 months delays 
GLO/SEV/47/TAS/269 Portugal Communication and cooperation support to Portuguese speaking countries (Angola, Cape Verde, East Timor, 

Guinea Bissau, Mozambique and Sao Tome and Principe) 
18 months delays 

MEX/FUM/42/TAS/118 Spain Technical assistance to comply with 2005 phase-out of 20% of methyl bromide 12 months delays 
AFR/FUM/38/TAS/32 UNDP Technical assistance for methyl bromide reductions and formulation of regional phase-out strategies for low-

volume consuming countries 
12 months delays 

ARG/SEV/45/TAS/144 UNDP Assistance to carry out an HCFC survey 12 months delays 
BRA/SEV/45/TAS/271 UNDP Assistance to carry out an HCFC survey 12 months delays 
CHI/FOA/48/INV/161 UNDP Terminal umbrella project for phase-out of the use of CFC-11 in the manufacture of polyurethane foam 18 months delays 
CHI/SOL/41/TAS/154 UNDP Technical assistance to phase-out ozone depleting solvents 12 months delays 
COL/PAG/48/INV/66 UNDP Phase-out of CTC as process agent in the elimination of nitrogen trichloride during chlorine production at 

Prodesal S.A. 
12 and 18 months delays 

COL/SEV/45/TAS/62 UNDP Assistance to carry out an HCFC survey 12 months delays 
FIJ/PHA/47/TAS/15 UNDP Implementation of the TPMP (investment component) 18 months delays 
IDS/SEV/45/TAS/169 UNDP Assistance to carry out an HCFC survey 12 months delays 
IND/ARS/41/TAS/368 UNDP MDI Transitional Strategy 12 and 18 months delays 
IND/SEV/45/TAS/391 UNDP Assistance to carry out an HCFC survey 12 months delays 
IRA/SEV/45/TAS/172 UNDP Assistance to carry out an HCFC survey 12 months delays 
LEB/SEV/45/TAS/60 UNDP Assistance to carry out an HCFC survey 12 months delays 
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Code Agency Project Title Category of Delays 
MAL/FUM/43/TAS/151 UNDP Technical assistance programme to install alternatives and phase-out all remaining non-QPS uses of methyl 

bromide 
12 months delays 

MAL/SEV/45/TAS/155 UNDP Assistance to carry out an HCFC survey 12 months delays 
MEX/SEV/45/TAS/127 UNDP Assistance to carry out an HCFC survey 12 months delays 
SRL/SEV/45/TAS/30 UNDP Assistance to carry out an HCFC survey 12 months delays 
SYR/REF/38/INV/86 UNDP Sector phase out plan for CFCs in the refrigeration manufacturing sector (except domestic refrigeration) 12 months delays 
SYR/SEV/45/TAS/90 UNDP Assistance to carry out an HCFC survey 12 months delays 
URU/ARS/43/INV/42 UNDP Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol metered dose inhalers (MDIs) 12 months delays 
VEN/SEV/45/TAS/102 UNDP Assistance to carry out an HCFC survey 12 months delays 
AFR/SEV/45/TAS/33 UNEP Sub-regional project on harmonisation of legislative and regulatory mechanisms to improve monitoring and 

control of ODS consumption in English-speaking Africa 
12 months delays 

ARG/REF/32/TRA/115 UNEP Training programme for the refrigeration servicing sector (Phase III) 12 months delays 
GLO/ARS/39/TAS/246 UNEP Development of guidelines to promote safety an aerosol conversions 12 months delays 
GLO/REF/48/TAS/275 UNEP Global technical assistance programme in the chiller sector 18 months delays 
GLO/SEV/39/TAS/248 UNEP Production of OzonAction Newsletter in Russian, translation of 4 refrigeration/customs training modules into 

Russian, and reprinting and updating existing publications 
12 months delays 

GLO/SEV/45/TAS/262 UNEP Assistance for regional awareness raising (2005) 12 months delays 
SOM/SEV/35/TAS/01 UNEP Formulation of national phase out strategy 12 months delays 
SRL/PHA/43/TAS/24 UNEP National compliance action plan: halon bank management 18 months delays 
STK/FUM/50/TAS/11 UNEP Technical assistance to phase out the use of methyl bromide 12 months delays 
ALG/FUM/50/TAS/65 UNIDO Technical assistance to phase out methyl bromide in pulses disinfestations 12 months delays 
ALG/REF/44/INV/62 UNIDO Conversion of CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to HFC-134a technology in the last group of commercial 

refrigerator manufactures ( refrigeration sector terminal project) 
12 months delays 

BRA/FUM/46/INV/273 UNIDO Total phase-out of MB used in tobacco, flowers, ornamentals, strawberries and other uses 12 months delays 
CRO/PHA/52/TAS/30 UNIDO Monitoring and verification audit report 12 months delays 
DOM/FUM/38/INV/33 UNIDO Phase-out of methyl bromide in melon, flowers and tobacco 12 months delays 
IDS/SOL/44/INV/162 UNIDO Plan for terminal phase-out of ODS in the solvent sector 12 months delays 
IRA/FOA/28/INV/50 UNIDO Phasing out ODS in manufacturing of flexible PU slabstock foam through the use of liquid CO2 blowing 

technology at Bahman Plastic Co. 
12 months delays 

IRA/FOA/37/INV/149 UNIDO Phasing out of ODS in the manufacture of flexible slabstock foam through the use of LCD blowing technology 
at Esfanj Shirvan Co.  

12 months delays 

IRA/REF/28/INV/51 UNIDO Replacement of CFC-12 refrigerant by HFC-134a at Iran Compressor Manufacturing Company (ICMC) 12 months delays 
IVC/FUM/42/INV/19 UNIDO Phase-out the use of methyl bromide commodities and storage fumigation 12 months delays 
PAK/PAG/35/INV/42 UNIDO Conversion of carbon tetrachloride as process solvent to 1,2-dichloroethane at Himont Chemicals Ltd. 12 months delays 
ROM/PAG/50/INV/36 UNIDO Terminal phase-out management plan of CTC production/consumption for process agent uses 12 months delays 
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AFGHANISTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Afghanistan

ALBANIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Albania

ALGERIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Algeria

ANGOLA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Angola

ANTIGUA AND BARBUDA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Antigua and Barbuda

ARGENTINA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $78,000 $5,850 $83,850

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $95,750 $7,181 $102,931

$173,750 $13,031 $186,781Total for Argentina

ARMENIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Armenia

1
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BAHAMAS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Bahamas

BAHRAIN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $105,000 $13,650 $118,650

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $45,000 $3,375 $48,375

$150,000 $17,025 $167,025Total for Bahrain

BARBADOS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Barbados

BELIZE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Belize

BENIN
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNIDO $106,000 $9,540 $115,540
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.

3.9

Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $85,000 $11,050 $96,050
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.

$191,000 $20,590 $211,590Total for Benin 3.9

BHUTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$30,000 $3,900 $33,900Total for Bhutan
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BOLIVIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(multiple sectors)

Germany $150,000 $19,500 $169,500

$150,000 $19,500 $169,500Total for Bolivia

BOSNIA AND HERZEGOVINA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $150,000 $11,250 $161,250

$150,000 $11,250 $161,250Total for Bosnia and Herzegovina

BOTSWANA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Project preparation for a terminal phase-out management 
plan

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the condition that no further funding would be 
considered for Botswana until the country had ratified the 
Copenhagen Amendment to the Montreal Protocol; and in 
developing and subsequently implementing the TPMP, the agency 
should take into account decision 47/10 (e) regarding the inclusion 
in the licensing system of import controls for methyl bromide, 
CTC and/or TCA, as well as other ODS.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Botswana

BRAZIL
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(multiple sectors)

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $143,750 $10,781 $154,531

$173,750 $14,681 $188,431Total for Brazil

BRUNEI DARUSSALAM
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Brunei Darussalam

BURKINA FASO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$30,000 $3,900 $33,900Total for Burkina Faso

3
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BURUNDI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $74,000 $9,620 $83,620
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) UNIDO $76,000 $6,840 $82,840
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.

$235,000 $27,510 $262,510Total for Burundi

CAMBODIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $25,000 $1,875 $26,875

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $125,000 $16,250 $141,250

$150,000 $18,125 $168,125Total for Cambodia

CAMEROON
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Cameroon

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) France $55,000 $7,150 $62,150
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee, on the condition that 
the funds for the Government of France be disbursed only when 
the remaining balance from the RMP has been returned to the 
Fund. 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
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Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $60,000 $7,800 $67,800
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee, on the condition that 
the funds for the Government of France be disbursed only when 
the remaining balance from the RMP has been returned to the 
Fund. The agencies were urged to take full account of the 
requirements of decisions 41/100 and 49/6 during the 
implementation of the TPMP.

$200,000 $26,000 $226,000Total for Central African Republic 0.7

CHAD
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Chad

CHILE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $150,000 $11,250 $161,250

CFC phase out plan
Servicing sector terminal CFC phase-out plan (first tranche) Canada $176,000 $22,880 $198,880
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee, on the understanding 
that approval of the project would not set a precedent. The agency 
was urged to take full account of the requirements of decisions 
41/100 and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$326,000 $34,130 $360,130Total for Chile

CHINA
FUMIGANT
Methyl bromide
National phase-out of methyl bromide (phase II, third 
tranche)

UNIDO $1,800,000 $135,000 $1,935,000180.6

PROCESS AGENT
Sectoral phase out plan
Sector plan for phase-out of ODS process agent 
applications (phase II) and corresponding CTC production: 
2008 annual programme

IBRD $10,000,000 $750,000 $10,750,000

Took note of the verification of the CTC consumption of Phase II 
of the CTC sector plan in 2007.
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan: 
polyurethane foam sector

IBRD $685,900 $51,443 $737,343

Approved on the understanding that no further funding would be 
approved for China for project preparation of the HPMP for Stage 
I.
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Preparation of a HCFC phase-out management plan: solvent 
sector

UNDP $432,000 $32,400 $464,400

Approved on the understanding that no further funding would be 
approved for China for project preparation of the HPMP for Stage 
I.
Preparation of a HCFC phase-out management plan: 
refrigeration servicing sub-sector

UNEP $375,000 $48,750 $423,750

Approved on the understanding that no further funding would be 
approved for China for project preparation of the HPMP for Stage 
I.
Preparation of a HCFC phase-out management plan: 
extruded polystyrene foam

UNDP $84,000 $6,300 $90,300

Approved on the understanding that no further funding would be 
approved for China for project preparation of the HPMP for Stage 
I.
Preparation of a HCFC phase-out management plan: 
industrial and commercial refrigeration sub-sectors

UNDP $604,000 $45,300 $649,300

Approved on the understanding that no further funding would be 
approved for China for project preparation of the HPMP for Stage 
I.
Preparation of an overarching HPMP strategy UNDP $360,000 $27,000 $387,000

Preparation of a HCFC phase-out management plan: 
enabling components

UNEP $100,000 $13,000 $113,000

Approved on the understanding that no further funding would be 
approved for China for project preparation of the HPMP for Stage 
I.
Preparation of a HCFC phase-out management plan: room 
air-conditioning sub-sector

UNIDO $500,000 $37,500 $537,500

Approved on the understanding that no further funding would be 
approved for China for project preparation of the HPMP for Stage 
I.
Preparation of a HCFC phase-out management plan: HCFC 
production sector

IBRD $473,300 $35,498 $508,798

Approved on the understanding that no further funding would be 
approved for China for project preparation of the HPMP for Stage 
I.
Preparation of a HCFC phase-out management plan: 
extruded polystyrene foam

UNIDO $84,000 $6,300 $90,300

Approved on the understanding that no further funding would be 
approved for China for project preparation of the HPMP for Stage 
I.
Preparation of a HCFC phase-out management plan: 
extruded polystyrene foam

Germany $201,369 $26,178 $227,547

Approved on the understanding that no further funding would be 
approved for China for project preparation of the HPMP for Stage 
I.

$15,699,569 $1,214,669 $16,914,238Total for China 180.6
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COLOMBIA
FUMIGANT
Methyl bromide
Technical assistance in the methyl bromide sector 
(fumigants)

UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

Approved as the final funding for methyl bromide phase-out in the 
country.
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $173,750 $13,031 $186,781

$213,750 $16,631 $230,381Total for Colombia

COMOROS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Comoros

CONGO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Congo

CONGO, DR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Congo, DR

COSTA RICA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $150,000 $11,250 $161,250

CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (second tranche)

UNDP $200,000 $15,000 $215,000

$350,000 $26,250 $376,250Total for Costa Rica

CROATIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $150,000 $11,250 $161,250

$150,000 $11,250 $161,250Total for Croatia
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DJIBOUTI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$30,000 $3,900 $33,900Total for Djibouti

DOMINICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $150,000 $11,250 $161,250

$150,000 $11,250 $161,250Total for Dominican Republic

ECUADOR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan IBRD $150,000 $11,250 $161,250

$150,000 $11,250 $161,250Total for Ecuador

EGYPT
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $195,000 $14,625 $209,625

$195,000 $14,625 $209,625Total for Egypt

EL SALVADOR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $150,000 $11,250 $161,250

$150,000 $11,250 $161,250Total for El Salvador

ERITREA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Eritrea

FIJI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Fiji
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GABON
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Gabon

GAMBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Gambia

GEORGIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Georgia

GHANA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Ghana

GRENADA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $48,000 $6,240 $54,240

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNDP $50,000 $4,500 $54,500

$183,000 $21,790 $204,790Total for Grenada

GUINEA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $74,000 $9,620 $83,620
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 $140,000 $12,600 $152,600
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.

1.4

$214,000 $22,220 $236,220Total for Guinea 1.4

GUYANA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Guyana

HONDURAS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $115,000 $8,625 $123,625

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $35,000 $4,550 $39,550

CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $146,000 $18,980 $164,980
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.
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNIDO $301,000 $22,575 $323,575
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.

$597,000 $54,730 $651,730Total for Honduras

INDIA
PHASE-OUT PLAN
CTC phase out plan
CTC phase-out plan for the consumption and production 
sectors: 2008 annual programme

IBRD $3,211,875 $240,891 $3,452,766440.0

$3,211,875 $240,891 $3,452,766Total for India 440.0

INDONESIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $173,750 $13,031 $186,781

$173,750 $13,031 $186,781Total for Indonesia

IRAQ
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $30,000 $2,250 $32,250
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Preparation of project proposal
Preparation of country programme and national phase-out 
plan

UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

Approved on the condition that the funding will address all 
remaining consumption to meet 2010 compliance and that no 
additional preparatory funding would be requested for CP/NPP in 
the future.
Preparation of country programme and national phase-out 
plan

UNEP $60,000 $7,800 $67,800

Approved on the condition that the funding will address all 
remaining consumption to meet 2010 compliance and that no 
additional preparatory funding would be requested for CP/NPP in 
the future.

$130,000 $13,650 $143,650Total for Iraq

JAMAICA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $85,000 $6,375 $91,375

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI) UNEP $60,000 $0 $60,000

$145,000 $6,375 $151,375Total for Jamaica

JORDAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $150,000 $11,250 $161,250

$150,000 $11,250 $161,250Total for Jordan

KENYA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (2nd 
year of phase VI)

UNEP $75,833 $0 $75,833

$75,833 $75,833Total for Kenya

KOREA, DPR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $50,000 $3,750 $53,750

11



Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53
Annex IV

CTC phase out plan
Plan for terminal phase-out of CTC (sixth tranche) UNIDO $100,000 $7,500 $107,500
The Committee noted that some equipment items required for the 
conversion had been purchased but were deemed to fall under the 
dual-use restrictions of the International Chemical Weapons 
Convention, to which the country had not yet adhered; requested 
UNIDO to sell those equipment items and to report back not later 
than the 57th Meeting on the matter, presenting a financial report 
on all disbursements so far incurred, including storage cost; 
requested UNIDO to continue with the implementation of all other 
components of the plan without using any remaining funds 
associated with CTC phase-out activities at the 2.8 Vinalon 
Factory Complex and the Sinuiju Chemical Fibre Complex; 
requested the Secretariat to send a letter to the Government 
advising of the possible cancellation of the plan if all the activities 
proposed in the plan or the approved annual work programmes, 
including those related to the 2.8 Vinalon Factory Complex and 
the Sinuiju Chemical Fibre Complex, were not completed by 30 
April 2009; and noted that in the event that the country was not 
able to complete the conversion at the 2.8 Vinalon Factory 
Complex and the Sinuiju Chemical Fibre Complex the country 
could resubmit, no later than the 59th Meeting, a funding request 
for the conversion of these two enterprises should an alternative 
approach be found to be technically feasible and economical 
viable, on the understanding that the country will in any event 
achieve compliance with the CTC phase-out schedule under the 
Protocol.

77.8

$150,000 $11,250 $161,250Total for Korea, DPR 77.8

KUWAIT
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $125,000 $16,250 $141,250

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $70,000 $5,250 $75,250

$195,000 $21,500 $216,500Total for Kuwait

KYRGYZSTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $85,000 $6,375 $91,375

CFC phase out plan
Terminal CFC phase-out management plan (second tranche) UNEP $65,100 $8,463 $73,563

Terminal CFC phase-out management plan (second tranche) UNDP $63,000 $4,725 $67,7251.0

TPMP verification report UNEP $20,000 $2,600 $22,600

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV)

UNEP $115,830 $0 $115,830

$348,930 $22,163 $371,093Total for Kyrgyzstan 1.0
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LAO, PDR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $150,000 $19,500 $169,500

$150,000 $19,500 $169,500Total for Lao, PDR

LEBANON
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $137,250 $10,294 $147,544

CFC phase out plan
National phase-out management plan for Annex-A Group-I 
substances (CFCs) (fifth tranche)

UNDP $65,000 $4,875 $69,87535.0

$202,250 $15,169 $217,419Total for Lebanon 35.0

LIBYA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Libya

MACEDONIA, FYR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Macedonia, FYR

MADAGASCAR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Madagascar

MALAWI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Malawi

MALAYSIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $173,750 $13,031 $186,781
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CFC phase out plan
National CFC phase-out plan: 2008 annual programme IBRD $275,000 $24,750 $299,75089.0

$448,750 $37,781 $486,531Total for Malaysia 89.0

MALDIVES
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Maldives

MALI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Mali

MAURITANIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Mauritania

MAURITIUS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan Germany $75,000 $9,750 $84,750

$75,000 $9,750 $84,750Total for Mauritius

MEXICO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $69,500 $5,213 $74,713

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $104,250 $7,819 $112,069

$173,750 $13,031 $186,781Total for Mexico

MOLDOVA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Moldova
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MONGOLIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,000 $0 $60,000

$145,000 $11,050 $156,050Total for Mongolia

MONTENEGRO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $85,000 $6,375 $91,375

SEVERAL
Ozone unit support
Institutional strengthening project (phase I) UNIDO $60,000 $4,500 $64,500

$145,000 $10,875 $155,875Total for Montenegro

MOROCCO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $150,000 $11,250 $161,250

$150,000 $11,250 $161,250Total for Morocco

MOZAMBIQUE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$30,000 $3,900 $33,900Total for Mozambique

MYANMAR
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Preparation of a terminal phase-out management plan UNEP $0 $0 $0
Approved on the condition that an official letter was received from 
Myanmar stating its commitment to meet the 2010 compliance 
targets through the TPMP, and that UNEP would not utilize any 
funds until that letter had been received; and in developing and 
subsequently implementing the TPMP, the agency should take into 
account decision 47/10(e) regarding the inclusion in the licensing 
system of import controls for methyl bromide, CTC and/or TCA, 
as well as other ODS.

Total for Myanmar
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NAMIBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan Germany $30,000 $3,900 $33,900

$30,000 $3,900 $33,900Total for Namibia

NEPAL
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Nepal

NICARAGUA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Nicaragua

NIGER
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Niger

NIGERIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Nigeria

OMAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $100,000 $7,500 $107,500

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $50,000 $6,500 $56,500

$150,000 $14,000 $164,000Total for Oman

PAKISTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $90,000 $6,750 $96,750

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $60,000 $7,800 $67,800

$150,000 $14,550 $164,550Total for Pakistan
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PANAMA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $150,000 $11,250 $161,250

$150,000 $11,250 $161,250Total for Panama

PARAGUAY
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Paraguay

PERU
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $150,000 $11,250 $161,250

CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNDP $183,500 $13,762 $197,262

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.

15.0

Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNEP $77,500 $10,075 $87,575

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.

$411,000 $35,087 $446,087Total for Peru 15.0

PHILIPPINES
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan IBRD $195,000 $14,625 $209,625

$195,000 $14,625 $209,625Total for Philippines

QATAR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $55,000 $4,125 $59,125

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$85,000 $8,025 $93,025Total for Qatar

17



Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53
Annex IV

RWANDA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Rwanda

SAINT LUCIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VI) UNEP $60,000 $0 $60,000

$145,000 $11,050 $156,050Total for Saint Lucia

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Saint Vincent and the Grenadines

SAO TOME AND PRINCIPE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Sao Tome and Principe

SAUDI ARABIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $130,000 $9,750 $139,750

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $65,000 $8,450 $73,450

$195,000 $18,200 $213,200Total for Saudi Arabia

SENEGAL
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Senegal
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SERBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $150,000 $11,250 $161,250

$150,000 $11,250 $161,250Total for Serbia

SEYCHELLES
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
Terminal ODS phase-out management plan (second tranche) France $60,000 $7,800 $67,800

$60,000 $7,800 $67,800Total for Seychelles

SOUTH AFRICA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $195,000 $14,625 $209,625

$195,000 $14,625 $209,625Total for South Africa

SRI LANKA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $112,250 $8,419 $120,669

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $25,000 $3,250 $28,250

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNDP $134,056 $10,054 $144,110

$271,306 $21,723 $293,029Total for Sri Lanka

SUDAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Sudan

SURINAME
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Suriname
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SYRIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $136,250 $10,219 $146,469

$136,250 $10,219 $146,469Total for Syria

THAILAND
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan IBRD $195,000 $14,625 $209,625

CFC phase out plan
National CFC phase-out plan: 2008 annual implementation 
plan

IBRD $550,000 $49,500 $599,500

Took  note, with appreciation, of the verification audit of the 
imports of CFC, TCA and CTC in Thailand for the year 2006.

208.0

$745,000 $64,125 $809,125Total for Thailand 208.0

TRINIDAD AND TOBAGO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Trinidad and Tobago

TUNISIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $150,000 $11,250 $161,250

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V) IBRD $247,270 $18,545 $265,815

$397,270 $29,795 $427,065Total for Tunisia

TURKEY
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $195,000 $14,625 $209,625

$195,000 $14,625 $209,625Total for Turkey

TURKMENISTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $85,000 $6,375 $91,375

$85,000 $6,375 $91,375Total for Turkmenistan
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UGANDA
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) France $152,500 $19,825 $172,325
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agency was urged 
to take full account of the requirements of decisions 41/100 and 
49/6 during the implementation of the TPMP.

$152,500 $19,825 $172,325Total for Uganda

URUGUAY
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $150,000 $11,250 $161,250

$150,000 $11,250 $161,250Total for Uruguay

VENEZUELA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $173,750 $13,031 $186,781

$173,750 $13,031 $186,781Total for Venezuela

VIETNAM
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan IBRD $195,000 $14,625 $209,625

ODS phase out plan
National CFC and halon phase-out plan  (third tranche) IBRD $178,463 $13,385 $191,84858.7

$373,463 $28,010 $401,473Total for Vietnam 58.7

YEMEN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $70,000 $5,250 $75,250

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $125,000 $16,250 $141,250
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ODS phase out plan
National ODS phase-out plan (first tranche) UNIDO $1,137,500 $85,313 $1,222,813
Took note of the specific situation in Yemen, where the only 
commercially available and proven CFC-11 replacement 
technology available as a foam blowing agent in the country was 
HCFC-141b; the limited time available for implementation before 
the complete phase-out of CFC in 2010 would not allow for the 
timely introduction of a new non-HCFC based technology, thus 
putting the country at the risk of non-compliance; and the amount 
of CFC-11 to be phased out under the phase-out plan concerned 
only 2.2 per cent of the national CFC baseline. Also noted that 
intensive consultations had taken place within the Executive 
Committee with a view to finding the best way forward in order to 
reconcile the spirit expressed in decision XIX/6 regarding HCFC 
phase-out with the conditions of the phase-out plan, in particular 
the urgency of assistance at a time when alternatives to CFC-11 
other than HCFC-141b were not yet widely available in Article 5 
countries, and that a two-stage approach to ODS phase-out with 
HCFC-141b as an interim step was the most suitable approach. 
Approved in principle the national ODS phase-out plan for Yemen 
on the understanding that the Government would not request any 
more funding from the Fund in relation to the phase-out of CFC 
MDIs in the country; once other ODS-free technologies became 
available, the Government could submit a request for a second-
stage conversion to a non-ODS technology for those enterprises 
covered under the ODS phase-out plan as part of their HPMP; and 
no aspect of the decision on the phase-out plan would constitute a 
precedent for future decisions of the Executive Committee; and in 
accordance with the agreement between the Government and the 
Executive Committee. UNEP and UNIDO were urged to take full 
account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 during 
implementation of the plan.

339.4
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Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53
Annex IV

National ODS phase-out plan (first tranche) UNEP $315,000 $40,950 $355,950
Took note of the specific situation in Yemen, where the only 
commercially available and proven CFC-11 replacement 
technology available as a foam blowing agent in the country was 
HCFC-141b; the limited time available for implementation before 
the complete phase-out of CFC in 2010 would not allow for the 
timely introduction of a new non-HCFC based technology, thus 
putting the country at the risk of non-compliance; and the amount 
of CFC-11 to be phased out under the phase-out plan concerned 
only 2.2 per cent of the national CFC baseline. Also noted that 
intensive consultations had taken place within the Executive 
Committee with a view to finding the best way forward in order to 
reconcile the spirit expressed in decision XIX/6 regarding HCFC 
phase-out with the conditions of the phase-out plan, in particular 
the urgency of assistance at a time when alternatives to CFC-11 
other than HCFC-141b were not yet widely available in Article 5 
countries, and that a two-stage approach to ODS phase-out with 
HCFC-141b as an interim step was the most suitable approach. 
Approved in principle the national ODS phase-out plan for Yemen 
on the understanding that the Government would not request any 
more funding from the Fund in relation to the phase-out of CFC 
MDIs in the country; once other ODS-free technologies became 
available, the Government could submit a request for a second-
stage conversion to a non-ODS technology for those enterprises 
covered under the ODS phase-out plan as part of their HPMP; and 
no aspect of the decision on the phase-out plan would constitute a 
precedent for future decisions of the Executive Committee; and in 
accordance with the agreement between the Government and the 
Executive Committee. UNEP and UNIDO were urged to take full 
account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 during 
implementation of the plan.

$1,647,500 $147,763 $1,795,263Total for Yemen 339.4

GLOBAL
DESTRUCTION
Technical assistance/support
Development of strategy/methodology for ODS disposal IBRD $250,000 $22,500 $272,500

$250,000 $22,500 $272,500Total for Global

1,450.5GRAND TOTAL $36,124,996 $3,031,077 $39,156,073
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Sector Tonnes Funds approved  (US$)
Support TotalProject

Summary UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53
Annex IV

(ODP)

IBRD 795.7 $16,606,808 $1,261,637 $17,868,445
UNDP 51.0 $5,265,306 $395,647 $5,660,953
UNEP $5,351,263 $647,348 $5,998,611
UNIDO 603.1 $7,941,750 $601,662 $8,543,412

$176,000 $22,880 $198,880Canada
0.7 $267,500 $34,775 $302,275France

$516,369 $67,128 $583,497Germany

BILATERAL COOPERATION
Phase-out plan 0.7 $959,869 $124,783 $1,084,652

0.7 $959,869 $124,783 $1,084,652TOTAL:
INVESTMENT PROJECT
Fumigant 180.6 $1,800,000 $135,000 $1,935,000
Process agent $10,000,000 $750,000 $10,750,000
Phase-out plan 1,269.2 $7,581,938 $638,554 $8,220,492

1,449.8 $19,381,938 $1,523,554 $20,905,492TOTAL:
WORK PROGRAMME AMENDMENT
Fumigant $40,000 $3,600 $43,600
Phase-out plan $14,680,200 $1,323,541 $16,003,741
Several $812,989 $33,099 $846,088
Destruction $250,000 $22,500 $272,500

$15,783,189 $1,382,740 $17,165,929TOTAL:
Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 1,450.5 $36,124,996 $3,031,077 $39,156,073
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ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 55TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 

FOR BALANCES ON PROJECTS AND ACTIVITIES 
 

Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$) 
Canada (per decision 55/2(v)) 7,000 910 7,910 
Sweden (per decision 55/2(vi)) 44,182 5,744 49,926 
UNDP (per decision 55/2(ii)&(iii)) 167,062 21,718 188,780 
UNEP (per decision 55/2(ii)&(iii) and decision 55/8(i)) 271,594 22,827 294,421 
UNIDO (per decision 55/2(ii)&(iii)) 10,689 948 11,637 
World Bank (per decision (55/2(ii)&(iii))* 797,322 97,280 894,602 
Total 1,297,849 149,427 1,447,276 
* Excluding US $1,198,947 that was already returned against the Thailand chiller concessional loan project (THA/REF/26/INV/104). 

 
 

NET ALLOCATIONS TO IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL CONTRIBUTIONS BASED 
ON DECISIONS OF THE 55TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 

 
Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$) 

Canada (1) 169,000 21,970 190,970 
France (2) 267,500 34,775 302,275 
Germany (2) 516,369 67,128 583,497 
Sweden (3) (44,182) (5,744) (49,926) 
UNDP 5,098,244 373,930 5,472,174 
UNEP 5,079,669 624,521 5,704,190 
UNIDO 7,931,061 600,714 8,531,775 
World Bank 15,809,486 1,164,357 16,973,843 
Total  34,827,147 2,881,651 37,708,798 
(1) Including US $198,880 to be assigned to the 2008 bilateral contributions and US $7,910 that should be deducted from the bilateral contributions of Canada for project 
that was approved in 2006. 
(2) Total amount to be assigned to 2008 bilateral contributions. 
(3) Amount should be deducted from the bilateral contribution of Sweden for project that was approved in 2003. 
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  الخامسالمرفق

  نبن اتƁفاق بين
  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية

  المواد المستنفدة لǔوزونبشأن خطة إزالة 
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("ن بنحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلدة في المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّد
  .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 البلد أنّه، ويقبل. 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
  
لتنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة ا  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل(" ألف -2  من التذييل 9التمويل المحّدد في الصف 
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل(" ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

  

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة ف يلتزمسو  .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 يفĉ التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستمتنع اللجنة  .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المة المحددف 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
  .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 ـ التذييفي

  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 
  
، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامت ااحتياجفي 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
يالت رئيسّية يجب أن تًُوثŮق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتعد

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ يد التنفيذ آنذاك، ويتّم لذي يكون ق 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
  

اجات الخاّصة التي قد  االتفاق لمعالجة االحتيا 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، وستحققتائج المقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيها النتذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقاأ من هذ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
التفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو  ااإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

كون الوكالة تعلى أن يونيب  وافقتو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
الوكالة ( قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشاركة نيدويوو) "الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

وستكون . شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) فذة المتعاونةالمن
، 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(5 المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية لتحقّقا
الوكالة المنفذة سوف تكون (لتابعة للصندوق المتعّدد األطراف ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُقد 

ة من حيث وتوافق اللجنة التنفيذي) ألف–6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  المتعاونة
من   11 و 10ين ـة في الصف 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 عجزوتوكول مونترياللف من برأ-2 التذييل

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 أن يبرهنتحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافقة على التمويل لل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
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ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلůم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
  التمويل بمقدار المبالغ المحّددة فيأن 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  االستهالك لقطاعاتات 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 .  االتفاق اتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة

  . االتفاقاهذلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال اإل
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفŮذ 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
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  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 

  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 
، 12- ، وكلوروفلوروكربون11- كلوروفلوروكربون
، 114-، وكلوروفلوروكربون113-وكلوروفلوروكربون
  115-وكلوروفلوروكربون

  

  األهداف والتمويل:  ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى . 1
 0 9 9 )أطنان قدرات استهالك األوزون(للمرفق ألف 

0 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
 0 4  7.9   )وزونقدرات استهالك األأطنان  (للمرفق ألف

0 

  0 0 0  0  )قدرات استهالك األوزونأطنان (التخفيض من المشروعات الجارية . 3

 7.9 0 4  3.9  )قدرات استهالك األوزونأطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4

 0 0 0  0  )قدرات استهالك األوزونأطنان (التخفيضات غير الممولة . 5

 7.9 0 4  3.9  )طنان من قدرات استنفاد األوزونأ(مجموع التخفيضات السنوية . 6

 150 000 0  65 000  85 000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7

 175 000 0 69 000  106 000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة . 8

 325 000 0 134 000  191 000 )ر أمريكيدوال(مجموع التمويل المتفق عليه . 9

 19.500 0 8.450  11.050  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 10

 15.750 0 6.210 9.540  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة . 11
 35.250 0 14.660 20.590  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 12
 360.250 0 148.660 211.590 )دوالر أمريكي( إجمالي التمويل المتفق عليه 13

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 
  
في موعد ال  سيجري النظر في التمويل للموافقة عليه ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  .2009لسنة   الثانياالجتماع يتجاوز 
  
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ـــــــــــــــــــ  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
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  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة السņابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

  0  0  0  تصنيع

  0  0  0  خدمة

  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

هالك السنة االست  القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنجŁزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة موادņ مستنفدة 

مقدرة (لǔوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              ع العامالمجمو
  
  المساعدة التقنيņة  4

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العامņة 
    .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
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بǈمؤسņسات الرصد واألدوار:  ألف-5التذييل 
  
وحدة ، داخل "وحدة الرصد واإلدارة"سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع   .1

  .(NOU)األوزون الوطنية 
 
وستلعب الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف الصادر إليها بمراقبة   .2

الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم سجالتها كمرجع إلعادة التدقيق في جميع برامج الرصد 
جنبا إلى جنب مع  الوكالة المنفذة الرئيسية، وستضطلع. دارة اإلزالة النهائيةللمشاريع المختلفة المنفذة في خطة إ

الوكالة المنفذة المتعاونة، بالمهمة الصعبة التي تتمثل في مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد 
  .ةالمستنفدة لألوزون مع إبالغ السلطات الوطنية المختصة من خالل وحدة األوزون الوطني

  
  

  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 الرئيسية، .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةنبن اللجنة التنفيذية على
 خطة إدارة اإلزالة لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) مراجعة الحسابات(مستقلة  المنظمة النبنختار تينبغي أن 
  . وهذا البرنامج المستقل للرصدالنهائية

  
   دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 

  
  :ليالتاعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدŊدمستكون 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

 
 على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛ن بنمساعدة   )ب (
  
وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت   ) ج(

 حالة وفي. 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 نبنلاختيار اللجنة التنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقيام يةتمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيس
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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 للسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 نة التنفيذية؛لتقديمه إلى اللجتمهيداً ، 2009

  
لمراجعات التقنيŊة 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؛فافية واإلبالبالش
  
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 أنŊ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(

 
 .قديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبت  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة:  باء-6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

  تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ة التي  في تنفيذ وتقييم األنشطنبن ومساعدة  )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
  
  

   تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7التذييل 
  
 دوالر أمريكي  10 000 االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدارهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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السادسالمرفــق   
 
  بوروندي اتƁفاق بين

  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لǔوزونبشأن إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("بورونديحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلون المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لألوز
  .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، . قا االتفافي 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
  
اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق   .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 . 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 يفĉ 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 الملمحددة اف 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 النفيذ تلل 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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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 ياجاحتفي 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
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثŮق 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 ون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم لذي يك 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، وستحققتالنتائج المقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيها 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 اذإدارة وتنفيذ هشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

كون الوكالة تعلى أن يونيب  وافقتو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
الوكالة ( قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشاركة نيدويوو) "الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) 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(5عية  المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرلتحقّقا

الوكالة المنفذة سوف تكون (لتابعة للصندوق المتعّدد األطراف ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُقد 
فيذية من حيث وتوافق اللجنة التن) ألف–6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  المتعاونة

من  8 و7ين ـة في الصف 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 عجزوتوكول مونترياللف من برأ-2 التذييل
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

 أن يبرهنتحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافقة على التمويل لل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
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ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلůم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
  التمويل بمقدار المبالغ المحّددة فيأن 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  االستهالك لقطاعاتات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
 ونةالوكالة المنفذة المتعاووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاقاتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة

  . االتفاقاهذلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال اإل
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفŮذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم  في البروتوكول،  االتفاق لها المعنى المنسوب إليهااوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها
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  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 

  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 
 12- والكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلوروكربون
 114-  والكلوروفلوروكربون113- والكلوروفلوروكربون
 115- والكلوروفلوروكربون

  

  األهداف والتمويل:  ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى . 1
 0.0 8.98.9 ) األوزوناستنفادأطنان قدرات (لمرفق ألف من ا

 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
 0.0 3.13.1   ) األوزوناستنفاد قدراتأطنان  (لمرفق ألفمن ا

 

 3.1 0.0 0.03.1  ) األوزوناستنفادقدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 3
41 74000 000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4  0 000 115  
53 76000 000  )مريكيدوالر أ(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة . 5  0 000 129  
94 150000 000 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 6  0 000 244  
5 9330 620  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 7  0 950 14  
4 6770 840  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة . 8  0 610 11  
10 16100 460  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 9  0 560 26  

104 166100 460 )دوالر أمريكي( إجمالي التمويل المتفق عليه .10  0 560 270  
   على التمويلالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 

  
الخاص بالشريحة الثانية نظر في التمويل  سيجري ال،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  .2009 لعام الثاني االجتماع في موعد ال يتجاوزللموافقة عليه 
  
    البيانات  .1
  ــــــــــــــــــ  البلد  
  ــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ــــــــــــــــــ  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
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  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة السņابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

  0  0  0  تصنيع

  0  0  0  خدمة

  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنجŁزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة موادņ مستنفدة 

مقدرة (لǔوزون 

اد قدرات استنفبأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنيņة  4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العامņة 
    .الخدمـة، إلخ: ستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونة الع مراقبة السياسة العامـنو

    توعية عامة
    أمور أخرى
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  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   مؤسņسات الرصد واألدوار المتعلقة بǈ: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "وحدة الرصد واإلدارة"م تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع سيت  .1

  .(NOU)األوزون الوطنية 
وستلعب الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف الصادر إليها بمراقبة   .2

 في جميع برامج الرصد عادة التدقيقكمرجع إلالواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم سجالتها 
مع جنبا إلى جنب  ،الوكالة المنفذة الرئيسية وستضطلع. في خطة إدارة اإلزالة النهائيةالمنفذة للمشاريع المختلفة 

 بالمهمة الصعبة التي تتمثل في مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد ،الوكالة المنفذة المتعاونة
  .ستنفدة لألوزون مع إبالغ السلطات الوطنية المختصة من خالل وحدة األوزون الوطنيةالم
  

  التحقق واإلبالغ
  
تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

ستناداً إلى التشاور مع الوكالة المنفذة وا.  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةبوروندي اللجنة التنفيذية على
 لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة بورونديختار تالرئيسية، ينبغي أن 

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدخطة إدارة اإلزالة النهائية
  

  دور الوكالة المنفذة الرئيسية:  ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدŊدملة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة ستكون الوكا  .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
  إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛في بورونديمساعدة   )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(ة  تمشياً مع الفقرلبوروندياختيار اللجنة التنفيذية 

  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 2008يذ السنوي للسنة ج التنفغ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً ، 2009

  
لمراجعات التقنيŊة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة  وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برناضمان  ) 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؛

  المنفذة المتعاونة؛تنسيق نشاطات الوكالة    )ي (
 
 ضمان أنŊ 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 

  

  :لي المتعاونة بما يالمنفذةوكالة الستقوم   1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

   المتعاونة؛المنفذةوكالة التمولها  في تنفيذ وتقييم األنشطة التي بوروندي ومساعدة  )ب(

  . الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعةالمنفذةوكالة الوتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى   )ج(
  
  

  لتمويل بسبب عدم االمتثالتخفيضات في ا:  ألف-7التذييل 
  
دوالر أمريكي عن  10 000  من االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من كّل طن
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   السابعالمرفق

  
  Ʒينيا اتƁفاق بين

    متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية  
  المواد المستنفدة لǔوزونبشأن خطة إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("غينياحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلن المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لألوزو
  .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 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
  
للجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق ا  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل(" ألف -2  من التذييل 9التمويل المحّدد في الصف 
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل(" ألف -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 يفĉ 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 تًُوثŮق 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
 ؛ 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 افيذ هذإدارة وتنشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

كون الوكالة تعلى أن يونيب  وافقتو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
كالة الو( قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشاركة نيدويوو) "الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) 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(5 الفرعية  المستقل على النحو الوارد في الفقرةلتحقّقا

الوكالة المنفذة سوف تكون (لتابعة للصندوق المتعّدد األطراف ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُقد 
 التنفيذية من حيث وتوافق اللجنة) ألف–6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  المتعاونة

من   11 و 10ين ـة في الصف 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 عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

 أن يبرهن التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافقة علىلل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
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ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلůم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
محّددة في  التمويل بمقدار المبالغ الأن 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  لقطاعات االستهالكىات أخرأية مشروعيؤثر على تمويل 

  
الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12

 فذة المتعاونةالوكالة المنووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاق اتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة
  . االتفاقاهذلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال اإل
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفŮذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم نسوب إليها في البروتوكول،  االتفاق لها المعنى الماوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها
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  تذييالت
  

  وادـ الم: ألف-1التذييل 

  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 
  12 -  و كلوروفلوروكربون 11 -كلوروفلوروكربون 

    114 –  و كلوروفلوروكربون 113 –وكلوروفلوروكربون 
  115 -وكلوروفلوروكربون 

  

  األهداف والتمويل:  ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة . 1
 صفر 6.366.36 )أطنان قدرات استهالك األوزون(األولى للمرفق ألف 

 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة . 2
  صفر 2.91.5   )قدرات استهالك األوزونأطنان ( األولى للمرفق ألف

 صفر

قدرات استهالك أطنان (التخفيض من المشروعات الجارية . 3
ز   )األ

  صفر صفر صفرصفر

 2.9 صفر 1.41.5  )قدرات استهالك األوزونأطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4
 صفر صفر صفرصفر  )ونقدرات استهالك األوزأطنان (التخفيضات غير الممولة . 5
 2.9 صفر 1.41.5  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(مجموع التخفيضات السنوية . 6
58 47000 000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7   000 132  
60 140000  000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة . 8   000 200  
118 214000 000 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9   000 332  

7 9540 620  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 10   160 7  
5 12400 600  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة . 11   000 18  
12 22940 220  )دوالر أمريكي(يف الدعم المتفق عليها مجموع تكال. 12   160 35  
130 236940 220 )دوالر أمريكي( إجمالي التمويل المتفق عليه 13   160 367  

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 
  

للموافقة عليه في موعد ال التمويل  سيجري النظر في ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1
  .2009 لسنة  يتجاوز االجتماع الثاني

  

    البيانات  .1
  ــــــــــــــــــ  البلد  
  ــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ــــــــــــــــــ  لمواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقةاالستهالك المستهدف من ا  
  ــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  ــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ــــــــــــــــــ  ةالمتعاون) الوكاالت(الوكالة   
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  األهــداف  .2
   

  الخفض  سنة الخطة  السنة السņابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

  0  0  0  تصنيع

  0  0  0  خدمة

  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
  

   في مجال الصناعةالمتخذ اإلجراء  .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنجŁزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة موادņ مستنفدة 

مقدرة (لǔوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع
  

              التبريد

              المجموع

              المجموع العام

  المساعدة التقنيņة  4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العامņة 
    .الخدمـة، إلخ: اد المستنفـدة لألوزونستيراد المـوة النوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى
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  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   مؤسņسات الرصد واألدوار المتعلقة بǈ: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "وحدة الرصد واإلدارة"مشروع سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل  .1

  .(NOU)األوزون الوطنية 

سوف تضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية بدور بارز بشكل خاص في ترتيبات الرصد نظرا إلى واليتها في  .2
كمرجع للفحص المتقاطع في جميع ها سجالتمواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم رصد واردات ال
، مع كما تضطلع هذه المنظمة. نية بالمشاريع المختلفة في إطار خطة اإلزالة الختاميةبرامج الرصد المع

الوكالة المنفذة المتعاونة بالمسؤولية الهائلة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات غير القانونية مع 
 .إبالغ الهيئات الوطنية المعنية عنها من خالل وحدة األوزون الوطنية

  

 غالتحقق واإلبال

تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار اللجنة ) د (45/54وفقاُ للمقرر  .3
واستناداً إلى التشاور مع الوكالة المنفذة .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةغينياالتنفيذية على 

لالضطالع بالتحقق من نتائج ) اباتمراجعة الحس( المنظمة المستقلة غينياالرئيسية، ينبغي أن تختار 
  .تطبيق خطة إدارة اإلزالة النهائية وهذا البرنامج المستقل للرصد

  

  دور الوكالة المنفذة الرئيسية:  ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدŊدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى ن متحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
  على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛مساعدة غينيا  )ب (
  
ية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنو  ) ج(

 حالة وفي. 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 غينيالاختيار اللجنة التنفيذية 

  المهمة؛ بهذهللقيام تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
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، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008ج التنفيذ السنوي للسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً ، 2009

  
لمراجعات التقنيŊة 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(

  الدقيق عن البيانات؛غبالشفافية 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 أنŊ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(

 

 .فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة   ) ل(
  

  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 
  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

  ها وكالة التنفيذ المتعاونة؛تمول  في تنفيذ وتقييم األنشطة التي غينيا ومساعدة  )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
  

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  ألف-7التذييل 
  

ر أمريكي  دوال 10 000 االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدارهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1
  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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  الثامنالمرفق 

 
  هندوراس اتƁفاق بين

  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لǔوزونبشأن خطة إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("هندوراسحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلزون المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لألو
  .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، . اقا االتففي 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
  
 اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل(" ألف -2  من التذييل 9التمويل المحّدد في الصف 
  )."الجدول الزمني للموافقة على التمويل(" ألف -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 يفĉنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستمت  .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 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
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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محّددة وسوف ترصد المؤّسسات ال.  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 احتياجت في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرا  .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

نّفة وإعادات التخصيص المص.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثŮق 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 ذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم ل 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
  

جة االحتياجات الخاّصة التي قد  االتفاق لمعالا 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، وستحققتفيها النتائج المقترحة قد في الحاالت التي ال تكون ذلك ، 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 اتنفيذ هذإدارة وشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

كون الوكالة تعلى أن يونيب  وافقتو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
لوكالة ا( قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشاركة نيدويوو) "الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) 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 األطراف ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُقد 
نة التنفيذية من حيث وتوافق اللج) ألف–6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  المتعاونة

من   8 و 7ين ـة في الصف 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 عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

 أن يبرهن التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافقة علىلل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
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ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلůم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
محّددة في  التمويل بمقدار المبالغ الأن 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  لقطاعات االستهالكىات أخرأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
 فذة المتعاونةالوكالة المنووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاق اتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة

  . االتفاقاهذلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال اإل
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفŮذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم نسوب إليها في البروتوكول،  االتفاق لها المعنى الماوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها
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  تذييالت

  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 

  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 
  12-كلوروفلوروكربون و 11-كلوروفلوروكربون

 115-كلوروفلوروكربون و
  

  ألهداف والتمويلا:  ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

 بمواد المجموعة ة بروتوكول مونتريال الخاصحدود االستهالك في. 1
  0.0  49.7  49.7 )أطنان قدرات استهالك األوزون(األولى للمرفق ألف 

 

 من مواد المجموعة األولى ألقصى المسموح به لالستهالكالحد ا. 2
  0.0 39.739.7   )قدرات استهالك األوزونأطنان  (للمرفق ألف

 

 39.7 0.0 39.7  0.0  )قدرات استهالك األوزونأطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة  .3
 000 ,198 0000 ,00052 ,146  )دوالر أمريكي( التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4
 338,500 0 500 ,301,00037  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة . 5
 536,500 0 447,00089,500 )دوالر أمريكي( مجموع التمويل المتفق عليه . 6
 25,740 0 18,9806,760  )دوالر أمريكي( تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 7
 25,388 0 22,5752,813  )دوالر أمريكي( دعم الوكالة المنفذة المتعاونة ةف تكل. 8
 51,128 0 41,5559,573  )دوالر أمريكي ( تكاليف الدعم مجموع. 9

 587,628 0 488,55599,073 )دوالر أمريكي (إجمالي التمويل. 10

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 
  

التمويل للموافقة عليه في موعد ال  سيجري النظر في ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1
  .2009 لسنة  الثانيجتماع  االيتجاوز

   شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل 

    البيانات  .1
  ــــــــــــــــــ  البلد  
  ــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ــــــــــــــــــ  دف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقةاالستهالك المسته  
  ــــــــــــــــــ  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ــــــــــــــــــ  لمتعاونةا) الوكاالت(الوكالة   
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  األهــداف  .2
  الخفض  سنة الخطة  السنة السņابقة  المؤشرات  

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

  0  0  0  تصنيع

  0  0  0  خدمة

  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
  

   في مجال الصناعةالمتخذجراء اإل  .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنجŁزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة موادņ مستنفدة 

مقدرة (لǔوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

  
  المساعدة التقنيņة  4
  

  _________________      :النشاط المقترح  
  _________________        :الهدف  
  _________________      :الفئة المستهدفة  
 _________________        :تأثيرال  

 
   من جانب الحكومةإجراءات  .5

  ل التنفيذجدو  النشاط المقرر/ السياسة العامņة 
    .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
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   بǈ مؤسņسات الرصد واألدوار المتعلقة: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "وحدة الرصد واإلدارة"سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع  .1

 .(NOU)األوزون الوطنية 
 
 ها فيسوف تضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية بدور بارز بشكل خاص في ترتيبات الرصد نظرا إلى واليت .2

ت الخاصة بها كمرجع للفحص المتقاطع في جميع م السجالاخدتسلمواد المستنفدة لألوزون، وارصد واردات ا
، مع كما تضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية. برامج الرصد المعنية بالمشاريع المختلفة في إطار خطة اإلزالة الختامية

يئات الوكالة المنفذة المتعاونة بالمسؤولية الهائلة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات غير القانونية مع إبالغ اله
  .الوطنية المعنية عنها من خالل وحدة األوزون الوطنية

  
  التحقق واإلبالغ

تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر  .3
وكالة المنفذة واستناداً إلى التشاور مع ال.  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةهندوراس اللجنة التنفيذية على
 لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة هندوراسختار تالرئيسية، ينبغي أن 

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدخطة إدارة اإلزالة النهائية
  

   دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدŊدمة 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

 
 سنوي؛ على إعداد برنامج التنفيذ المساعدة هندوراس  )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(  تمشياً مع الفقرة هندوراسلاختيار 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
  

التحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة ، و2008ج التنفيذ السنوي للسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً ، 2009

  
لمراجعات التقنيŊة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
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مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ن من القيام بتنفيذ برناضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّ  ) 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 (
 
 ان أنŊ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضم  ) 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

   السياسات العامة عند الطلب؛المساعدة في تطوير  )أ(

  تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛  في تنفيذ وتقييم األنشطة التي هندوراس ومساعدة  )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
  
  

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  ألف-7التذييل 
  
 دوالر أمريكي  10 000 االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدارهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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  التاسعالمرفق 

  أوƷندا اتƁفاق بين
  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لǔوزونبشأن إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("أوغنداحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ-1 التذييلحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون الم
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
من  4و 2 ين في الصفعلى 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-2التذييل 
لمتعّدد تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة باتعّهداتها ب

  .األطراف بالنسبة للمواد
  
جنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق الل  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2 من التذييل 11التمويل المحّدد في الصف 
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل("ألف -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 يفĉنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستمتنع اللج  .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية، قبل 
  :للموافقة على التمويل

  
 ة؛عنّيللسنة المة المحددف 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
  .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 ـالتذييفي 

  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة . لفأ-5التذييل 
  
، ا االتفاقاته بموجب هذبلد لتنفيذ التزامالات 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
 رئيسّية يجب أن تًُوثŮق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتعديالت

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لتنفيذ آنذاك، ويتّم لذي يكون قيد ا 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
  

 الخاّصة التي قد  االتفاق لمعالجة االحتياجاتا 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، وستحققتالمقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج ذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
تفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو  االاإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

كون الوكالة تعلى أن  فرنسا وافقتو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
فذة وستكون الوكالة المن. بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاق) "الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

 لتحقّقا، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ-6يسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل الرئ
جري تُالتي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية 

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ،  .لمتعّدد األطرافلتابعة للصندوق ال الرصد والتقييم ااعمأفي إطار برامج 
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 13 ـة في الصفعلى تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبّين

  
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 عجزن بروتوكول مونترياللف مأ-2 التذييل
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

 أن يبرهنويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافقة على التملل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلůم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 

ة في  التمويل بمقدار المبالغ المحّددأن 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 عات االستهالك لقطاات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

 اتسهيل تنفيذ هذل يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
طالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإل. االتفاق
  . االتفاقاهذلتثال االم

  
 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفŮذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13

ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . االتفاق بطريقة مختلفة فيتعريفها
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  تذييالت
  

  وادـالم: ألف-1التذييل 
  

 المواد الكلوروفلوروكربونية  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 

  رابع كلوريد الكربون  المجموعة الثانية  :المرفق باء

  

  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

 مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى جدول تخفيضات بروتوكول. 1
 ) األوزوناستنفادأطنان قدرات (للمرفق ألف 

1.91.9 0 0 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
   )األوزون استنفادقدرات أطنان  (للمرفق ألف

1.91.9 0 0 

 الثانيةواد المجموعة جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بم. 3
 ) األوزوناستنفادأطنان قدرات  (باءللمرفق 

0.10.1 0 0 

 الثانيةالحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة . 4
   )األوزون استنفادقدرات أطنان  (باءللمرفق 

00 0 0 

     )األوزون استنفادقدرات أطنان ( من المشروعات الجاريةالتخفيض . 5

     )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 6

     )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيضات غير الممولة . 7

 لمواد )األوزون استنفادقدرات أطنان (مجوع التخفيضات السنوية . 8
  المجموعة األولى للمرفق ألف

1.9  1.9 

 لمواد )األوزون استنفادقدرات أطنان (مجوع التخفيضات السنوية . 9
  باء للمرفق الثانيةالمجموعة 

0  0 

 215,000  152,50062,500  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 10
 215,000  152,50062,500 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 11
 27,950  19,8258,125  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 12
 27,950  19,8258,125  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 13
 242,950  172,32570,625 )دوالر أمريكي( إجمالي التمويل المتفق عليه .14

  

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل 
  
للموافقة الشريحة الثانية  سيجري النظر في تمويل ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  .2009 لسنة الثاني االجتماع في موعد ال يتجاوزعليه 
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  شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ـــــــــــــــــــ  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السņابقةالسنة   المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

  0  0  0  تصنيع

  0  0  0  خدمة

  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
  
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(ابقة الس

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنجŁزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة موادņ مستنفدة 

مقدرة (لǔوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنيņة  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العامņة 
    .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
  

   مؤسņسات الرصد واألدوار المتعلقة بǈ:ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "وحدة الرصد واإلدارة"سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع   .1

  .(NOU)الوطنية األوزون 
 
وستلعب الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف الصادر إليها بمراقبة   .2

الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم سجالتها كمرجع إلعادة التدقيق في جميع برامج الرصد 
هذه المنظمة جنبا إلى جنب مع الوكالة  كما ستضطلع. النهائيةللمشاريع المختلفة المنفذة في خطة إدارة اإلزالة 

المنفذة المتعاونة بالمهمة الصعبة التي تتمثل في مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد المستنفدة 
  .لألوزون مع إبالغ السلطات الوطنية المختصة من خالل وحدة األوزون الوطنية

  
  

  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 .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةأوغندا اللجنة التنفيذية على
 خطة لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) اباتمراجعة الحس( المنظمة المستقلة أوغنداختار تالرئيسية، ينبغي أن 
  . وهذا البرنامج المستقل للرصدإدارة اإلزالة النهائية
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 

  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدŊدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى  منتحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
  على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛أوغندامساعدة   )ب (
  
ية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنو  ) ج(

 حالة وفي. ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة ،45/54من المقرر ) د( تمشياً مع الفقرة ألوغندااختيار اللجنة التنفيذية 

  المهمة؛ بهذهللقيام 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 للسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً ، 2009

  
لمراجعات التقنيŊة 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(

  الدقيق عن البيانات؛غبالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛

 ؛ضمان أنŊ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات    )ي (
 
 .داري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإل  ) ك(

 
   تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:ألف-7التذييل 

  
دوالر أمريكي  10 000 االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدارهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .األوزون، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد  خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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   العاشرالمرفق
 

 التنفيذية بشأن تجديد مشروعات ة أعربت عنها اللجنƆراء
  الخامس والخمسينالتعزيز المؤسسي المقدمة إلى االجتماع 

  يكااجام

 وتالحظ مع يكاالجاماستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   -1
 ممتثل لخطوات الطرفتدل على أن التي إلى أمانة األوزون  7المادة نات أبلغت بياقد  يكااجامالتقدير أن 

تحقيق بيكا ملتزمة اأيضا أن جام اللجنة التنفيذية وتالحظ. التخفيض المقررة بالنسبة لجميع المواد الخاضعة للرقابة
لممكن قبل ذلك بالنسبة يخ النهائية المحددة، ومن ارستنفدة لألوزون بحلول التواماإلزالة الكاملة من المواد ال

يكا إزالة اتواصل جام تأمل اللجنة التنفيذية أن ،ومع تنفيذ األنشطة المزمعة خالل المرحلة القادمة. لبروميد الميثيل
 .2010لتحقيق هدف اإلزالة لعام نجاح بارز المواد المستنفدة لألوزون ب

 كينيا

 وتالحظ لكينيامشروع التعزيز المؤسسي  تجديد المعلومات المقدمة مع طلباستعرضت اللجنة التنفيذية   -2
 وأن استهالكها من المواد الكلوروفلوروكربونية 2007 لعام قدمت تقرير البرنامج القطري قد كينيامع التقدير أن 

 في المائة لهذه المواد، مما يجعل كينيا في حالة امتثال لخطة العمل المتعلقة 85 ةتخفيض البالغال نسبةتجاوز 
 األمانة أن كينيا اتخذت خطوات هامة إلزالة استهالكها من المواد تكما الحظ. ةين المواد الكلوروفلوروكربوإزالةب

 طلبهاوتشير كينيا، بصفة خاصة، في .  لديهاالمستنفدة لألوزون في الفترة التي يغطيها مشروع التعزيز المؤسسي
على الواردات من المواد المستنفدة لألوزون من خالل الرقابة تدابير إلى أنها اتخذت مبادرات هامة، وهي تنفيذ 

وتعرب اللجنة التنفيذية عن تقديرها  .وتدريب موظفي الجمارك وتقنيي التبريد ،نظام إصدار التراخيص والحصص
وتتوقع اللجنة التنفيذية أن . العميق للجهود التي تبذلها كينيا لتخفيض االستهالك من المواد المستنفدة لألوزون

صل كينيا، خالل السنتين القادمتين، تنفيذ نظام إصدار التراخيص والحصص، وخطة اإلزالة النهائية للمواد توا
الكلوروفلوركربونية، وإزالة بروميد الميثيل في قطاع الورود، وبرامج المساعدة التقنية والبرامج غير االستثمارية 

 تحقيقعليها وبالتالي تبني أن مواد المستنفدة لألوزون وعلى مستويات التخفيض الحالية للأن تحافظ بنجاح بارز، و
 .2010عدم وجود أي استهالك من المواد الكلوروفلوركربونية بحلول عام 

 قيرƷيزستان

 لقيرغيزستانمشروع التعزيز المؤسسي للمرحلة الثالثة من استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم   -3
الطرف في حالة امتثال ألهداف تدل على أن  التي 7المادة  أمانة األوزون بيانات  قد أبلغتهاوتالحظ مع التقدير أن

وتدرك األمانة األعمال الشاملة التي تمت لتشجيع وتنسيق األعمال . التخفيض لجميع المواد الخاضعة للرقابة
ة الكاملة للمواد المستنفدة  المستنفدة لألوزون، وتالحظ أن قيرغيزستان ملتزمة بتحقيق اإلزالالموادالمحددة إلزالة 

ومع تنفيذ األنشطة المزمعة خالل المرحلة .  عن طريق إكمال مشاريعها2010كانون الثاني / بحلول ينايرلألوزون
، تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل قيرغيزستان إزالة المواد المستنفدة لألوزون بنجاح بارز لتحقيق )الرابعة(القادمة 

 .2010مواد الكلوروفلوروكربونية في عام اإلزالة الكاملة لل
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 منƸوليا

 قد منغوليا وتالحظ مع التقدير أن لمنغوليااستعرضت اللجنة التنفيذية تقرير مشروع التعزيز المؤسسي   -4
 من المواد هاتسير في الطريق الصحيح نحو إزالة استهالك هادل على أنتأبلغت أمانة األوزون بيانات 

وتالحظ أيضا مع التقدير أن منغوليا تقدمت في تنفيذ خطة إدارة إزالة النهائية لديها وتقوم . الكلوروفلوروكربونية
تأمل اللجنة التنفيذية أن لذلك و .بمناقشات تهدف إلى مكافحة التجارة غير المشروعة مع البلدان المجاورة لها

ا بنجاح بارز، والسيما تنفيذ خطة إدارة تواصل منغوليا، خالل السنتين القادمتين، تنفيذ برنامجها القطري وأنشطته
 .اإلزالة النهائية بما في ذلك إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

  
  الجبل األسود

  
 اللجنة التنفيذية تقرير مشروع التعزيز المؤسسي للجبل األسود، وتالحظ مع التقدير أن استعرضت -5

 خط متوسط، كانت أدنى بكثير من 2007نات التي أبلغ عنها الجبل األسود إلى أمانة األوزون حتى نهاية البيا
مشروع تنفيذ البداية األولية لوتالحظ اللجنة التنفيذية أيضاً أنه في إطار . يةكلوروفلوروكربونالمواد للامتثاله 
لمواد المستنفدة من ا خطوات هامة إلزالة استهالكه ، كطرف جديد،، اتخذ الجبل األسود لديه المؤسسيالتعزيز

 تشريعية وإدارية،  ونفذ تدابيروضعكما .  إعداد البرنامج القطري وخطة إدارة اإلزالة النهائيةوتقدم فيلألوزون؛ 
تصدير وإنشاء نظام حصص، وحظر استيراد منتجات مستعملة بكميات /إصدار تراخيص استيرادبما في ذلك 

.  من خالل حلقة عمل للتوعيةيةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد الاألنشطة األولية من أجل تحديد ذ تنفيكبيرة، و
تحقيق تقدم في تنفيذ بروتوكول مونتريال الرامية إلى دعماً قوّياً جهود الجبل األسود  تدعم واللجنة التنفيذية

ية بالتالي بأن الجبل األسود، خالل السنتين وتأمل اللجنة التنفيذ. يةكلوروفلوروكربونالمواد التخفيض استهالك و
القادمتين، سيواصل تنفيذ برنامجه القطري وأنشطة خطة إدارة اإلزالة النهائية بنجاح ممتاز بالنسبة لزيادة تخفيض 

  .يةكلوروفلوروكربونالحالية من المواد الستهالك االمستويات 

 سانت لوسيا

قدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسانت لوسيا وتالحظ استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الم  -6
 التي تدل على أن الطرف ممتثل لخطوات 7مع التقدير أن سانت لوسيا قد أبلغت أمانة األوزون بيانات المادة 

اللجنة ومع تنفيذ األنشطة المزمعة خالل المرحلة القادمة، تأمل . التخفيض بالنسبة لجميع المواد الخاضعة للرقابة
التنفيذية أن تواصل سانت لوسيا اإلبالغ عن عدم وجود أي استهالك من المواد المستنفدة لألوزون وأن تواصل 

 .تحقيق التزاماتها ألحكام بروتوكول مونتريال بنجاح بارز

 سري النكا 

نكا، ال  في سريالدعم المؤسسياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع  -7
كانت أقل من متوسط بيانات  2007 و2006 عامي  سري النكا أبلغت أمانة األوزون فيوتالحظ مع التقدير أن

المحدد في بروتوكول مونتريال والهدف المحدد في الخطة % 50 هدف خفض تتجاوز ولديهاخط أساس االمتثال 
ت ألهداف الخفض المحددة في بروتوكول النكا امتثل ويظهر من ذلك أن سري. الوطنية للمساعدة على االمتثال

النكا  ن سريأوتالحظ اللجنة التنفيذية أيضا . مونتريال والتزاماتها بموجب الخطة الوطنية للمساعدة على االمتثال
وزون،  إلزالة استهالكها من المواد المستنفدة لألالدعم المؤسسيقد خطت خطوات ملموسة في إطار مشروع 

 قدما في تنفيذ مشاريع إزالة بروميد الميثيل، وتنظيم ورش العمل التدريبية لفنيي د، تمضيوأنها، على وجه التحدي
التبريد وضباط الجمارك لمساعدة الصناعة على االمتثال ألهداف إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية؛ ومراقبة 

وروكربون من خالل نظام الواردات من المواد الكلوروفلوروكربونية والمعدات التي تعتمد على الكلوروفل
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ونظرا . النكا للتراخيص وتنفيذ الخطة الوطنية التي تعالج االستهالك المتبقي من الكلوروفلوروكربون في سري
استهالكها من المواد المستنفدة لألوزون، فإن  النكا لخفض إلى أن اللجنة التنفيذية تقدم دعما كبيرا لجهود سري

نكا، في العامين القادمين تنفيذ برنامجها القطري وأنشطة خطتها الوطنية ال األمل يحدوها في أن تواصل سري
  .ستهالك المواد المستنفدة لألوزون ملحوظ في خفض المستويات الحالية اللإلزالة بنجاح

  تونس
  

.  اللجنة التنفيذية التقرير النهائي المقّدم مع الطلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتونساستعرضت -8
حظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها حكومة تونس من أجل إزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزون وتال

المواد بواسطة خطتها الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون، التي تتناول كّل ما تبقّى من استهالك 
في دفع الجهات المعنية على االمتثال ؛ وكذلك من خالل نجاحها المستّمر ات والهالونيةكلوروفلوروكربونال

واللجنة . بسياسات إزالة المواد المستنفدة لألوزون؛ ومن خالل أنشطتها الجارية للرصد والتطبيق وإثارة التوعية
 2010 عام اء وبلفالتنفيذية تشّجع تونس على االستمرار في إحراز تقّدم بهدف إكمال إزالة مواد المرفقين أ

 . ذات الصلةالتدابيرية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون وغير ذلك من بواسطة الخطة الوطن
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 الحادي عشــرالمرفق 
  

   المواد المستنفدة لǔوزونإتالفعناصر الشروط المرجعية لدراسة حول 

   Ʒير المرƷوب فيها

  الهدف

نفذت كل من البلدان المتقدمة والنامية ، أو هي بصدد تنفيذ، عملية إزالة إنتاج واستهالك اشد المواد المستنفدة                -1
غير أن تعريف استهالك المواد المسـتنفدة       . 1987ل مونتريال لسنة    بة بروتوكو اقرملألوزون قدرة التي تندرج تحت      

 يعني أن البروتوكول ال يراقب المواد المستنفدة لألوزون         – االستيراد زائدا اإلنتاج مطروحا منه التصدير        –لألوزون  
المواد المسـتنفدة   ويشمل هذا   ). سواء كان في المعدات أو االسطوانات     ( والبنوك في البلدان     المخزوناتالموجودة في   

  .لألوزون غير المرغوب فيها التي لم يعد باإلمكان استردادها أو استعمالها

عـدد   اردة في المرفقين ألف وباء، يجري سحبونظرا إلى اقتراب تاريخ اإلزالة الكاملة للمواد الكيميائية الو -2
ن تشكل المـواد المسـتنفدة لـألوزون        ويمكن أ . متزايد من المعدات والمنتجات المستخدم فيها الكلوروفلورو كربون       

ونظرا إلى أن هذه المواد     . ، إذا ما تركت دون إدارة، تهديدا لحماية طبقة األوزون         من هذه المنتجات المهجورة   الناتجة  
ع درجة حرارة األرض مقارنة بثاني أكسيد الكربون، فإنها تشكل أيضا           نطوي أيضا على قدرات عالية لرف     الكيميائية ت 

وردا على هذا التهديد زادت األطراف في بروتوكول مونتريال والصندوق المتعدد األطراف فـي              . مناخخطرا على ال  
. السنوات األخيرة جهودها للحيلولة دون إطالق هذه المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها في الغالف الجوي               

 جمـع  من أجل     الحالية والمستقبلية  ى المتطلبات جتماعا للخبراء لتقدير مد   ا"وعقدت أمانة الصندوق المتعدد األطراف      
المـادة   المشمولة ب بلدانالفي  غير الصالحة إلعادة االستعمال وغير المرغوب فيها،         المواد المستنفدة لألوزون     وإتالف

، كما عقدت سلسلة من االجتماعات اإلقليمية لمناقشة الجوانب المختلفـة           2006آذار   / مارس 15 – 13في الفترة   " 5
، واألمانـة، والوكـاالت الثنائيـة       5البلدان المشمولة بالمادة    ها، اشتركت فيها    إتالفايا التخلص من هذه المواد و     لقض

وأجرى الصندوق المتعدد األطراف دراسة بتكليف حول الخيارات الفعالة إلدارة المواد المستنفدة لـألوزون              . والمنفذة
ى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف في اجتماعهـا         وعرضت مسودة تقرير الدراسة عل    . غير المرغوب فيها  

وصدقت اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بالتالي على مقترح تقدم بـه البنـك الـدولي                . الرابع والخمسين 
اد  المو إلتالفخالل أسواق الكربون الطوعية     إلجراء دراسة حول سبل إعداد استراتيجية للحصول على التمويل من           

 الـتخلص مـن المـواد المسـتنفدة          من صالحية  تلمرغوب فيها، تشمل أيضا منهجية للتثب     المستنفدة لألوزون غير ا   
 .لألوزون والتحقق منه

 خلفية

 في الوقت الراهن في فترة االمتثال لبروتوكول مونتريال ويتوقـع أن تنفـذ              5البلدان المشمولة بالمادة    تعتبر   -3
. 2010ك المواد الكلوروفلورو كربونية، والهالونات ورابع كلوريد الكربون بحلول سنة           اإلزالة الكاملة إلنتاج واستهال   

طالمـا أكـدتها     تقدم هذه البلدان في تنفيذ التزاماتها تجاه بروتوكول مونتريال، تواجه بشكل متزايد الحقيقة التي                عوم
وتستمر في البقاء لتشـكل بـذلك        ون ستتكاثر  وهي أن بنوك المواد المستنفدة لألوز      – 5 بالمادة   البلدان غير المشمولة  
 غير القابلـة     أو ة لألوزون غير القابلة لالسترداد    ويصدق هذا بشكل خاص على المواد المستنفد      . تهديدا مستمرا للبيئة  

 .  إما ألسباب تقنية أو بطريقة تحقق الجدوى التكاليفيةلالستصالح

 أو  اإلتالفغير المرغوب فيها والحاجة إلى القدرة على        ونتيجة لذلك، فقد اصبحت المواد المستنفدة لألوزون         -4
 موضوعا للمناقشة بشكل متزايد في اجتماعات األطـراف واللجنـة التنفيذيـة للصـندوق المتعـدد          اإلتالفخيارات  
 المـواد المسـتنفدة     إتالفوكلفت الهيئتان من يقوم بإعداد الشروط المرجعية الالزمة للدراسات الخاصة ب          . األطراف
، طلبت األطراف من اللجنة التنفيذية إجراء دراسة واحدة عـن           2006وفي سنة   . ون بطريقة تحافظ على البيئة    لألوز

 بهـذه    والبلدان غير المشمولة   5البلدان المشمولة بالمادة    جمع ومعالجة المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها         
 .2008تموز  /مل المفتوح العضوية في يوليوتماع فريق العهذه الدراسة لعرضها على اجويتوقع االنتهاء من . المادة
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 .إلى ما وراء طبقة األوزون     المطلقة لالنبعاثات    لمواد المستنفدة لألوزون     الستخدامات ا  تمتد األخطار البيئية   -5
  يعترف باالرتباط  ، اتخذت األطراف قرارا   2007أيلول  / وفي االجتماع التاسع عشر لألطراف، الذي عقد في سبتمبر        

 وطلبت األطـراف، بشـكل خـاص، أن يـولي           .المباشر بين المواد المستنفدة لألوزون وآثارها السلبية على المناخ        
 بما فـي    ،الصندوق المتعدد األطراف أولوية للمشاريع التي تركز على البدائل التي تحد من اآلثار األخرى على البيئة               

 . اآلثار على المناخذلك

لمسـاعدة فـي إدارة المـواد       طلـب ا   ل 5البلدان المشمولة بالمادة    لمتزايدة من   فإلى جانب النداءات ا   وهكذا،   -6
كانت الوكـاالت   المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها المتراكمة في المعدات، والموانئ، ومراكز االستصالح، إلخ،             

 وتتيح  . نظام تغير المناخ    بموجب  المواد المستنفدة لألوزون   إتالف/ المنفذة تنظر في نهج ابتكارية لتمويل التخلص من       
 ال تتقيـد بأسـواق       المواد المستنفدة لألوزون حيث أنها     تالف التمويل الالزم إل   أسواق الكربون الطوعية فرصة لتوليد    

 سـتكون   ع درجة حرارة األرض   عالية للغاية لرف  قدرات  تنفدة لألوزون التي قد تحتوي على       االمتثال وألن المواد المس   
 انبعاثـات   ة خفض رصدأوحتى اليوم، يوجد سوق واحد فقط يصدر        . انبعاثات الكربون خفض   ةرصدأجذب  ل امصدر
فـإن أسـواقا     المواد المستنفدة لألوزون، هو سوق األوراق المالية المناخية في شيكاغو؛ ومع ذلك،              تالف إل الكربون

 ويمكن   كيوتو الستة   ال تقتصر بالضرورة على غازات     2007أخرى كتلك التي اعتمدت معيار الكربون الطوعي لسنة         
تمـت  ولذلك  إذا ما اقترحت منهجية لذلك أن تصبح أسواقا للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها           

 . عليهاةفقاوالم

أسـواق  عشـرة   تذكر التحاليل المقارنة لألسواق الطوعية أنه في السنوات القليلة الماضية تم تطوير نحـو                -7
 معـايير أسـواق      وتعكس بعض األسواق بشكل مباشر     .ير مختلفة ومناطق تركيز مختلفة    طوعية، يمثل كل منها معاي    

ونهجا تتسم بالمرونة لتخفيف األعبـاء اإلداريـة، وتكـاليف          االمتثال، بينما اعتمدت أسواق أخرى قواعد أقل تشددا         
 وهذه الدراسات المقارنة    .في السوق  انبعاثات الكربون    ةرصدأ، والمساعدة على توليد أكبر عدد ممكن من         المعامالت

  التي ال  أو احتماال، غازات الدفيئة   لم تنظر حتى اآلن بشكل محدد في الطريقة التي تواجه بها األسواق المختلفة فعال،               
كـدورات  معينـة    وثمة حاجة، بشكل خاص، إلى النظر في عناصر          .تخضع بشكل مباشر لمراقبة بروتوكول كيوتو     

لمشاريع الجديدة، والموافقة على المنهجيات الجديدة، والبلدان المؤهلة للمشاريع المقابلة       وقواعد قبول أنواع ا   المشاريع،  
المتطلبات الخاصة المحيطة بالمواد المسـتنفدة لـألوزون وبروتوكـول          / إدماج القضايا لتقرير الكيفية التي يمكن بها      

بلدان في الحسبان عند استطالع الفـرص        من ناحية، ومن ناحية أخرى، االعتبارات التي يجب أن تضعها ال           مونتريال
 . في شيكاغويةلمناخئمة كسوق األوراق المالية االماثلة للتمويل من خالل أسواق قا

 األهداف

 صدقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الرابع والخمسين، على مقترح وارد في خطة أعمـال البنـك الـدولي           -8
يخطط البنك لمـا    ووفقا لهذا المقترح،    . لمواد المستنفدة لألوزون   ا إتالف إلجراء دراسة حول     2010 – 2008للفترة  

 غيـر    المواد المستنفدة لـألوزون    تالف إل  وصف الفرص الماثلة للتمويل من خالل أسواق الكربون الطوعية         )1يلي  
د إعـدا ) 3 التخلص من المواد المستنفدة لألوزون والتحقـق منـه           إدراج منهجية للتثبت من صحة    ) 2 المرغوب فيها 

 .دراسات حالة معينة

، وضعت هذه الشروط المرجعية بالتعاون مع أعضاء اللجنة التنفيذية والوكـاالت            )د(54/10بموجب المقرر    -9
 .المنفذة بالصندوق المتعدد األطراف والبنك الدولي

 مجال العمل

 ةومادي، وبسيط، حـول وسـيل       عملي، سوف تنظر الدراسة في فرص أسواق الكربون الطوعية من منظور          -10
لتخلص من المواد المستنفدة لألوزون     المقترحة ل مشاريع  ال وينبغي أن تعرض الدراسة بالتفصيل لهيكل     .  معينة استثمار

 .، واإلجراءات التشغيلية لهذه المشاريعالمواد المستنفدة لألوزون التي يتم إتالفها التي تعظم كمية غير المرغوب فيها
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 تتسـم بالمرونـة   شـاملة   أو استراتيجيات    نهج    وإعداد بحث) 1سوف يكون الخبير االستشاري مسؤوال عن        -11
اقتراح منهجيـات   ) 2  للحصول على التمويل من خالل أسواق الكربون الطوعية        5البلدان المشمولة بالمادة    لشركات  

حيثمـا  (حها من خالل دراسات الحالـة       ويتم توضي  ارسات من بين النهج القائمة    مقابلة للتخلص تقوم على أفضل المم     
 ).طبق ذلكين

، ينبغي أن تشمل الدراسة تحليال قصيرا وموجزا ألسـواق الكربـون             الالزمة هذا العمل بالمعلومات  لتزويد   -12
 المواد المستنفدة   تالف إل إلضافة إلى العمل المكرس   با، وقواعد األسواق الطوعية، وأسواق الكربون األخرى،        الطوعية

 باألعمال الدنيا التي انظر المرفق األول حيث ترد قائمة).  القائمةالبنوك/سايي المقتقييمالخيارات، التكاليف، (لألوزون 
 بما في ذلك الكفاءة التشغيلية لدراسات الحالـة          وسوف تشمل الدراسة عناصر يتوقع التثبت من صحتها        .يعتمد عليها 

أصـحاب المصـلحة،    وسوف تستطلع الدراسة، بالتشاور مـع       . )سوق األوراق المالية المناخية في شيكاغو     (القائمة  
 في البلدان   ، الفرص اإلضافية إلطالق المشاريع الرائدة     5البلدان المشمولة بالمادة    ووحدات األوزون الوطنية في أهم      

 .5 بالمادة األخرى المشمولة

  عناصر الدراسة

اعتماد عدد مختار من منهجيات خفض االنبعاثات تستخدم في التخلص من المـواد المسـتنفدة               أو  / إعداد و  •
 لألوزون غير المرغوب فيها؛

أو /  القائمـة و   االستفادة من الخبرات العملية الموجودة في مشاريع خفض انبعاثات المواد المستنفدة لألوزون            •
 تصميم االستراتيجية    في إعداد  غير  المشمولة بهذه المادة      والبلدان 5البلدان المشمولة بالمادة    المخطط لها في    

 ؛والمنهجيات

التخلص من المـواد المسـتنفدة      عملية  من  والشفافية والدقة    التجانست تتسم  ب   لالنبعاثافض  عمليات خ توليد   •
 لألوزون غير المرغوب فيها؛

 مؤسسات بروتوكول مونتريال بما فيهـا أمانـة الصـندوق           استطالع السبل الالزمة لالستفادة من مصداقية      •
 .برنامج األمم المتحدة للبيئةب  واالقتصاديولجنة التقييم التكنولوجيالمتعدد األطراف، وأمانة األوزون، 

 المشاريع/  نهج العمليات

 وربما التنفيذ المشترك، والقواعد المحددة في األسـواق الطوعيـة            آلية التنمية النظيفة   )تحليل مقارن (ادرس   •
ـ  المواد المستنفدة لألوزون فـي       تالفالمختلفة، بما فيها أي سوق يحتوي حتى اآلن على مشاريع إل           ة محفظ

 :بهدف تعيين ومقارنةمشاريعه لخفض االنبعاثات، 

o ونموهمجال السوق، وحجمه، وحصته ، 
o الهيكل اإلداري وأصحاب المصلحة 
o وسعر المبادالت)بالدوالر األمريكي عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون (تكلفة المعامالت ، 
o وحدات المعامالت 
o فئات المشاريع المؤهلة/ نوع 
o زات بروتوكول كيوتو أو غير قاصرة عليهاإذا كانت قاصرة على غا 
o دورة المشروع والقوى الفاعلة المشتركة في كل خطوة 
o  انبعاثات الكربونةصدرأمتوسط الوقت المطلوب قبل توليد  
o   الصالحية، والتكرار، واحتياجات اسـتعراض       من ت، بما فيها آليات التحقق والتثب     أنظمة مراقبة الجودة 

 الطرف الثالث
o مثال تجاه عناصر كعملية صنع القرار، والمعامالت، إلخ(م شفافية النظا( 
o عملية الموافقة على نشاط المشروع 
o بلدان المؤهلة للمشاريع المقابلةال 
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o قواعد الموافقة على المنهجية الجديدة 
o النهج وإلدخال أنواع جديدة من المشاريع/  للتكيف مع المنهجياتدرجة المرونة في األسواق الطوعية 
o أو المعايير المستخدمة إلثبات أن نشاط المشروع ليس هو خط األساس، بما فـي              /  اإلضافة و  احتياجات

 ذلك استخدام تحليالت االستثمار، وتحليالت الحواجز، والمعايير المرجعية القطاعية
o أو عمليات المراقبة المنفذة لتجنب الحساب المزدوج لخفض االنبعاثات/ تسجيل االنبعاثات و 

ألسواق التي تغطي مشاريع المواد المستنفدة لألوزون، صف وقارن بتفصيل أكبـر القواعـد،              بالنسبة إلى ا   -13
والعوامل المحسـوبة   والمنهجيات المستخدمة في مثل هذه المشاريع بما فيها عناصر من قبيل معايير أهلية المشروع،               

 .، إلخاإلتالفجات الفنية لمرافق ، واالحتيامبادلة خفض االنبعاثاتحصة عند حساب تخفيضات االنبعاث بما في ذلك 

 :بناء على البحث والمقابالت، فإن الدراسة سوف -14

ت المنهجيات الموحدة بما في ذلك  واختيارا وممكنة؛  سيناريوهات عملية وبسيطة ومادية    /تعين وتبحث وسائل   •
  في ضوء المتغيرات؛د المستنفدة لألوزون والتحقق منه صالحية التخلص من الموا منتالتثب

 ؛والشروط الدنيا لألهلية/ جودةالو/ مواتيةال عناصراليين واقتراح تع •

غير  المشـمولة      والبلدان 5البلدان المشمولة بالمادة    تعيين مدى إمكانية تطبيق األسواق القائمة والمحتملة في          •
لـدان  الب لتطبيقها علـى شـركات       التي تتعامل في المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها        بهذه المادة 

 ؛)القدرة المؤسسيةالسياساتي، / شروط السوق، طبيعة اإلطار التنظيمي (5المشمولة بالمادة 

ت التحليل المقارن وقواعد كل سوق، حدد جدوى األسواق التـي ال تتعامـل مـع المـواد                  باستخدام معلوما  •
 ة المطلوبة؛المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها إلدراج هذه األنواع من المشاريع ووصف العملي

 كالصندوق  قيم القدرة على التنبؤ وتوفر الموارد من أسواق الكربون الطوعية مقارنة بوسائل التمويل األخرى              •
 المتعدد األطراف؛

قدم توصيات حول التدابير الرئيسية للحماية ضد أي تسرب للمواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها في           •
مـن الـنهج    الستمدة  اه التخلص النهائي بناء على أفضل الممارسات        كل خطوة من خطوات المعامالت باتج     
 القائمة والثابتة خالل دراسات الحالة؛

 السيطرة على عملية اإلضافة والتسويق الفعال للخطة؛قدم توصيات حول  •

اسب اقترح فرصا لألسواق المحتملة إلدارة المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها لكفالة استخدام المك              •
 . لتجنب أي حوافز شاذةبالجمع، والنقل، واالستخراج، إلخالمالية لتغطية التكاليف األخرى المتصلة 

 اعتبارات التكلفة/ التمويل 

 بنـاء علـى     )التكاليف اإلداريـة، النقـل     (والخطط المحتملة لتمويل التكاليف القبلية    حدد الخيارات واآلليات     •
 كأسواق المستقبل، واألموال الدوارة، إلخ؛الممارسات الحالية في السوق الطوعية 

 ؛)جدول المدفوعات/ الخيارات(قنوات التمويل  •

  مع الوضع في الحسبان للمواد المسـتنفدة لـألوزون،          المرشحة لإلتالف  المواد المستنفدة لألوزون    تصنيف •
 ؛)فيما يتعلق بالتكلفة(الجودة، والمصدر، واألخطار البيئية / والنقاء
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وتلـك    شروع في أسواق الكربون الطوعيـة       تعلق باألهلية للم  ن القواعد والمنهجيات التي ت    أبرز أي فرق بي    •
 .التي يطلبها الصندوق المتعدد األطراف لتمويل إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  منهجية التخلص

ريد الكربـون   رابع كلو (استفد من دراسة الحالة القائمة الخاصة بسوق األوراق المالية المناخية في شيكاغو              •
 أو أي دراسات أخرى لتوضيح المنهجية بالتفصيل؛) باألرجنتين

ويفضل أن تكون من البلدان     ( من بلدان أخرى، إذا توفرت،        الواردة  بناء على المعلومات الموجودة    استعرض •
 لتطوير دراسات الحالة لمساندة إعداد المنهجية؛) ذات االستهالك المنخفض

عبئة إلـى النقـل،     من الت  (اإلتالفدورة المشاريع لكفالة النتائج المثلى في       ل  حدد أفضل الممارسات من خال     •
 .)التسجيل والشهادات، إلخ/ ، وأنواع المرافقاإلتالف نقاء المادة، وكفاءة إزالة والتخزين، والتثبت من

  خطة العمل والجدول التجريبيان

  التاريơ التجريبي  المهمة
  2008األول تشرين / أكتوبر  التقرير االستهاللي

  2009كانون الثاني / يناير  مسودة التقرير
  2009آذار / مارس  التقرير النهائي
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  التذييل األول

  )تستخدم كأساس للدراسة ولجمع مزيد من البيانات(وثائق أساسية 

البلـدان  مسودة الدراسة النهائية حول جمع ومعالجة المواد المستنفدة لألوزون غير المرغـوب فيهـا فـي                 " -1
 ,ICF International, March 2008 " والبلــدان غيــر العاملــة بهــذه المــادة5شــمولة بالمــادة الم

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/Inf.3.  

) لجنة تقييم التكنولوجيا واالقتصـاد    (،  "اإلتالف لفرقة العمل الخاصة المعنية بتكنولوجيات       2002تقرير سنة   " -2
 .وتقارير اللجنة األخرى ذات الصلة

خبراء لتقدير حجم االحتياجات الحالية والمستقبلية لجمع المواد المستنفدة لألوزون التي ال يمكن             تقرير لجنة ال   -3
، الصـندوق المتعـدد     5البلدان المشمولة بالمـادة     إعادة استعمالها وغير المرغوب فيها والتخلص منها في         

 .2006األطراف 

 المواد المستنفدة لألوزون في جدول أعمال       فإتالحيث أدرج   ( الجتماعات األطراف المتعددة     التقارير المعنية  -4
 ).االجتماع

 : تحليالت مقارنة ألسواق الكربوندراسات مع -5

 WWF Germany, March" مقارنة لمعايير مبادلة الكربـون : إضفاء المعنى على سوق الكربون الطوعي"
2008.  

  .Capoor and Ambrosi, World Bank, 2008" 2007واتجاهات سوق الكربون في البنك الدولي حالة "

 Hamilton, Sjardin, Marcello, Xu, Ecosystem Marketplace" 2008حالة أسواق الكربون الطوعية "
& New Carbon Finance, 2008.  

 :معايير وقواعد كيوتو واألسواق الطوعية -6

“Voluntary Carbon Standard - Specification for the project-level 
quantification, monitoring and reporting as well as validation and verification 

of greenhouse gas emission reductions or removals”, VCS 2007. 
 

CCX rules and protocols for destruction of ODS, available at: 
http://www.chicagoclimatex.com/ 

 
CDM rules and protocols, available at: www.unfccc.int.  
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   الثانــي عشــرالمرفق

   

  جمهورية أفريقيا الوسطى اتƁفاق بين
  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لǔوزونبشأن إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة ") البلد ("جمهورية أفريقيا الوسطىحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 أول قبل حلول") المواّد ("لفأ-1 التذييلعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في الكاملة لالست
  . بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول2010كانون الثاني /يناير

 
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 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
  
اته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزام  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2 من التذييل 9التمويل المحّدد في الصف 
  ").ل الزمني للموافقة على التمويلالجدو("ألف -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 يفĉستمتنع 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 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
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة . اق االتفاه 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 احتياجد ُحّدد على أساس تقديرات في حين أن التمويل ق  .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

وإعادات التخصيص المصنّفة . ق االتفاا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثŮق 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،لسنوي الموافق عليهبرنامج التنفيذ ا

  .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(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتي الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد فذلك ، 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 لاية المسؤولتحمل يوافق البلد على   .9

كون الوكالة على أن ييونيب ال يوافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
الوكالة (لة المنفذة المشاركة  قد اتفقت على أن تكون الوكاوفرنسا) "الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) 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(5 النحو الوارد في الفقرة الفرعية  المستقل علىلتحقّقا

الوكالة المنفذة سوف تكون (لتابعة للصندوق المتعّدد األطراف ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُقد 
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث ) باء-6يل مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذي المتعاونة

من   11 و10ين ـة في الصف 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 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 للدول منقّح ، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجتقديرها
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ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلůم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
مويل بمقدار المبالغ المحّددة في  التأن 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  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروعتمويل يؤثر على 
  

 اتسهيل تنفيذ هذل يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
ات الضرورية للتحقّق من طالّع على المعلوموبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإل. االتفاق

  . االتفاقاهذلاالمتثال 
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفŮذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ّم ما لم يت االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها
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  تذييالت
  

  وادـالم: ألف-1التذييل 
  

  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 
 12- والكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلوروكربون
 114- الكلوروفلوروكربون113- والكلوروفلوروكربون
 115-الكلوروفلوروكربون

  
  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 

  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى . 1
 0 0 1.71.7 ) األوزوناستنفادأطنان قدرات (للمرفق ألف 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
 0 0 1.30.6   )األوزون استنفادقدرات أطنان  (للمرفق ألف

 0 0 00  )األوزون استنفادقدرات أطنان ( من المشروعات الجاريةالتخفيض . 3
 1.3 0 0.70.6  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4
 0 0 00  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيضات غير الممولة . 5
 1.3 0 0.70.6   )وزوناأل استنفادقدرات أطنان (مجوع التخفيضات السنوية . 6
 105,000 0 60,00045,000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7
 100,000 0 55,00045,000  )دوالر أمريكي (عاونةتالمالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة . 8
 205,000 0 115,00090,000 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9

 13,650 0 7,8005,850  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 10
 13,000 0 7,1505,850  )دوالر أمريكي (المتعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة . 11
 26,650 0 14,95011,700  )دوالر أمريكي (امجموع تكاليف الدعم المتفق عليه. 12
 231,650 0 129,950101,700 )دوالر أمريكي(لتمويل المتفق عليه  إجمالي ا.13

  

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل 
  
للموافقة الشريحة الثانية  سيجري النظر في تمويل ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  .2009 لسنة الثاني االجتماع في موعد ال يتجاوزعليه 
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  شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  تنفدة لألوزون للسنة السابقةاالستهالك المستهدف من المواّد المس  
  ـــــــــــــــــــ  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة السņابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

  0  0  0  تصنيع

  0  0  0  خدمة

  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
  
  
  
  
  
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذ اإلجراء  .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنجŁزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة موادņ مستنفدة 

مقدرة (لǔوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنيņة  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العامņة 
    .الخدمـة، إلخ: ـواد المستنفـدة لألوزونستيراد المة النوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بǈمؤسņسات الرصد واألدوار: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "وحدة الرصد واإلدارة"الل مشروع سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خ  .1

  .(NOU)األوزون الوطنية 
 
وستلعب الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف الصادر إليها بمراقبة   .2

رصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم سجالتها كمرجع إلعادة التدقيق في جميع برامج ال
هذه المنظمة جنبا إلى جنب مع الوكالة  كما ستضطلع. للمشاريع المختلفة المنفذة في خطة إدارة اإلزالة النهائية

المنفذة المتعاونة بالمهمة الصعبة التي تتمثل في مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد المستنفدة 
  .ن خالل وحدة األوزون الوطنيةلألوزون مع إبالغ السلطات الوطنية المختصة م

  
  التحقق واإلبالغ

  
تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

واستناداً إلى التشاور مع .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةجمهورية أفريقيا الوسطى اللجنة التنفيذية على
) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة  جمهورية أفريقيا الوسطىختار تنفذة الرئيسية، ينبغي أن الوكالة الم

  . وهذا البرنامج المستقل للرصد خطة إدارة اإلزالة النهائيةلالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 

  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدŊدممسؤولة عن مجموعة أنشطة ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 اد برنامج التنفيذ السنوي؛على إعد جمهورية أفريقيا الوسطىمساعدة   )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 ،45/54من المقرر ) د(اً مع الفقرة تمشيلجمهورية أفريقيا الوسطى اختيار اللجنة التنفيذية 

  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 2008ج التنفيذ السنوي للسنة رنامغ عن تنفيذ باإلبال  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً ، 2009

  
لمراجعات التقنيŊة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

 لوبة؛ المطاإلشرافإجراء 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؛

 طات الوكالة المنفذة المتعاونة؛تنسيق نشا    )ي (
 
 ضمان أنŊ 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 

  

  :ونة بما يليستقوم وكالة التنفيذ المتعا  .1
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  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

    في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ جمهورية أفريقيا الوسطىومساعدة  )ب(

  . لوضعها في التقارير المجمعةالرئيسيةوتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ   )ج(

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7التذييل 

  
دوالر أمريكي  10 000 االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدارهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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   عشــرالثالث المرفق
 
  شيلي اتƁفاق بين

  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لǔوزونبشأن إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("شيليحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .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 هذبويقبل 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
  
جنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق الل  .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 . 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 يفĉلجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستمتنع ال  .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60، قبل بالشروط التالية
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المحددة المف اهدأن يكون البلد قد حقّق األ  ) أ(
  
 ؛9حسبما هو موضح في الفقرة خضع لتحقّق مستقّل، قد هدف  الاأن تحقيق هذ  ) ب(

  
  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ ل شك" (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 .  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") دوارمؤّسسات الرصد واأل ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 

  
، تفاقا االاته 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
ي برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثŮق مسبقاً ف

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها التنفيذية للجنة 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(
 ؛خطةالتطرأ خالل تنفيذ 

  
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 
ن رصد علخضع لي، وستحققتفي الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد ذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100 المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين ةسوف يأخذ البلد والوكال  )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
و  االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أاإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

كون تعلى أن  حكومة كندا وافقتو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
وستكون الوكالة . بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاق )"الوكالة المنفذة الرئيسية("الوكالة المنفذة الرئيسية 

 لتحقّقا، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ-6ة المدرجة في التذييل فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطالمن
جري تُالتي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية 

 من حيث ،ة التنفيذيةوتوافق اللجن .لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأفي إطار برامج 
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 7 ـة في الصفالمبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبّين

  
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، جز، أو إذا علف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

 أن يبرهنعدما موافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بلل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلůم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 

 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في أن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل
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 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتن من تخفيضكّل طعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
 قد  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدخرى ذات أنشطة أ، 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
طالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإل. االتفاق

  . االتفاقاهذلاالمتثال 
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين افŮذ كافة االتفاقات المحّددة في هذتُنً  .13
ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها
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  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
Table 1 
  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 

 12- والكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلوروكربون
 115- والكلوروفلوروكربون

  

  األهداف والتمويل:  ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

د المجموعة األولى جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بموا. 1
 ) األوزوناستنفادأطنان قدرات (للمرفق ألف 

124.3124.3 0.0  

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
   )األوزون استنفادقدرات أطنان  (للمرفق ألف

124.3124.3 0.0  

 91.4 0.0 91.4  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيض من المشروعات الجارية . 3

 32.9 0.0 32.9  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4

 124.3 0.0 124.3  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(مجموع التخفيضات السنوية . 5

 437,500 0 176,000261,500  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 6

 56,875 0 22,88033,995  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 7
 494,375 0 198,880295,495 )دوالر أمريكي( إجمالي التمويل المتفق عليه .8

  

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 

للموافقة الشريحة الثانية  سيجري النظر في تمويل ،2008 على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام  .1
  .2009 لسنة الثاني االجتماع  موعد ال يتجاوزيف اعليه

  
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــ  طةعدد السنوات المتبقية في إطار الخ  
  ـــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ـــــــــــــــــــ  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ  يةالوكالة المنفذة الرئيس  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
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  األهــداف  .2
  الخفض  سنة الخطة  السنة السņابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

  0  0  0  تصنيع

  0  0  0  خدمة

  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنجŁزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة موادņ مستنفدة 

مقدرة (لǔوزون 

قدرات استنفاد  بأطنان

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنيņة  4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5

  التنفيذجدول   النشاط المقرر/ السياسة العامņة 
    .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
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  ǈمؤسņسات الرصد واألدوار المتعلقة ب:  ألف-5التذييل 
  
ستلعب الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف الصادر إليها بمراقبة   .1

الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم سجالتها كمرجع إلعادة التدقيق في جميع برامج الرصد 
وسيستند نجاح . وروفلوروكربونية في قطاع الخدمةللمشاريع المختلفة المنفذة في خطة اإلزالة النهائية للمواد الكل

برنامج الرصد إلى نماذج مصممة بشكل جيد لتجميع البيانات والتقييم والتبليغ؛ وبرنامج منتظم لزيارات الرصد؛ 
  .وإعادة تدقيق مالئم للمعلومات الواردة من المصادر المختلفة

  
  التحقق واإلبالغ

  
 العناصر المختلفة لخطة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية سيتم إجراء تحقق مستقل من نتائج  .2

وبناء على المناقشات مع الوكالة المنفذة الرئيسية، . في قطاع الخدمة وألنشطة الرصد عن طريق منظمة خارجية
 وسيتم .د كجزء من مرحلة تصميم برنامج الرصستقوم الحكومة والمنظمة المستقلة معا بتصميم إجراءات التحقق

وستستخدم هذه التقارير كمدخالت في تقارير التنفيذ السنوية التي . إصدار تقارير الرصد والتحقق منها كل سنة
  .التنفيذيةتطلبها اللجنة 

  
   دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 

  
  :التاليعلى النحو  مشروعال في وثيقة ةحدŊدمستكون 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

 
  على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛شيليمساعدة   )ب (
  
ن أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية م  ) ج(

  ألف؛-5ييل  بما يتمشى مع التذُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
  
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 للسنة غ عن تنفيذ برنامبالاإل  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً ، 2009

  
لمراجعات التقنيŊة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافّم إجراء مها  ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
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 ؛المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهدافمن أن استهالك للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 ؛للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشراتضمان أنŊ المبالغ المدفوعة     )ي (
 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ك(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة:  باء-6التذييل 

  

  .ال ينطبق
  

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  ألف-7التذييل 
  
دوالر أمريكي  10 000 االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدارذا ه من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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   عشــر الرابع المرفق
  
  البيرواتƁفاق بين 

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 
  بشأن خطة إزالة المواد المستنفدة لǔوزون

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("البيروحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييل لألوزون المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة
  .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، . االتفاقا 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
  
توافق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق،   .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل(" ألف -2  من التذييل 9التمويل المحّدد في الصف 
  ").مويلالجدول الزمني للموافقة على الت(" ألف -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 يفĉستمتنع 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 اهداألأن 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 انامجأن يكون البلد قّدم بر  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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ات المحّددة وسوف ترصد المؤّسس.  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 احتياجقديرات في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس ت  .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 تًُوثŮق 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
  

لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد  االتفاق 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، وستحققتتكون فيها النتائج المقترحة قد في الحاالت التي ال ذلك ، 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 اارة وتنفيذ هذإدشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

كون الوكالة تعلى أن يونيب  وافقتو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
الوكالة (اركة قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشويوئنديبي ) "الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) 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(5في الفقرة الفرعية  المستقل على النحو الوارد لتحقّقا

الوكالة المنفذة  سوف تكون .لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُقد 
افق اللجنة التنفيذية من حيث وتو . باء–6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  المتعاونة

من   11 و 10ين ـة في الصف 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 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



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53 
Annex XIV 

 

3 

ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلůم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
المبالغ المحّددة في  التمويل بمقدار 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 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 

  

الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
 وكالة المنفذة المتعاونةالووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاق اتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة

  . االتفاقاهذلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال اإل
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفŮذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم المعنى المنسوب إليها في البروتوكول،  االتفاق لها اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها
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  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 

 CFC-12و  CFC-11  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 
  

  األهداف والتمويل:  ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى . 1
 )أطنان قدرات استهالك األوزون(للمرفق ألف 

43.443.4 0  

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
   )قدرات استهالك األوزونأطنان  (للمرفق ألف

35.0*20.0 0  

  0 0 00  )قدرات استهالك األوزونأطنان (لمشروعات الجارية التخفيض من ا. 3

 35.0 0 15.020.0  )قدرات استهالك األوزونأطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4

 0 0 00  )قدرات استهالك األوزونأطنان (التخفيضات غير الممولة . 5

 35.0 0 15.020.0  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(مجموع التخفيضات السنوية . 6

 155,000  77,50077,500  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7
 367,000  183,500183,500  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة . 8
 522,000  261,000261,000 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9

 20,150  10,07510,075  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 10
 27,525  13,76213,763  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة . 11
 47,675  23,83723,838  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 12
 569,675  284,837284,838 )دوالر أمريكي(ويل المتفق عليه  إجمالي التم13

  ، مواد المجموعة األولىلفالحصة الرسمية المقّررة للبلد للمرفق أ* 

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 
  
ى الشريحة لع سيجري النظر في التمويل للموافقة ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  . على أبعد تقدير2009 لسنة  الثانيانطالقا من االجتماع الثانية 
  
    البيانات  .1
  ــــــــــــــــــ  البلد  
  ــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ــــــــــــــــــ  المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقةاالستهالك   
  ــــــــــــــــــ  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ــــــــــــــــــ  المتعاونة) التالوكا(الوكالة   
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  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة السņابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

  0  0  0  تصنيع

  0  0  0  خدمة

  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنجŁزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة موادņ مستنفدة 

مقدرة (لǔوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              مجموعال

  
              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنيņة  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العامņة 
    .الخدمـة، إلخ: ستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونة النوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53 
Annex XIV 

 

6 

  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بǈمؤسņسات الرصد واألدوار:  ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "والرقابةوحدة الرصد "د وإدارتها من خالل مشروع سيتم تنسيق جميع أنشطة الرص  .1

  .(NOU)األوزون الوطنية 
 
ستلعب الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف الصادر إليها بمراقبة   .2

 جميع برامج الرصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم سجالتها كمرجع إلعادة التدقيق في
جنبا إلى جنب مع  الوكالة المنفذة الرئيسية، وستضطلع. للمشاريع المختلفة المنفذة في خطة إدارة اإلزالة النهائية

الوكالة المنفذة المتعاونة، بالمهمة الصعبة التي تتمثل في مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد 
  . السلطات الوطنية المختصة من خالل وحدة األوزون الوطنيةالمستنفدة لألوزون مع إبالغ

  
  

  التحقق واإلبالغ
  
تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

الوكالة المنفذة واستناداً إلى التشاور مع .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةالبيرو اللجنة التنفيذية على
 خطة لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة البيروختار تالرئيسية، ينبغي أن 
  . وهذا البرنامج المستقل للرصدإدارة اإلزالة النهائية

  
  دور الوكالة المنفذة الرئيسية:  ألف-6التذييل 

  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدŊدملة عن مجموعة أنشطة ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤو  .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 سنوي؛على إعداد برنامج التنفيذ ال البيرومساعدة   )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
 تقّدم اللجنة التنفيذّية  سوف،45/54من المقرر ) د( تمشياً مع الفقرة للبيرواختيار اللجنة التنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقيام 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
  

حضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة ، والت2008ج التنفيذ السنوي للسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً ، 2009

  
لمراجعات التقنيŊة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة من القيام بتنفيذ برناضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن   ) 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 (
 
 أنŊ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان   ) 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

  سياسات العامة عند الطلب؛المساعدة في تطوير ال  )أ(

  تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ في تنفيذ وتقييم األنشطة التي البيرو ومساعدة  )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
  
  

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  ألف-7التذييل 
  
 دوالر أمريكي  10 000 االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدارهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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 عشــر الخامس المرفق
  

  اليمناتƁفاق بين 
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 

  ة إزالة المواد المستنفدة لǔوزونبشأن خط
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("اليمنحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني /قبل حلول أول يناير") المواّد(" ألف -1وزون المحّددة في التذييل المراقب للمواّد المستنفدة لأل
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
 من 4 و2وف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف  .2

ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية . ا االتفاقفي هذ") األهداف والتمويل(" ألف -2التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد 3بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في الفقرة 

   .األطراف بالنسبة للمواد
  
ق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفا  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل(" ألف -2من التذييل  7التمويل المحّدد في الصف 
  ").لتمويلالجدول الزمني للموافقة على ا(" 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 
  
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ما لم يفĉ البلد   .5

 يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ق األهداف المحددة للسنة المعنّية؛أن يكون البلد قد حقّ  ) أ(
  
 أن تحقيق هذه األهداف سيخضع لتحقّق مستقّل؛  ) ب(

  
 أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحّددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛   ) ج(
  
يذ شكل برامج التنف(" 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 المحّددة . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .6
عن ذلك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في وتبلغ ") مؤّسسات الرصد واألدوار(" ألف -5في التذييـل 

  ).ب(5وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية .  ألف -5التذييل 
  
في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق،   .7

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه توافق 
وإعادات التخصيص المصنّفة . المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق

فيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثŮق مسبقاً في برنامج التن
أما إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 

نها في التقرير برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه، والذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأ
 وسوف تتم إعادة أي مبالغ متبقية إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف عند إقفال .عن تنفيذ البرنامج السنوي

  .المرحلة األخيرة من المشروع
  
  :سوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمات التبريد، وبصفة خاصة  .8
  

لبلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد سوف يستعمل ا  ) أ(
 تطرأ خالل تنفيذ الخطة؛

  
سوف يكون تنفيذ برنامج تقديم المساعدة التقنّية للقطاع الفرعي لخدمة التبريد على مراحل،   ) ب(

اء أدوات ألنشطة إزالة أخرى كالتدريب اإلضافي أو شرالمتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
خدمة، وذلك في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد تحققت، وسيخضع للرصد عن 

  من هذا االتفاق؛لفأ-5كثب وفقاً للتذييل 
  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو يوافق  .9

كون الوكالة تعلى أن يونيب وافق تو. التي ُيضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق
الوكالة (تفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشاركة  قد انيدويوو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) المنفذة المتعاونة

اً،  ألف، بما في ذلك، ولكن ليس حصر-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
 وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث .باء–6وص عليها في قائمة التذييل المتعاونة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنص

من  9 و 8ين المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّينـة في الصف
  .ألف-2التذييـل 

  
تعلقة بإزالة المواّد المذكورة في في حال عدم تمكّن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف الم  .10

، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لهذا االتفاق، عندئذ يقبل ألف من بروتوكول مونتريال-2التذييل 
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
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ويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما أن يبرهن تقديرها، أن تعيد التم
البلد على وفائه بكافّة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقّق قبل تسلůم شريحة التمويل التالية في إطار جدول 

ذية أن تخفّض قيمة التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفي. الموافقة على التمويل
 مقدرة بأطنان ألف، عن كّل طن من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
 المستقبل قد لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في  .11

  .يؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى لقطاعات االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
  

والوكالة المنفذة سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية   .12
 والوكالة المنفذة المتعاونةيتيح للوكالة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن .  لتسهيل تنفيذ هذا االتفاق المتعاونة

  .اإلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال لهذا االتفاق
  

تُنًفŮذ كافة االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين   .13
حات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم يتّم وكافة المصطل. في هذا االتفاق

  .تعريفها بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 

 TCA  ثالثةالالمجموعة   :باءالمرفق 
  

  األهداف والتمويل:  ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

ضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى جدول تخفي. 1
 )أطنان قدرات استهالك األوزون(للمرفق ألف 

269.4269.4 
0 

  

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
 268.74268.74   )قدرات استهالك األوزونأطنان  (للمرفق ألف

0 
  

خفيض الخاص ببروتوكول مونتريال لمواد المجموعة الجدول الزمني للت. 3
 0.630.63  )قدرات استهالك األوزونأطنان (الثالثة من المرفق باء 

0.27 
  

الحد األقصى المسموح به إلجمالي استهالك مواد المجموعة الثالثة من . 4
   0.27 0.630.63  )قدرات استهالك األوزونأطنان (المرفق باء 

 455,000  315,000140,000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 5

 1,370,500  1,137,500233,000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة . 6

 1,825,500  1,452,500373,000  )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 7

 59,150  40,95018,200  )دوالر أمريكي( تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية .8

 102,788  85,31317,475 )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة . 9

 161,938  126,26335,675  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 10

 1,987,438  1,578,763408,675  )دوالر أمريكي(عليها مجموع التكاليف المتفق . 11

  
   على التمويلالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 

  
  .2009 لسنةفي االجتماع األخير للموافقة عليه  الخاص بالشريحة الثانية سيجري النظر في التمويل  .1
  

  صيƸة برنامج التنفيذ السنوي:  ألف-4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ـــــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
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  األهــداف  .2
  الخفض  سنة الخطة  نة السņابقةالس  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 

ك االستهال
سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 
ضمن سنة 
  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 
  المنجŁزة

 عدد أنشطة
الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة موادņ مستنفدة 
مقدرة (لǔوزون 
قدرات بأطنان 

  )استنفاد األوزون
              التصنيع
            المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
  
  ة التقنيņةالمساعد  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
      : المستهدفةالمجموعة  
          :التأثير  

  
  إجراءات من جانب الحكومة  .5

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العامņة 
    .الخدمـة، إلخ: نوع مراقبة السياسة العامـة الستيراد المـواد المستنفـدة لألوزون

    توعية عامة
    ىأمور أخر

  
  الموازنة السنوية  .6

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
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  مؤسņسات الرصد واألدوار المتعلقة بǈ:  ألف-5التذييل 
  
شركة محلية مستقلة ألداء /سوف تقوم حكومة اليمن، بالتشاور مع اليونيب، باختيار والتعاقد مع منظمة  .1

. للمواد المستنفذة لألوزون) NPP( وتقديم التقارير السنوية حول نتائج وإنجازات خطة اإلزالة الوطنية هذه المهمة
الشركة على نتائج ممارسة بناء القدرة كما هي مقترحة في عنصر السياسة من /وسوف يعتمد اختيار هذه المنظمة

  .خطة اإلزالة الوطنية
  
كل كامل على جميع البيانات المالية والفنية والمعلومات ذات سوف تتمتع المنظمة بالحق في الحصول بش  .2

  .الصلة بتنفيذ خطة إزالة المواد لتجميع البيانات الموثوقة والفحص المستعرض
  
 والوكالة المنفذة الرئيسية (NOU)سوف تقوم المنظمة بإعداد وتقديم التقارير لوحدة األوزون الوطنية   .3

تقارير الخاصة بحالة تنفيذ خطة إزالة المواد وأرقام االستهالك بشكل سنوي حول األنشطة بشكل ربع سنوي وال
  .لألخذ بعين االعتبار والمتابعة

  
  :سوف تتمثل مسؤولية المنظمة المختارة فيما يلي  .4

    
 لليونيب ووحدة إعداد المقترب الخاص بالرصد المستقل لتنفيذ خطة اإلزالة الوطنية وتقديمه  ) أ( 

  ية،الوطن  األوزون 
  
  ،(NPP) إجراء الرصد المستقل لجميع األنشطة المنفذة في خطة اإلزالة الوطنية   )ب( 
  
تقديم التقارير الخاصة بحالة تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية واستهالك الكلوروفلوروكربون في البلد     ) ج( 

  ,بشكل نصف سنوي
  
ذة لألوزون في قطاع التبريد وتقييم تأثير االستهالك المواد المستنف) سنوًيا( إعداد تقييًما دورًيا ) د( 

  لمشاريع الجاري تنفيذها، و  
  
 زون الوطنية حول األنشطة واالستجابة األخذ بعين االعتبار تعليقات وتوصيات اليونيب ووحدة األو)ه( 

  .لذلكوفقًا   
  

  : مسؤولة عنسوف تكون وحدة األوزون الوطنية  .5
  

  لة المتاحة للمنظمة المختارة،توفير كافة المعلومات ذات الص  ) أ( 
  
  تزويد المنظمة المختارة بالمعلومات الكاملة حول أنشطة وحدة األوزون الوطنية والشركاء، ) ب( 
  
وثائق لضمان وصولها للمؤسسات الرسمية / تزويد المنظمة المختارة بما هو ضروري من دعم  )ج( 

  ذات الصلة والمنظمات األخرى، و
  
  .معقول في التجميع المستقل للبيانات توفير الدعم ال  )د( 
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Ƶالتحقق واإلبال  
  
مستقلة لالضطالع تقوم الوكالة المنفذة الرئيسية بتفويض منظمة ، ينبغي أن البلدواستناداً إلى التشاور مع   .6

  . ألف-1خطة اإلزالة الوطنية ومن استهالك المواد المذكورة في التذييل من السنوي بالتحقق 

  
  دور الوكالة المنفذة الرئيسية:  ألف-6التذييل 

  
  :ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة محدŊدة في وثيقة المشروع على النحو التالي  .1
  

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
 خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛الخاّصة به، على النحو المبّين في 

 
  على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛مساعدة اليمن  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

 حالة وفي. ألف-5ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمشى مع التذييل 
، سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية 45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة  لليمنيار اللجنة التنفيذية اخت

  بهذه المهمة؛للقيامتمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية 
  
التأكّد من أخذ المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ   )د(

 المقبل؛السنوي 
  
، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008اإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي للسنة   )ه(

 ، تمهيداً لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛2009
  
ضمان تنفيذ الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين للمراجعات التقنيŊة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة   )و(

 يسية؛الرئ
  
 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  ) ز(
  
ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنامج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة   ) ح(

 بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛
  
لجنة من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب الللجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛

 ، والتأكد من التتابع المالئم لألنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة    )ي (
 
 ضمان أنŊ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53 
Annex XV  

 

8 

 .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(

، واإلحالة إلى الوكالة تمولها وكالة التنفيذ المتعاونةفي تنفيذ وتقييم األنشطة التي  اليمن مساعدة  )ب(
  لتتابع المنسق في األنشطة، والمنفذة الرئيسية للتأكد من ا

  .تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
  
  

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  ألف-7التذييل 
  
 أمريكي دوالر12.000   من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار10وفقا للفقرة   .1

  .رة بأطنان قدرات استنفاد األوزونعن كّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقد
  
  

  




