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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  خمسـون ال والسادساالجتمـــاع 

 2008تشرين الثاني / برنوفم  8 - 12، دوحةال
 
 
 

  ن للجنة التنفيذيةيماع السادس والخمستالجاتقرير 

 مقدمة

  

عقد االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في  1-
تشرين / نوفمبر12لى  إ8 وقاعة مؤتمرات فندق شيراتون الدوحة في مدينة الدوحة بقطر في الفترة من عمنتج

 . 2008الثاني 

 لالجتماع التاسع XIX/3ن للدول التالية، األعضاء في اللجنة التنفيذية، وفقًا للمقرر وحضر االجتماع ممثل 2-
 :عشر ألطراف بروتوكول مونتريال

ا أستراليا وبلجيكا وألماني : من البروتوكول5 من المادة 1 بموجب الفقرة ةاألطراف غير العامل ) أ(
 والواليات المتحدة األمريكية،) نائب الرئيس(واليابان ورومانيا والسويد 

الصين والجمهورية الدومينيكية  : من البروتوكول5 من المادة 1 بموجب الفقرة ة األطراف العامل )ب(
 .والهند ولبنان والسودان وأوروغواي) الرئيس(ابون غو

ية في اجتماعيها الثاني والثامن، حضر االجتماع كمراقبين ووفقا للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذ 3-
بوصف كليهما ) اليونيب(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) اليوئنديبي(ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

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

 .حضر أيًضا األمين التنفيذي ونائب األمين التنفيذي ألمانة األوزونو 4-

 .تحالف السياسة الجوية الرشيدةكما حضر االجتماع كمراقب ممثل عن  5-
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  افتتاح االجتماع : جدول األعمالمن 1البند 

 2008لثاني تشرين ا/ نوفمبر8فتتح االجتماع في تمام الساعة العاشرة صباًحا يوم السبت الموافق ا 6-
، رئيس االجتماع، الذي أشار إلى أن ذلك هو آخر اجتماع في الفترة )ابونغ(ألبرت رومبونوت /بواسطة السيد

 وبالتالي فهو بمثابة الفرصة األخيرة للتأكد من تحقق األهداف الُمحددة من قبل 2008-2006ثالثية السنوات 
موذج خطة اإلزالة التدريجية السارية لمدة ثالث سنوات  إلى ناسترعى االنتباهو .األطراف لفترة التمويل هذه

كما  .نلكن لم يتم تنفيذها حتى اآلوللصندوق، مما أظهر وجود عدد كبير من المشروعات التي تمت الموافقة عليها 
كان التقرير  و. شهًرا فقط14ر اللجنة أيًضا بأنه يجب تحقيق أهداف إزالة الكلوروفلوروكربون في غضون ذكّ
، ذو أهمية حيث أن )1()أ(6ائي حول تقييم مشاريع التعزيز المؤسسي، الذي سيتم البت فيه بموجب البند النه

 على 5 المادة بلدانوقد شجع  .االستنتاجات الخاصة به سوف تؤثر على النماذج المستقبلية لتمويل هذه المشاريع
، سوف تقوم اللجنة بفحص دول األعمالمن ج) 3)(أ(6 وبموجب البند .وجه الخصوص لفحص التوصيات الُمقدمة

أما فيما يتعلق . ، وهو من العناصر الحيوية في عمل الصندوق2009لعام والتقييم مشروع برنامج عمل الرصد 
بإدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، أعدت األمانة هيكل تكلفة للمساعدة في تحديد التمويل اإلضافي الذي 

  .يع االستثمار في الدول المنتجة للهيدروكلوروفلوروكربونسيكون ضرورًيا إلعداد مشار

 . عن امتنانه لحكومة قطر على استضافة االجتماع وعلى كرم ضيافتهاعراب باإلاختتم كلمتهو 7-

  شؤون تنظيمية : جدول األعمالمن 2البند 
 
  إقرار جدول األعمال  )أ(

 
 التالي على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في األعمال اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي أقرت 8-

 :UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/1 الوثيقة

  .افتتاح االجتماع -1

  :الشؤون التنظيمية  -2

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(

  .تنظيم العمل  )ب(

  .أنشطة األمانة  -3

  حالة المساهمات والمصروفات؛  -4

  :حالة الموارد والتخطيط  -5

   وتوافر الموارد؛تقرير عن األرصدة  )أ(

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

 من حيث احتماالت تحقيق االمتثال 5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة   )ج(
  لتدابير الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال؛
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متابعة  (2011-2009 :تحديث لخطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات  )د(

  )).د(5/ 53 للمقرر

  :تنفيذ البرامج  -6

  :الرصد والتقييم  )أ(

  التقرير النهائي عن تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي؛  (1)

  ؛2008التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام   (2)

  ؛2009مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   (3)

  .موافق عليها بشروط تبليغ محددةتقرير عن تنفيذ المشروعات ال  )ب(

  :مقترحات المشروعات  -7

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

هيكل التكاليف لتحديد مستويات التمويل الخاصة بإعداد أنشطة االستثمار للمواد   )ب(

  ؛))د(55/13المقرر (الهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المرتبطة بها 

  التعاون الثنائي؛  )ج(

  :2008تعديالت على برامج عمل عام   )د(

  ؛)اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )1(

  ؛)اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )2(

  ؛)اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   )3(

  البنك الدولي؛  )4(

  :التكاليف اإلدارية  )ه(

ير عن المسائل الرئيسية المحددة من تقييم التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة تقر  )1(

  ؛)55/44المقرر  (2011-2009السنوات الثالث 

  تكاليف الوحدة األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي؛  )2(

  ؛2009ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام   )و(

  .المشروعات االستثمارية  )ز(

  :المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  -8

مواصلة صياغة وتحليل المسائل المتعلقة بإزالة قطاع إنتاج المواد   )أ(

  ؛)55/42و) ز(53/37المقررين (الهيدروكلوروفلوروكربونية 
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المسائل ذات الصلة باالعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد   )ب(

  )).ز(55/43المقرر (ونية الهيدروكلوروفلوروكرب

  :حسابات الصندوق المتعدد األطراف  -9

  ؛2007البيانات المالية لعام   )أ(

  .2007 و2006تسوية حسابات عامي   )ب(

  .2011 والميزانية المقترحة لعام 2010 وعام 2009ميزانية أمانة الصندوق المنقحة لعام   -10

  .وزون غير المرغوب فيهادراسة بشأن تمويل تدمير المواد المستنفدة لأل  -11

  .مشروع تقرير اللجنة التنفيذية المقدمة إلى االجتماع العشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال  -12

  .مسائل أخرى  -13

  .اعتماد التقرير  -14

  .اختتام االجتماع  -15

ة إدارة خطة إدارة غازات التبريد وخطمشروعات  حالة عن يرغب في اإلفادةإنه  ممثل اليونيب قال 9-
 . من جدول األعمال13بروني دار السالم بموجب البند وميانمار اإلزالة النهائية في 

 في ضوء 55/2تقوم اللجنة بمراجعة المقرر من جدول األعمال،  8قترح ممثل السويد أنه بموجب البند ا 10-
 تحت رعاية 2008آب /سطس أغ27 إلى 21نتائج محادثات تغير المناخ المنعقدة في أكرا بغانا في الفترة من 

 .تغير المناخبشأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

  تنظيم العمل  )ب(
 

 . اللجنة التنفيذية على متابعة إجراءاتها المعتادةوافقت 11-

  أنشطة األمانة : جدول األعمالمن 3البند 

 Add.1 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/2 تينقامت كبيرة الموظفين بلفت نظر االجتماع إلى الوثيق 12-
وقد صرحت بأنه، مع االمتثال بالمقرر  . أنشطة األمانة منذ االجتماع الخامس والخمسيناللتين اشتملتا على

، كتبت األمانة إلى سبع مؤسسات لتحديد تلك التي يمكن أن تكون مناسبة وممتثلة كمصادر للتمويل 55/43
مشروعات ُمنفذة بموجب تفويض  المتعلقة باستنفاد األوزون في لفوائدلإضافة تغير المناخ لالمشترك لتوفير فوائد 

 رسائل تُبدي اهتماًما بالموضوع من مرفق البيئة العالمية ومرفق البيئة العالمي بفرنسا استالمتم  و.الصندوق
 .ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، وسوف تتم إعادة االتصال بالمؤسسات األربع الباقية بعد االجتماع

 منها سوف يتم البت فيها 139تمويل، لل ا طلب148 أن األمانة قد تلقت مسؤولي الصندوقوأضافت كبيرة  13-
الُمدرجة في الطلبات  منها، بما في ذلك بعض 58ومن بين هذه الطلبات، كان من المقرر البت في  .من قبل اللجنة

 األهمية إلى الشؤون ذات استرعت االنتباهو .اديبشكل إنفر، من قبل األمانة ةنفذموكاالت الالتعديالت برامج عمل 
 وثيقة ُمعدة عن طريق األمانة، مثل النموذج الُمحدث لخطة اإلزالة التدريجية 60 التي تتم تغطيتها في ةالخاص

 يةستثماراالنشطة اال وهيكل التكلفة لتحديد مستويات التمويل الخاصة بإعداد 2011-2009للسنوات الثالث 
 .مرتبطة بهالوروكربون واألنشطة اللهيدروكلوروفل
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خالل فترة ما بين الجلسات، كانت األمانة على اتصال مع أمانات العديد من االتفاقات البيئية متعددة  14-
وبالتوازي مع توجيه اللجنة في اجتماعها الخامس والخمسين، تم إرسال الرد على  .األطراف والمنظمات األخرى
مسؤولي كما قدمت كبيرة  . المواد المستنفذة لألوزونالتخلص منسائل ذات الصلة بأمانة اتفاقية بازل حول الم

 اإليضاح أيًضا ألطراف اتفاقية روتردام حول اإلجراءات المتخذة استجابة للطلب الموجود في المقرر الصندوق
كما تم  . متعددة األطراف للمؤتمر الثالث لألطراف في هذه االتفاقية بشأن التعاون فيما بين االتفاقات البيئية3/5

 الفريق االستشاري الكيميائي معإنهاء الرد على دعوة من مرفق البيئة العالمية لترشيح ممثل من األمانة للعمل 
 .ني لمرفق البيئة العالمية فيما يتعلق باألوزونتقال

 من ا عدديةمن الفئة الفن أنها قد حضرت مع العديد من الموظفين مسؤولي الصندوقوقالت كبيرة  15-
 في الوثيقة التي ورد وصفهااالجتماعات األخرى منذ االجتماع السابق للجنة، 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/2 . ،وخالل مهمتها في روما لحضور مؤتمر األطراف في اتفاقية روتردام
 من نون آخرووقد حضر موظف. قامت بزيارة وزارة البيئة اإليطالية لمناقشة المسائل ذات الصلة بعمل الصندوق

ليزية والفرنسية وأمريكا كسيا والشبكات المشتركة لدول أفريقيا المتحدثة باإلنآجنوب شبكات  اجتماعات الفئة الفنية
 .ليزيةكالبحر الكاريبي المتحدثة باإلنمنطقة االتينية ودول 

 عملية التوظيف لجنة بأنل قائلة أنه قد كان من دواعي سرورها إخطار امسؤولي الصندوقأضافت كبيرة  16-
 في االجتماع الرابع ا تمت الموافقة عليهGS6  من الفئة ووظيفتينP3  من الفئةالمؤدية إلى شغل وظيفتين

 األربع بشكل مؤقت للحصول على المساعدة من أجل وظائفوالخمسين جاري تطبيقها، حيث تم شغل جميع ال
، سيترك الصندوق في بداية عام  والتقييم الرصدؤوليكبير مسار يوسنار، غأنس وقالت أن السيد. االجتماع الحالي

، نائب غ شو النغشين ، وأن السيد الدوليلطيران المدنيا حيث تمت ترقيته لتولي أحد المناصب في منظمة 2009
الخدمة المتفانية  سنة من 14 بعد 2008كانون األول /تقاعد في نهاية ديسمبرسي، كبيرة مسؤولي الصندوق

 .ق للصندووالمخلصة

 ان األمانة وتمنوا لهماتركيذين سل لعمل الموظفين التقديرهم رئيس االجتماع وعدد من الممثلين عن أعرب 17-
 .أعمالهما القادمةالتوفيق في 

 في االتصال مسؤولي الصندوق ةرغب كبيرت، قد 55/43قترح ممثل السويد أنه، بالنظر إلى المقرر ا 18-
 .التابع لهاصندوق الكربون ب  فيما يتعلقياألوروببمؤسسة بلدان الشمال أيضا 

ت من السبع التي اتصلت مؤسسآ ممثل أوروغواي عن قلقه حيال عدم تلقي أي ردود من أربع وأعرب 19-
وأشار إلى أن السقف المفروض على التمويل من قبل مرفق البيئة . 55/43بها االمانة كإجراء متابعة للمقرر 

صول عن طريق الدول النامية الصغيرة، التي توجد متطلبات تمويل خاصة بها أكبر العالمية قد حد من إمكانية الو
 .من تلك الخاصة بالدول األكثر نمًوا

 بأن التمويل المشترك قد أفضى إلى توازن ضعيف، بناء على حجم البلد مسؤولي الصندوق ة كبيرتأجاب 20-
غ ذات صلة بالتمويل المشترك تبليال بمطلب التي تنطوي على مسائل خاصةوذكرت بأن المشروعات  .وأهدافه

وسوف تتعامل مع المقترح المقدم من قبل ممثل  .من جدول األعمال) ب(6البند إطار سوف تتم مناقشتها في 
  .السويد فيما يتعلق بالمؤسسات المحتملة للتمويل المشترك

 .التقرير الخاص بأنشطة األمانة، مع التقدير، بعلًما اللجنة التنفيذية أخذتوفيما بعد المناقشة،  21-
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  حالة المساهمات والمصروفات : جدول األعمالمن 4البند 

 3 حتى )UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/3( الصندوق حالة تقريًرا حول الخزانةقدم أمين  22-
نت تستخدم  بأنها كاخزانة التي قامت حتى هذا التاريخ بالتأكيد ألمين البلدان وقائمة بال2008تشرين األول /أكتوبر

المرفق األول من الوثيقة  (2008-2006آلية سعر الصرف الثابت خالل السنوات الثالث 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/3 .( ومنذ نشر هذا التقرير، تم تلقي إسهامات إضافية من رومانيا وأوكرانيا

، 2008 التعهد بها لعام اتها التي تمسددت اشتراك قد ا طرف31ن إوقال أيًضا .  دوالر أمريكي267 114 بمقدار
، سواء بشكل 2008 أخرى قد سددت متأخراتها للفترة قبل عام بلدانسواء بشكل كامل أو جزئي، وأن خمس 

  .كامل أو جزئي

نيسان إلى / بأن أرباحها المقدرة من الفائدة الخاصة بالفترة من أبريلخزانةأفادت الوكاالت المنفذة أمين ال 23-
 عن أنه منذ االجتماع خزانة دوالر أمريكي وقد أبلغ أمين ال4 405 977 وصلت إلى قد 2008أيلول /سبتمبر

 دوالر أمريكي نتيجة آللية سعر الصرف الثابت، مع 3 436 515الخامس والخمسين كانت هناك أرباح بقيمة 
تناقص وقد  .هاإنشائ دوالر أمريكي منذ 38 573 647  بمقدارأسعار الصرفمعدل إجمالي أرباح ُمحققة من 

 دوالر أمريكي منذ االجتماع 29 761 206 دوالر أمريكي إلى 39 344 647رصد السندات اإلذنية من 
 أذونات الصرفالخامس والخمسين، وتوقف إجمالي دخل الصندوق المتعدد األطراف، شامالً المدفوعات النقدية و

 . دوالر أمريكي2 453 952 165 د والفائدة المكتسبة والدخل المتنوع عنالمساعدة التعاونية الثنائيةو

 دوالر أمريكي بعد األخذ 104 509 589، بلغ رصيد الصندوق 2008تشرين الثاني / نوفمبر7وحتى  24-
بعين اإلعتبار جميع المبالغ التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية، حتى وبما في ذلك، المبالغ الموافق عليها في 

 دوالر 29 761 206 دوالر أمريكي نقًدا و74 748 383هذا المبلغ إلى ينقسم و .اإلجتماع الخامس والخمسين
 16 235 475 و2008  عام دوالر أمريكي للصرف في4 841 500  منها، كانأذونات الصرفأمريكي ك

 دوالر 1 929 829 و2010 دوالر أمريكي لعام 6 754 402 و2009دوالر أمريكي مستحقة الدفع في 
 .2011أمريكي لعام 

ه العديد من األعضاء الشكر لتلك األطراف التي قامت بسداد إسهاماتها في الوقت المالئم، على الرغم وج 25-
 إحالة، وطلب أحد األعضاء  بعدسدد إسهاماتهاتمن التعبير عن القلق أيًضا فيما يتعلق بعدد األطراف التي لم 

  . اللجنةاجتماع األطراف من خالل الطلب الُمقدم من رئيسعناية لى إ سألةالم

 : اللجنة التنفيذية ما يليقررتالمناقشات، بعد و 26-

تحيط علماً بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات والمعلومات المتعلقة أن   )أ(
 آلية سعر الصرف الثابت خالل السنوات الثالث تي تستخدم البلدان وقائمة البأذونات الصرف

 ؛التقرير الحاليبلمرفق األول  كما هو موضح في ا2006-2008

أن تحثّ جميع األطراف على تسديد مساهماتها للصندوق المتعدد األطراف بكاملها وفي أقرب   )ب(
 السنة األخيرة في الفترة الحالية لتجديد ا هو االجتماع األخير منوقت ممكن، بالنظر إلى أن هذ

 موارد الصندوق،

 عنتقرير اللجنة التنفيذية إلى اجتماع األطراف معلومات دم أن يق، يجب 54/2أنه، وفقًا للمقرر   )ج(
 .متعدد األطرافالهمات في الصندوق اسممتأخرات ال

 )56/1المقرر (
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 حالة الموارد والتخطيط:  من جدول األعمال5البند 

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  ) أ(

لتي تتضمن ملخصا لألرصدة ذات  اUNEP/OzL.Pro/ExCom/56/4قدمت ممثلة األمانة الوثيقة   -27
الصلة بالمشاريع المنتهية، وإعادة األموال من المشاريع الملغاة، ومجموع الموارد المتوافرة لالجتماع السادس 

كما قدمت ملخصا لألرصدة الملتزم بها وغير الملتزم بها فضال عن التوضيحات المقدمة . والخمسين للجنة التنفيذية
 10,296,538وقالت إن مجموع األرصدة من المشاريع المنتهية يبلغ . شأن تلك األرصدةمن الوكاالت المنفذة ب

 دوالرا أمريكيا، وأوضحت أنه من بين مجموع هذه 3,651,624دوالرا أمريكيا يحتفظ البنك الدولي منها بمبلغ 
  .ريكيا غير ملتزم بهادوالرا أم 825,076دوالرا أمريكيا أرصدة ملتزما بها و 9,472,462األرصدة، يعتبر مبلغ 

 دوالرا أمريكيا باستثناء تكاليف الدعم إلى االجتماع السادس 1 124 367وقد أعيد مبلغ مجموعه   -28
دوالر أمريكي من إعداد المشاريع في إطار خطط إدارة إزالة المواد  1 055 000والخمسين منه مبلغ 

دوالرا  123 488وذكرت كذلك أن مبلغ . ابع والخمسينالهيدروكلوروفلوروكربونية التي وافق عليها االجتماع الر
دوالرا أمريكيا يعزى  101 565أمريكيا من تكاليف الدعم قد أعيد إلى االجتماع السادس والخمسين من بينها مبلغ 

دوالرا أمريكيا  17 251إلى إعداد المشاريع الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومبلغ 
وبإضافة األرصدة التي أعيدت من المشاريع التي ألغيت خالل . عادها البنك الدولي من تمويل الوحدة األساسيةأ

االجتماع الحالي، والمعلومات اإلضافية المقدمة من أمين الخزانة في تقريره، يبلغ مجموع األموال المتاحة للموافقة 
  . أمريكيا دوالرا105 740 193خالل االجتماع السادس والخمسين 

 دوالرا 617 177كما أبلغت ممثلة األمانة االجتماع بأن لدى الوكاالت الثنائية أرصدة تبلغ في مجموعها   -29
وأبلغ  . دوالرا أمريكيا457,254أمريكيا تشمل أرصدة لمشاريع انتهى العمل منها خالل فترة سنتين سابقة وقدرها 

 1 523 875 مبلغا قدره 2008تشرين األول /  أكتوبر22في أحد األعضاء االجتماع بأن حكومة فرنسا أعادت 
 من مشاريع ألغيت أو نقلت أو أنها عدلت، وأن المعلومات عن عمليات اإللغاء والتعديل هذه سوف ا أمريكيادوالر

  .تقدم لالجتماع السابع والخمسين

  : اللجنة التنفيذيةوقررت  -30

  :أن تحيط علما بما يلي  )أ(  

ألرصدة وتوافر الموارد المتضمن في الوثيقة التقرير عن ا  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/4؛  

المستوى الصافي لألموال التي أعادتها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السادس والخمسين   )2(
دوالرا أمريكيا مقابل المشاريع والرصيد من المقدمات لخطط  1,107,116والبالغة 

 267 698ويشمل ذلك إعادة مبلغ . وفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد الهيدروكلور
دوالر أمريكي من اليونيب، ومبلغ  443 000دوالرا أمريكيا من اليوئنديبى، ومبلغ 

  دوالرا أمريكيا من اليونيدو؛ 396 418

المستوى الصافي لتكاليف الدعم التي اعادتها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السادس   )3(
دوالرا أمريكيا مقابل المشاريع، والرصيد من المقدمات  123 488والخمسين البالغ 

ويشمل ذلك إعادة . لتكاليف الدعم لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
دوالرا أمريكيا من اليونيب  55 840دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي و 20 581
  ا أمريكيا من البنك الدولي؛دوالر 17 251دوالرا أمريكيا من اليونيدو، و 29 816و
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 دوالرا أمريكيا باستثناء 5 911 756وكان لدى الوكاالت المنفذة أرصدة يبلغ مجموعها   )4(
 412 783ويشمل ذلك . تكاليف الدعم من المشاريع المنتهية خالل السنتين السابقتين

دوالرا  623 517دوالرا أمريكيا لليونيب و 1 322 165دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 
  دوالرا أمريكيا للبنك الدولي؛ 3 553 291أمريكيا لليونيدو و

دوالرا  617 117أنه كان لدى الوكاالت الثنائية من المشاريع المنتهية مبلغ مجموعه   )5(
  أمريكيا باستثناء تكاليف الدعم؛

دوالرا أمريكيا من  457 254أنه كان لدى الوكاالت الثنائية أرصدة يبلغ مجموعها   )6(
دوالرا أمريكيا من  42 162ويشمل ذلك . المشاريع المنتهية خالل سنتين سابقتين

 43 497 دوالرا أمريكيا إليطاليا و676دوالرا أمريكيا لفرنسا و 237 336استراليا و
دوالرا أمريكيا  56 853دوالرا أمريكيا لفنلندا و 76 730دوالرا أمريكيا للدانمرك و

  لليابان؛

االت الثنائية إبالغ اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها السابع والخمسين بشأن أن تطلب من الوك  )ب(
  تصرفها المقترح لألرصدة من المشاريع المنتهية؛

أن تطلب من األمانة مواصلة رصد المشاريع المنتهية التي لديها أرصدة للوكاالت الثنائية وتقديم   )ج(
  .تقرير عن ذلك للجنة التنفيذية

  )56/2المقرر (

   والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية2008خطط أعمال عام    )ب(

 اللتين يتناوالن تخطيط UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/5 and Add.1قدم ممثل األمانة الوثيقتين   -31
األعمال في ضوء الموافقات خالل االجتماعين الرابع والخمسين والخامس والخمسين، والتقديمات لالجتماع 

 تشمل المقررات التي اتخذت خالل إنهاوقال . 2008 والمخصصات لخطط األعمال في السادس والخمسين
- 2008االجتماعين الرابع والخمسين والخامس، والخمسين والمخصصات الناشئة عن ذلك لخطط األعمال للفترة 

  مليون دوالر أمريكي دون33.4؛ وأنه بعد مراعاة الموافقات حتى اآلن، يظل هناك ما مجموعه 2010
وتعرض الوثائق مجموع االلتزامات المسبقة بافتراض أن الطلبات المقدمة لالجتماع الحالي سوف . تخصيص

 مليون دوالر أمريكي في شكل 7.5 وسوف تسفر هذه التقديمات عن مبلغ إضافي قدره .تعتمد بالمستوى المطلوب
 لم تقدم لالجتماع 64ائح السنوية البالغة  ثالثين تقديما من بين الشرإنوقال . التزامات مسبقة للسنوات القادمة

. الحالي، وكان معظمها بسبب عدم كفاية األموال المتبقية من الشرائح التي سبقت الموافقة عليها لتنفيذ االتفاقات
وقد وافقت اللجنة خالل اجتماعها الخامس والخمسين على مقررات تتناول ثالثة أنماط من التأخيرات في تقديم 

  .نوية، وقد أوصى بنفس هذه المقررات في االجتماع الحاليالشرائح الس

  : ما يلي التنفيذية اللجنةوقررت  -32

  :أن تحيط علما بما يلي  )أ(  

 على النحو الوارد في الوثيقتين 2008تقرير حالة خطط األعمال لعام   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/5 and Add.1  مليون دوالر  10.67، وأن مبلغ

شطة الضرورية لالمتثال لم تقدم إلى االجتماع السادس والخمسين، وأن أمريكي لألن
االلتزامات المسبقة التي ووفق عليها في االجتماع السادس والخمسين تتجاوز القيمة 

 بمبلغ 2010-2008راف للفترة ـعدد األطـصندوق المتـالمدرجة في خطة عمل ال
   دوالر أمريكي؛4 326 099
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ئح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات المقدمة لألمانة من كندا المعلومات عن الشرا  )2(
وإيطاليا اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي على النحو الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/5؛  

 تقديما بشأن الشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات قد قدم في 64 من بين 34أن   )3(
، إما لم تقدم 30 انعقاد االجتماع السادس والخمسين إالّ أن التقديمات المتبقية البالغ وقت

  في الوقت المناسب أو أنها لم تقدم لالجتماع السادس والخمسين؛

 المعنية فيما يتعلق 5أنه يتعين إرسال رسائل إلى الوكاالت المنفذة ذات الصلة وبلدان المادة   )ب(
لم تقدم إلى اجتماعين أو ثالثة متتابعين باألسباب المحددة للتأخير، على بالشرائح السنوية التي 

ع الوكاالت المنفذة يتشجينبغي  ه من المرفق الثاني بهذا التقرير، وأن1النحو المبين في الجدول 
 المعنية على اتخاذ اإلجراءات لإلسراع بتنفيذ الشرائح المعتمدة حتى يمكن 5وحكومات المادة 

  ئح المعدة للتقديم إلى االجتماع السابع والخمسين بشرط أن يكون تقدم كاف قد أحرز ؛تقديم الشرا

 المعنية بشأن الشرائح 5انه يتعين إرسال رسائل إلى الوكاالت المنفذة ذات الصلة وبلدان المادة   )ج(
السنوية التي كان قد حان وقت تقديمها لالجتماع السادس والخمسين على النحو المبين في 

ع ي تشجه ينبغي من المرفق الثاني بهذا التقرير، مع األسباب المحددة للتأخير، وأن2جدول ال
 المعنية على اتخاذ اإلجراءات لإلسراع بتنفيذ الشرائح 5الوكاالت المنفذة وحكومات المادة 

المعتمدة حتى يمكن أن تقدم الشرائح التي كان تقديمها إلى االجتماع السابع والخمسين بشرط أن 
  يكون قد أحرز تقدما كافيا؛

على تقديم البوليفارية فنزويال جمهورية أن تشجع حكومتى جمهورية الكونغو الديمقراطية و  )د(
تقارير التدقيق إلى االجتماع السابع والخمسين، وحكومة صربيا على اإلسراع بتنفيذ الشرائح 

نية لكي تتمكن من تقديم الشريحة المدرجة في الخطة الوطنية إلزالة المادة الكلورية فلورية كربو
  التالية في أسرع وقت ممكن؛

إن تحاط علما بمستوى الشرائح السنوية المقدمة للموافقة إلى االجتماع السادس والخمسين والبالغ   )ه(
بما فيها األنشطة القياسية دوالرا أمريكيا، وبذلك يصل مجموع مستوى االلتزامات  7,546,163

  .مليون دوالر أمريكي 240.4 مقدار 2014 إلى 2009للفترة من 

  )56/3المقرر (

 من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة 5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة    )ج(
  التالية لبروتوكول مونتريال

لجزء  ايبين التي تتضمن خمسة أجزاء UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/6قدم ممثل األمانة الوثيقة   -33
ويتناول الجزء الثاني . جميع البلدان المؤهلة للحصول على المساعدة قد حصلت على دعم من الصندوقأن األول 

 قد 73البلدان الخاضعة لمقررات تتعلق باالمتثال ويبين أن جميع القضايا المعروضة على لجنة التنفيذ البالغ عددها 
وكانت النتيجة الرئيسية الواردة . جزا لبيانات البرامج القطريةويقدم الجزء الثالث مو.  منها12عولجت باستثناء 

 التي أرسلت ردودها كانت على ثقة 83في الجزء الرابع المتعلقة بتقييم المخاطر هي أن جميع البلدان البالغ عددها 
 قدم 55/4وحسبما جاء في المقرر . من أنها سوف تحقق االمتثال وتحافظ عليه بعد أن استعرضت تقييم المخاطر

واستنادا .  إلى تنقيح المؤشرات للتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن قابليتها للتطبيقالحاجة طرفا تعليقات على 31
 والمؤشرين ،إلى هذه التعليقات، توصي األمانة برفع المؤشر الخاص بالواردات التي تتناقص بأسرع من الحصص
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المؤشر الخاص بفترة التأخير إلزالة التأخيرات الناجمة عن تعديل األمانة  اقترحتكما . المتعلقين باألسعار
ويتناول الجزء الخامس حقيقة أن جميع الوكاالت الثنائية قد قدمت اآلن تقاريرها المرحلية . اإلغالق المالي

  .المتبقية

يبي، مشيرا وفيما يتعلق بالتقارير المستكملة التي طلب تقديمها خالل االجتماع الحالي، قال ممثل لليوئند  -34
، استخدام األموال المتبقية في إبرام عقود أنه قد تقررإلى مخزونات الهالونات اإلقليمية في غرب ووسط افريقيا، 
 يسمح بمثل هذه  لناألمانة أشارت إلى أنهغير أن . ثانوية مع وحدات األوزون الوطنية لتنفيذ التدابير الخاصة بها

م األموال، وبالتالي ال يوجد لليوئنديبي أي خيار سوى إلغاء هذه المشاريع المرونة، في الحالة الحالية الستخدا
  .وإعادة األموال المتبقية

وقال ممثل آخر لليوئنديبي إن كال من مكوني اليوئنديبي واليونيب في مشروع بنغالديش قد وقعا وأن   -35
بأنه قد جرى تحديث دليل تدريب ألمانة اوأبلغ ممثل اليونيب  .2009كانون الثاني / التنفيذ سوف يبدأ في يناير

 سيصدر تكليف بشأن إنهوقال ممثل اليونيدو  .رجال الجمارك وتجري طباعته اآلن وسيوزع في القريب العاجل
، ويستكمل في نهاية األسبوع الحادي 2008تشرين الثاني /  نوفمبر28المشروع في جمهورية إيران اإلسالمية في 

النسبة إلعداد مشروع الهالونات في الكويت، فقد توفى موظف األوزون في هذا البلد، أما ب. والخمسين من العام
  .وأنه سيمكن بمجرد تعيين خليفة له تسوية مسألة استضافة معدات مخزونات الهالونات

وأشار ممثل من ألمانيا إلى أنه التوجد حاجة إلى رسالة لإللغاء المحتمل لمشروع إزالة استخدام بروميد   -36
 بالنظر إلى إنتهاء ،)فرنسا) (MOR/FUM/29/INV/37(في المغرب ميثيل من إنتاج زهور الزينة والموز ال

 بلدها قد قدم تقارير مرحلية عن المشروعين اللذين ينفذان في سرى النكا إنوقالت ممثلة اليابان  .المشروع
فلوروكربونية المدرجين في خطة مشروعي إزالة المواد الهيدروكلورو ب فيما يتعلق كما أشارت،. ونيجيريا

ن الكثير من الوكاالت المنفذة تغطي إقليم آسيا، وإنه قد يكون من الضروري إعادة إلى أ، 2008األعمال لعام 
  .2009النظر في المسائل في ضوء ظروف الميزانية المخفضة، والعمل على تقديم مشاريع لخطة األعمال لعام 

زاء مواصلة استخدام المؤشرات المتعلقة بأنماط االستهالك، وتساءل عن وأعرب أحد األعضاء عن قلقه إ  -37
السبب في أن يدرج بلد، رغم عدم انخفاض استهالكه بطريقة خطية، في قائمة البلدان المحتمل تعرضها لمخاطر 

ائمة تلك ، أوال، عدم استخدام المؤشرات التي لم تصدر بتوافق اآلراء إلدراج بلدان في قوإقترح. عدم االمتثال
المعرضة لمخاطر عدم االمتثال، وسحب هذه المؤشرات من االستخدام إلى أن يستكمل تقييم األمانة، وثانيا 

  .في القائمة هاقبل إدراجمع البلد األمانة تتشاور ضرورة أن 

نفدة  األنماط غير المنظمة الستهالك المواد المست بهاوأوضح ممثل األمانة الكيفية التي يمكن أن تؤدي  -38
ومازال هناك .  تعرض أحد البلدان لمخاطر عدم االمتثال والسبب في ضرورة وجود عملية رصدالىلألوزون 

 وطلبت وجهات نظرها بالبريد اإللكتروني ، لم يردوا فيما يتعلق بتقييم المخاطر5 بلدا من بلدان المادة 60نحو 
  .ومن خالل المكالمات الهاتفية

لمناقشات، تقرر منح البلدان الفرصة للتعليق على مؤشرات المخاطر مع تحديد وعقب إجراء المزيد من ا  -39
ولذا فإن التوصية الخاصة بإزالة وتعديل مؤشرات . االجتماع السابع والخمسين الموعد النهائي لتقديم تعليقاتها

  . اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها السابع والخمسينسوف تنظرهاالمخاطر 

  : التنفيذية ما يلي اللجنةوقررت  -40

  :أن تالحظ  )أ(  
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مع التقدير تقارير الحالة بشأن المشاريع التي لديها تأخيرات في التنفيذ التي قدمت   )1(
لألمانة بواسطة حكومات كندا وفرنسا والمانيا واليابان وأسبانيا والوكاالت المنفذة 

دا واليابان وسويسرا  التي قدمتها حكومات فنلن2007األربع، والتقارير المرحلية لعام 
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/6التي تتناولها الوثيقة 

   التي لديها تأخيرات في التنفيذ؛54 مشروعا من المشاريع البالغة 15استكمال   )2(

أن تتخذ األمانة والوكاالت المنفذة إجراءات محددة وفقا لعمليات التقييم التي أجرتها   )3(
، وإبالغ أو إشعار الحكومات والوكاالت المنفذة حسب )مالتقدم أو بعض التقد(األمانة 

  المطلوب؛

بنن ( إقليمي لغرب ووسط افريقيا إنشاء مصرف هالونات: إلغاء برنامج اإلزالة القطاعية  )4(
) و والكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينياسفا وبوركينا

AFR/HAL/37/TAS/31)( )؛)اليوئنديبي  

   بلدا حول مؤشرات المخاطر؛31التقدير التعليقات التي استلمتها من مع  )5(

 بلدا حتى اآلن أوضحت ثقتها بأنها ستمتثل لتدابير الرقابة لبروتوكول 83مع التقدير أن   )6(
مونتريال بعد أن استعرضت تقييم المخاطر، وأن تطلب من أمانة الصندوق مواصلة 

مخاطر األخرى  بالنظر  إلى توافق اآلراء الشامل تحديث التقييم استنادا إلى مؤشرات ال
 بشأن التطبيق والحصول على معلومات مسترجعة من البلدان؛

 سوف تمنح الفرصة للتعليق على مؤشرات المخاطر حتى االجتماع السابع األطرافأن   )ب(
  .والخمسين

 مسين بعد وصولالنظر في االجتماع السابع والخأن المؤشرات سوف تظل تطبق إلى أن يتم   )ج(
  .الردود من جميع البلدان المعنية فيما يتعلق بتقييم المخاطر

 2008كانون األول /  ديسمبر24أن تعتمد عالمة بارزة الستكمال المشاريع والموعد النهائي   )د(
للمشروع الخاص بإزالة المواد المستنفدة لألوزون من تصنيع الرغاوي المسطحة المرنة من 

في في شركة اسفانجي شيرفان  ثاني أكسيد الكربون السائل ولوجيا نفخخالل استخدام تكن
   و)اليونيدو) (IRA/FOA/37/INV/149(جمهورية أيران االسالمية 

  .أن تطلب تقارير حالة عن المشاريع المدرجة في المرفق الثالث بهذا التقرير  )ه(

  )56/4المقرر (
 

 ))د(5 /53متابعة للمقرر  (2011-2009: ث سنواتتحديث لخطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثال  )د(

 التي تحتوي على خطة اإلزالة النموذجية UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/7قدم ممثل األمانة الوثيقة   -41
وشملت الورقة .  2011-2009المستمرة لفترة الثالث سنوات للصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات 

 5زم إلزالة المواد المستنفدة لألوزون المطلوب الموافقة عليه لتمكين جميع بلدان المادة تحليال لمبلغ التمويل الال
من تحقيق االمتثال بأهداف اإلزالة المحددة في بروتوكول مونتريال، وأشارت إلى المواد المستنفدة لألوزون 

.  ل المشروعات الموافق عليها من خال2011-2009 أثناء فترة الثالث سنوات 5المطلوب إزالتها في بلدان المادة 
، تضمـن النموذج تحليـال الستهـالك وإنتـاج المـواد (1))ب(5/54ة ـوبموجـب مقـرر اللجنـة التنفيذي
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  .5الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان المادة 

لوروكربونية قال ممثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، مشيرا إلى مشروعات إزالة المواد الكلوروف  -42
 الجزائر، والجمهورية العربية السورية، –في تطبيقات أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة، أن ثالثة بلدان 

 أبلغت عن استهالكها من الكلوروفلوروكربون في تطبيقات أجهزة االستنشاق –البوليفارية فنزويال جمهورية و
قال ممثل األمانة أن استهالك الكلوروفلوروكربون المؤهل ف.  بالجرعات المقننة، واقترح إدراجها في النموذج

للتمويل في هذه البلدان قد تصدت له فعال خطط اإلزالة الوطنية، ولذلك ال يمكن أن يشمل النموذج هذا االستهالك 
  .اإلضافي

  : اللجنة التنفيذيةقررتفي أعقاب المناقشة،   -43

 كدليل مرن لتخطيط 2011-2009 السنوات الثالث أن توافق على خطة اإلزالة النموذجية لفترة  )أ(
 حسبما ترد في الوثيقة الموارد لفترة السنوات الثالث المطابقة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/7؛  

الثنائية  التي لديها مشروعات موافق عليها ولكنها غير منفذة، والوكاالت 5أن تحث بلدان المادة   )ب(
 ؛2011-2009تنفيذ خالل فترة السنوات الثالث المنفذة المعنية، على زيادة سرعة الو

حث الوكاالت الثنائية والمنفذة على العمل مع تلك البلدان التي تََبيَّن أنها بحاجة إلى مساعدة ت  )ج(
، وإدخال ما 2010 و2007فورية من أجل تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال لإلزالة لعامي 

 ؛2011-2009فترة يقتضيه الحال من أنشطة في خطط أعمالها لل

أن تطلب من األمانة أن تقدم تحديثا للخطة النموذجية لإلزالة المستمرة لثالث سنوات للسنوات   )د(
 لتكون بمثابة توجيه، وفقا لما يقتضيه الحال، 2009 إلى االجتماع األخير في عام 2010-2012

  للصندوق المتعدد األطراف؛2012-2010من أجل إعداد خطة أعمال 

  :حظة ما يليمال  )ه(

طنا من قدرات استنفاد األوزون من استهالك المواد  12 197.8 نحوإجماال، ما زال   )1(
 طنا من قدرات استنفاد األوزون من إنتاج المواد 7 997.0المستنفدة لألوزون، و

 وخالل فترة 2008المستنفدة لألوزون في انتظار اإلزالة خالل الفترة المتبقية من 
  ؛2011-2009السنوات الثالث 

 بلدا من 144 من الهيدروكلوروفلوروكربون اللذان أبلغت عنهما 2007استهالك وإنتاج   )2(
 طنا من 30 581.3 طنا من قدرات استنفاد األوزون و26 367.8 هما 5بلدان المادة 

وقدر مستوى استهالك الهيدروكلوروفلورو . قدرات استنفاد األوزون، على الترتيب
 طنا من قدرات استنفاد األوزون، وسوف يكون إنتاج 32 606 بـ 2013كربون في 

 الهيدروكلوروفلوروكربون تابعا للطلب؛

بلدان ذات حجم استهالك  في خطة إلدارة اإلزالة النهائيةيجري حاليا تنفيذ ست وثمانين   )3(
 خطة وطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في بلدان ليس لديها حجم 40منخفض، و

 بلدان ليس لديها حجم 7 خطة إزالة في قطاع اإلنتاج في 12ك منخفض، واستهال
  استهالك منخفض؛

وخطط خطة اإلزالة الوطنية في بلد واحد ليس لديه حجم استهالك منخفض مازالت   )4(
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 من بلدان حجم االستهالك المنخفض في انتظار العرض 10النهائية في إدارة اإلزالة 
  . فيها والموافقة عليهاعلى اللجنة التنفيذية للنظر

  )56/5المقرر (

  تنفيذ البرنامج  : من جدول األعمال6البند 

  الرصد والتقييم  )أ(

  التقرير النهائي لتقييم مشروعات التعزيز المؤسسي  )1(

قدم كبير موظفي الرصد والتقييم التقرير النهائي حول تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي الواردة في   -44
 وأوضح أن التقييم كان جزءا من برنامج العمل المعني بالرصد والتقييم UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8الوثيقة 
الدراسة وحددت ). 7/53المقرر ( الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين 2008لسنة 
ين للجنة التنفيذية  لتقييم مشروعات التعزيز المؤسسي المقدمة إلى االجتماع الرابع والخمسالنظرية

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/13)القضايا المهمة التي تحتاج إلى مزيد من التقصي أثناء المرحلة الثانية  .
 .دراسة النظريةباإلضافة إلى ذلك، وضعت في االعتبار المقترحات التي أسفرت عنها مناقشة اللجنة التنفيذية لل

يز على أهمية التعزيز المؤسسي للبلدان النامية، كما تم اإلعراب في المناقشة التي أعقبت ذلك، تم الترك  -45
غير أنه ذكر أن عددا من العوامل المالية كان يهدد استمرار نجاح .  عن التقدير لعمل األمانة في تقييم األنشطة

، وكانت مشروعات التعزيز المؤسسي، بما فيها التضخم، وارتفاع تكاليف العمالة، وأسعار الصرف غير المواتية
ومن ناحية أخرى، . ثمة حاجة إلى مزيد من التمويل لوحدات األوزون الوطنية لضمان استمرار التعزيز المؤسسي

أشير إلى أن مستويات التمويل لوحدات األوزون الوطنية في البلدان النامية كانت كافية، وأنه يتعين على الوحدات 
بأسلوب يحقق االكتفاء الذاتي واالستدامة في المسائل المتعلقة بذل مزيد من الجهود لتنمية قدراتها على العمل 

وتم التأكيد على أهمية نشر الوعي بتعجيل تقدم التعزيز المؤسسي وإزالة المواد المستنفدة لألوزون على . بالميزانية
د على قائمة  وذكّر أحد األعضاء اللجنة التنفيذية بأن التعزيز المؤسسي ليس واحدا من البنو.المستوى الوطني

 واألطراف 5التكاليف اإلضافية المؤهلة وبالتالي فهو جزءا من صفقة خاصة بين األطراف العاملة بموجب المادة 
، وأن مستقبل التعزيز المؤسسي ينبغي أن يعاد النظر فيه ضمن سياق إزالة 5غير العاملة بموجب المادة 
 .الهيدروكلوروفلوروكربون

 على تحقيق أهداف 5ات التعزيز المؤسسي كانت مهمة في مساعدة بلدان المادة مع االعتراف بأن مشروع  -46
بروتوكول مونتريال، كان هناك تسليم بأن توثيق مشروعات التعزيز المؤسسي كان يفتقر إلى وضوح األهداف 

 اقترح أن ونظرا إلى أنه نتج عن ذلك صعوبة قياس اإلنجاز في ضوء النتائج المتوقعة، فقد. والنتائج المتوقعة
 االتفاق على مجموعة من 5يطلب من كبير موظفي الرصد والتقييم والوكاالت المنفذة، بالتشاور مع بلدان المادة 

األهداف، والنتائج المتوقعة، والمؤشرات لهذه المشروعات بهدف كفالة أن تكون التقييمات الالحقة أكثر استنادا إلى 
 .نهج قائم على النتائج

 إعداد وحدة تدريب على اية خاصة إلى التوصية التي تطلب من برنامج األمم المتحدة للبيئةتم توجيه عن  -47
المسائل المتعلقة بالسياسات والمسائل التقنية المرتبطة بخفض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع الحصول على 

ج األمم المتحدة للبيئة أن البرنامج قد وردا على ذلك، قال ممثل برنام. مدخالت تقنية من الوكاالت المنفذة األخرى
 جلسة حول المسائل التقنية والتنظيمية ذات 2008أدرج في كل اجتماع من اجتماعات الشبكات اإلقليمية في سنة 

الصلة بالتخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، كما تم توفير مزيد من المعلومات من خالل موقع 
 .وتم التخطيط لحلقة عمل لالستشاريين والخبراء. اإلنترنت على OzonActionالبرنامج 
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 : اللجنة التنفيذيةقررت  -48

أن تحيط علما بالتقرير الختامي عن تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي على النحو الوارد في   )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8الوثيقة 

  :أن تطلب من  )ب(

 نتائج هذا التقييم في استعراضها لتمويل التعزيز أمانة الصندوق أن تأخذ بعين االعتبار  )1(
 ؛53/39المؤسسي وفقا للمقرر 

الوكاالت المنفذة استعراض اإلجراءات الالزمة لصرف المبالغ وشروط اإلبالغ   )2(
مشروعات والشروط اإلدارية بهدف التقليل إلى أدنى حد من حاالت التأخير في تنفيذ 

المساءلة عن المنصرف من أموال التعزيز التعزيز المؤسسي مع ضمان استمرار 
 المؤسسي؛

، 5أمانة الصندوق والوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية، بالتشاور مع بلدان المادة   )3(
االتفاق على مجموعة من األهداف، والنتائج المتوقعة والمؤشرات، التي يمكن إدماجها 

  في طلبات مد التعزيز المؤسسي مستقبال؛

ت المنفذة أن ترصد تنفيذ مشروعات التعزيز المؤسسي وتقديم أي طلبات للتجديد الوكاال  )4(
 ؛19/29قبل انتهاء مدة المشروع القائم بفترة ال تتجاوز ستة شهور تمشيا مع المقرر 

أمانة الصندوق استعراض أشكال التقارير النهائية وطلبات التمديد لمشروعات التعزيز   )5(
 غ واستعراض المشروعات؛المؤسسي بهدف ترشيد اإلبال

أن تطلب إلى اليونيب، عن طريق برنامج المساعدة على االمتثال، إتاحة بعض الوقت   )6(
خالل اجتماعات الشبكات لمناقشة اإلبالغ بالتعزيز المؤسسي وأهمية تقديم طلبات 

 التجديد في الموعد؛

 بالسياسات والمسائل أن تطلب إلى اليونيب إعداد وحدة تدريب على المسائل المتعلقة  )7(
التقنية المرتبطة بخفض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع الحصول على مدخالت 
تقنية من الوكاالت المنفذة األخرى، إلحاطات وحدات األوزون الوطنية خالل اجتماعات 

 .الشبكات

  )56/6 المقرر(

  2008التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام   )2(

 واإلضافة األولى اللتين UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/9ر موظفي الرصد والتقييم الوثيقتين قدم كبي  -49
تضمنتا عرضا عاما للنتائج المبلغة في تقارير إتمام المشروعات التي تم استالمها منذ االجتماع الثالث والخمسين 

شروعات الخاصة بالمشاريع وكان عدد تقارير إتمام الم. 2007تشرين الثاني / للجنة التنفيذية في نوفمبر
 أقل، ويرجع ذلك من ناحية إلى تقديم آخر موعد الستالمها بسبب تاريخ 2008االستثمارية التي تم استالمها في 

باإلضافة إلى ذلك، لم تحترم . االجتماع الراهن ومن ناحية أخرى بسبب نقص عدد التقارير المقرر استالمها
ية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة تماما الجدول الزمني المتفق عليه للتسليم في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناع

 تقريرا حول إتمام المشروعات االستثمارية مع تجميع 29وتم تحليل الـ . 2008الثالثة أرباع األولى لسنة 
 الخاصة بالمشروعات 49واحتوت غالبية تقارير إتمام المشروعات الـ . الدروس المبلغة فيها وتقديمها في الوثيقة

 وتم اإلبالغ عن الدروس المستفادة حول التجارة اإلقليمية في المواد . االستثمارية على معلومات وتحليالت مهمة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64 
 
 

 15

ولم يتم . المستنفدة لألوزون في آسيا وتنفيذ خطط إدارة غازات التبريد ومشروعات إدارة الهالونات ومصارفها
 .فيذ االتفاقات المتعددة السنواتاإلبالغ عن الدروس المستفادة من تن

 : اللجنة التنفيذيةقررت  -50

 المتضمن في الوثيقتين ،2008بالتقرير المجّمع إلتمام المشروعات لعام اإلحاطة   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/9 بما في ذلك الجدول الزمني لتقديم تقارير  واإلضافة األولى

  ؛بةإتمام المشروعات المستحقة، والدروس المكتس

  : المعنيةمطالبة الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية  )ب(

  ، بالتعاون مع أمانة الصندوق المتعدد 2009كانون الثاني /بأن تحقق مع نهاية يناير  )1(
في و األطراف، تماسكاُ كامالً بين البيانات المبلغ عنها في تقارير إتمام المشروعات 

  ؛رير المرحلية السنوية والتقاالمشروعات الموافق عليها جرد

 2006بأن تزيل تراكم تقارير إتمام المشروعات بشأن مشروعات ُأتّمت قبل نهاية   )2(
   ؛2009كانون الثاني /بحلول نهاية يناير

بأن تنتهي، من األعمال المتأخرة في تقارير إنهاء المشروعات الخاصة بالمشروعات   )3(
  ؛2009كانون الثاني /  شهر يناير بحلول بنهاية2006المكتملة قبل نهاية عام 

تدعو جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ المشروعات أن يأخذوا باالعتبار الدروس المكتسبة   )ج(
  .المستخلصة من تقارير إتمام المشروعات لدى إعداد وتنفيذ مشروعات في المستقبل

  )56/7المقرر (

  2009 عاممشروع برنامج عمل الرصد والتقييم ل  )3(

 المتضمن في الوثيقة 2009دم كبير موظفي الرصد والتقييم مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لسنة ق  -51
UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/10 . كال من المشروعات القائمة 2009ويشمل برنامج العمل المقترح لسنة 

روكربون المتبقي على النحو واألنشطة الجديدة التي تم اختيارها بناء على فائدتها في إزالة استهالك الكلوروفلو
وشملت دراسات . المقرر في الجدول الزمني ولتقديم الدروس المستفادة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 موسعة وتقريرا ختاميا الدراسة النظرية، )الجارية(حالة والتقرير الختامي حول تقييم خطط إدارة اإلزالة الختامية 
 جارية ودراسات حالة أخرى وتقرير تجميعي ختامي الدراسة النظرية(زة تبريد المباني حول تقييم مشروعات أجه

؛ وتقييما لتجربة تحويل صنع الرغاوي وإنتاج العزل بالرغاوي في شركات التبريد إلى بدائل ال تحتوي )مقترح
 ).مقترح جديد (HFC-245faعلى الهيدروكلوروفلوروكربون، كالهيدروكربونات، والماء، و

صممت صكوك الرصد واإلبالغ التي يجري إعدادها أو اقتراحها، كجداول استعراض االتفاقات المتعددة   -52
السنوات، وحالة البلدان، ونموذج تقرير إنهاء المشروع الخاص باالتفاقات المتعددة السنوات، للمساعدة في اإلبالغ 

كما . مانة وتحسين الشفافية والمساءلةوتسهيل الحصول على البيانات واستعراض المشروعات من جانب األ
 .ستكون مفيدة في الرصد واإلبالغ فيما يتعلق بخطط ومشروعات إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

علق عدد من األعضاء بأن رحيل كبير موظفي الرصد واإلبالغ في نهاية العام قد يعرض للخطر إكمال   -53
ى المشروعات التي يمكن من الناحية الواقعية إنهاؤها قبل رحيله أو خطة العمل المقترحة واقترحوا اإلبقاء فقط عل

  الممتدة حول أجهزةالدراسة النظريةوكان ذلك يشير بصفة خاصة إلى . إكمالها بواسطة الخبراء االستشاريين
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مج عمل  تبريد المباني والتقرير الختامي حول تقييم خطط إدارة اإلزالة الختامية التي ووفق عليها بموجب برنا
 . والتي بدأ العمل فيها2008سنة 

لوحظ أن تقدما ضئيال أحرز في إنهاء مشروعات أجهزة تبريد المباني السابقة وأن التقييم ينبغي أن   -54
كما اقترح تأجيل المرحلة الثانية المقترحة من مشروعات أجهزة تبريد المباني إلى . يتضمن أسباب هذه التاخيرات

 . رات الكافية من مختلف األقاليم لتجميع الخب2010سنة 

 بنودا تكفل االحتفاظ 2009جرى التأكيد على أهمية حفظ الذاكرة المؤسسية واقترح أن تشمل خطة عمل   -55
المواد بالخبرات المكتسبة في المجال والدروس المستفادة من التقييمات، وذلك لتنفيذ خطط إدارة إزالة 

ناقشة إطار العمل المتوسط إلى الطويل األجل للتقييمات الالحقة في اقترح م و.الهيدروكلوروفلوروكربونية
 .االجتماع السابع والخمسين ألن من شأن ذلك أن يتيح الوقت لألطراف للنظر في أولويات التقييم

أشارت كبيرة الموظفين إلى أن مهام عمل كبير موظفي الرصد والتقييم مستقلة عن األمانة وأن األمانة ال   -56
ويتعين . القدرة لالضطالع بالتقييمات المقترحة وال يمكنها أن تفعل ذلك دون الخوض في تعارض للمصالحتملك 

ولخصت المناقشة فقالت أنه . أن يقوم خبير استشاري بأي عمل ال يستطيع كبير موظفي الرصد والتقييم القيام به
 الخاصة بمشروعات أجهزة الدراسة النظريةوينبغي أن يكتمل التقرير الختامي عن خطط إدارة اإلزالة النهائية 

وال . ، مع تخصيص ميزانية لالستعانة بخبراء استشاريين إلعداد مسودا التقارير2009تبريد المباني أثناء سنة 
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع . 2009يمكن تحديد موعد أخير لتقديم التقارير أثناء سنة 

 .ر موظفي الرصد والتقييم في المستقبلوالخمسين عمل كبي

 : اللجنة التنفيذيةقررت  -57

 دوالر أمريكي لتنفيذ برنامج عمل الرصد 75 000أن توافق على ميزانية مخفضة قيمتها   )أ(
وينبغي . 2008، في ضوء رحيل كبير موظفي الرصد والتقييم في نهاية سنة 2009والتقييم لسنة 

مستشارين، أن تتهي من األنشطة والل مؤقت للرصد والتقييم، لألمانة، بمساعدة من من مسؤو
 الموسعة حول تقييم مشروعات أجهزة تبريد الدراسة النظريةالجارية والتي تشمل بالتحديد إعداد 

المباني، والتقرير الختامي حول تقييم خطط إدارة اإلزالة النهائية، والتقرير الموحد إلنهاء 
ل االتفاقات المتعددة السنوات، والملفات القطرية المستندة إلى ، وجداو2009المشروعات لسنة 

  الويب، وشكل اإلبالغ عن االتفاقات المتعددة السنوات؛

أن تطلب من األمانة االلتزام بمسودة الجدول الزمني المقترح في برنامج عمل الرصد والتقييم   )ب(
الوقت الالزم لتعيين مسؤول الرصد أعاله، و) أ( حسب تعديله بالعمل المبين في الفقرة 2009في 

، وأن تقوم على أي حال بإتمام العمل في 2009والتقييم المؤقت المنصوص عليه في ميزانية 
   ورفع تقرير عن إنتهائه إلى اللجنة التنفيذية بحلول االجتماع التاسع والخمسين؛2009عام 

، فضال عن )5غير المادة ( ب الرئيسنائ و)5المادة ( الرئيسأن تطلب من األمانة، بالتشاور مع   )ج(
للرصد والتقييم، وفقا  مؤقت  موظفكبير مسؤولي الرصد والتقييم السابق، أن تستعين بخدمات 

  لشروط التكليف الحالية لهذا المنصب، وذلك إلى الحد الممكن؛

 والخمسين أن تطلب من كبير مسؤولي الرصد والتقييم إعداد وثيقة وتقديمها إلى االجتماع السابع  )د(
للجنة التنفيذية، يبّين شروط التكليف الحالية لهذا المنصب ويلخص بإيجاز كيفية تنظيم وتنفيذ 

  مهام التقييم في أمانات الصناديق والمؤسسات المالية المشابهة؛

وابتداءا من االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية، أن تبذل جهدا للتوصل إلى مقرر في   )ه(
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اه االجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية، لمناقشة األولويات والترتيبات التي قد موعد أقص
تكون ضرورية خالل السنوات الخمس القادمة لبرنامج الرصد والتقييم، ومع مراعاة فترة 

، حجم ومدى تعقد العمل المستقبلي، بما في ذلك ما يرتبط به من ترتيبات 2010االمتثال في عام 
ؤسسية من أجل القيام بهذا العمل، ويشمل ذلك إمكانية إعداد بدائل للتنفيذ تتسم بفاعلية مالية وم

  .التكاليف وتكون مستقلة، وذلك خارج نطاق أمانة الصندوق

  )56/8المقرر (

 

  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة  )ب(

: ، المكّونة من تقارير مرحلية بشأن تنفيذUNEP/OzL.Pro/ExCom/56/11قدم ممثل األمانة الوثيقة   -58
الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون في األرجنتين، وخطة إدرة اإلزالة النهائية في بوتان، واإلزالة المعّجلة 
للمواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات في الصين، وخطة اإلزالة الوطنية للمواد الكلوروفلوروكربونية 

هالونات في كولومبيا، وتقرير مراجعة التحقّق من خطة إدارة اإلزالة النهائية للكلوروفلوروكربون في كرواتيا، وال
وخطة إدارة اإلزالة النهائية في غانا، ونقل التكنولوجيا المؤدية إلى إزالة بروميد الميثيل في تبخير التربة في 

في المكسيك، والخطة القطاعية إلزالة قطاع إنتاج كينيا، والخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون 

  .  في المكسيك12- والكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلورو كربون

  : اللجنة التنفيذية ما يليوقررت  -59

أن تحيط علماً بتقريرالمراجعة وبالتقارير المرحلية بشأن تنفيذ الخطة الوطنية إلزالة كلورو   )أ(
 مع 2009–2008أن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لعامي فلورو كربون في األرجنتين، و

شرط يطالب حكومة األرجنتين واليونيدو بالتأكد من أن المراجعة في المستقبل ستتضّمن رصد 
  من االتفاق؛ألف5-البلد ألنشطته بمقتضى االتفاق بواسطة مؤسسات الرصد المحّددة في التذييل 

لي بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية لبوتان، وأيضاً بخطة أن تأخذ علماً بالتقرير المرح  )ب(

 ؛2009 – 2008التنفيذ السنوية لعامي 

 بشأن خطة اإلزالة المعجلة للمواد الكلوروفلورو 2008أن تأخذ علماً بالتقرير المرحلي لعام   )ج(
 كثب كربونية والهالونات في الصين، وأن تشجع الصين على مواصلة جهودها لترصد عن

واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون واالتجار واالنتاج غير المشروَعين للمواد المستنفدة 
 لألوزون، فتساهم بهذه الطريقة في جهود االمتثال في المنطقة وعلى الصعيد العالمي؛

ذي يغطي أن تحيط علما بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ خطة اإلزالة الوطنية في كولومبيا ال  )د(

  ؛2009، وأن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لعام 2008-2007فترة 

 اللتزاماتها باإلزالة فيما يتعلق 2007أن تالحظ نجاح التحقق من امتثال كرواتيا في عام   )ه(
 ؛باستهالك الكلوروفلوروكربون بموجب خطة إدارة اإلزالة النهائية
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تعلق بتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية في غانا في عام أن تحيط علما بالتقرير المرحلي الم  )و(

  ؛2009، وأن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لعام 2008

 الخاص بنقل التكنولوجيا المؤدية إلى شروعأن تحيط علما بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الم  )ز(

، وأن توافق على برنامج 2008 عام إزالة بروميد الميثيل المستخدم في تبخير التربة في كينيا في

 وأن تطلب إلى حكومة ألمانيا واليونيدو مساعدة حكومة كينيا في 2009التنفيذ السنوي لعام 
تعزيز القواعد الحالية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون لحظر االستخدامات الخاضعة للرقابة 

  ، بمجرد إتمام المشروع؛من بروميد الميثيل

ط علماً بتقارير التحقق والتقارير المرحلية بشأن تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية للكلوروفلورو أن تحي  )ح(

، وأن تطلب إلى 2009 – 2008كربون للمكسيك، وأن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لعامي 
اليونيدو بأن تتأكد من أن التحقّق من رصد البلد ألنشطته سيتّم كجزء من عمليات التحقق في 

 ؛42/32 من االتفاق الموافق عليه بموجب المقرر 6مستقبل، على النحو المبّين في الفقرة ال

 والكلورو فلورو 11-قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربونفيما يتعلق بالخطة القطاعية إلزالة   )ط(

  : في المكسيك12-كربون

 47/29المقّرر اإلشادة بحكومة المكسيك وباليونيدو للجهد الجّيد من أجل االمتثال ب  )1(

 لتأكيد الوقف المستمر إلنتاج 2008 و2007وللتنفيذ الناجح للمراجعات في عامي 

   في المكسيك؛Quimobásicosكلورو فلورو كربون في مصنع 

   ستكون العملية النهائية التي تقوم بها اليونيدو؛2007أن توافق على أن مراجعة عام   )2(

أن يواصل رصد إقفال إنتاج الكلوروفلوروكربون أن تطلب من مكتب األوزون الوطني   )3(

، كجزء من المجهود الستدامة خطة اإلزالة الوطنية في Quimobásicosفي مصنع 
  .السنوات المقبلة

)56/9المقرر (  

، التي تورد معلومات عن التقّدم UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/11/Add.1قدم ممثل األمانة الوثيقة   -60

وكان االجتماع الخامس والخمسون . 55/5 و47/26 تبريد المباني استجابة للمقرَرين المحرز في كافة مشروعات
للجنة التنفيذية قد طلب من األمانة أن تستشير مرفق البيئة العالمية والوكاالت المنفذة بشأن حّل مسائل التمويل 

، تحرير التمويل ذي الصلة، المشترك بالنسبة للموافقة على مشروعات تبريد المباني، وعندما يكون ذلك مالئما
  .وتبليغ اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والخمسين

وفي المناقشة التي تلت ذلك، أشير إلى أن اللجنة التنفيذية كانت تتسم بالحكمة عندما استكشفت آليات   -61
في إيجاد موارد التمويل تمويلية أخرى وهنأت الوكاالت المنفذة، فضال عن البلدان المعنية على عملها الممتاز 

وكانت كميات صغيرة من التمويل الذي قدمته اللجنة التنفيذية قد شجع على . المشترك لمشروعات تبريد المباني
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تدبير أموال ضخمة، وكان من الواضح من جراء هذا النجاح أن التمويل المشترك سيوفر دروسا مفيدة 

 كان 5رك مفيدا بهذا الشكل، فقد ذكّر االجتماع بأن بلدان المادة وبينما يعتبر التمويل المشت. للمشروعات األخرى

وسيكون . ، وقد يتعذر إيجاد التمويل المشترك في هذه الفترة2013عليها عدد من االلتزامات المحددة حتى عام 
وعات من المفيد أيضا الحصول على بيان عن منافع التمويل المشترك كجزء من الدراسة النظرية بشأن تقييم مشر

وينبغي أيضا أن تنظر األمانة في نتائج . تبريد المباني الجاري إعدادها في إطار برنامج التقييم التابع للصندوق
" مرفق للدخل اإلضافي من القروض والمصادر األخرى"الدراسة النظرية لدى إعداد وثيقة خاصة بالسياسات حول 

التي تعود على كل من األوزون وتغير المناخ، والحاجة إلى المنافع : ، مع األخذ في االعتبار55/2وفقًا للمقر 
التنفيذ المبكر للمشروعات من أجل االلتزام بجدول االمتثال لبروتوكول مونتريال، والحاجة إلى إعداد استراتيجية 

  .اإلنسحاب

 هذه  تنفيذمن خاللواقترح أيضا دراسة التخفيضات الطوعية لالنبعاثات وأن االئتمانات الناشئة   -62
غير أنه تم اإلعراب عن بعض التحفظات حول التمويل . المشروعات ينبغي أن يمتلكها الصندوق المتعدد األطراف

فبينما تعمل آلية التنمية النظيفة داخل األمم المتحدة وأن هناك أموال متاحة من مرفق البيئة العالمية، فإن . المشترك
وبالرغم . فق تماما مع األطر المعمول بها في الصندوق المتعدد األطرافأيا من اإلطارين الزمنيين آللية التمويل يت

من أن آليات التمويل هذه قد تكون مقبولة إذا أمكن التغلب على المصاعب، يتعين تفادي اللجوء إلى األسواق 
  .مية المستدامةالطوعية، إذ أن مثل هذه اآلليات ال تصادق عليها البلدان، وقد تعجز عن االستجابة الحتياجات التن

المطلوب للمشروع  التمويل المشترك ،47/26، وفقا للمقرر شرح ممثل البنك الدولي أن البنك يفهم أنو  -63
يتضمن أمواال تزيد بمقدار الضعف عن مستوى األموال المقدمة من الصندوق المتعدد العالمي التابع للبنك الدولي 

تقييم على المستوى العالمي لمشروع عالمي وليس على مستوى التمويل المشترك ينبغي أن يخضع للو. األطراف
 إذا كانت بلد معين، ويترتب على ذلك بالتالي أن بعض البلدان قد ال تحتاج إلى الحصول على التمويل المشترك

وقال ممثل األمانة أن فهم . مستويات كافية من التمويل المشترك اإلجمالية متاحة في إطار المشروع العالمي
  .مانة يتطابق في جوهره مع فهم البنك الدولياأل

ووضح أيضا أن مصدر التمويل المشترك في المشروع التدليلي لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي لتبريد   -64

  .(CIDA)المباني المركزية في كوبا هو صندوق مكافحة تغير المناخ وليس الوكالة الكندية للتنمية الدولية 

  : اللجنة التنفيذية ما يليقررتوبعد المناقشة،   -65

 في الوثيقة أن تحيط علما بالتقرير عن التقدم المحرز في جميع مشروعات تبريد المباني، الوارد  )أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/11/Add.1و؛   

عند  في الحسبان المناقشات التي جرت في االجتماع السادس والخمسينأخذ أن تطلب إلى األمانة   )ب(
 لدى إعداد وثيقة خاصة ، وعة للدراسة النظرية بشأن تقييم مشروعات تبريد المبانيإعداد مراج

  ؛55/2استجابة للمقرر  "مرفق للدخل اإلضافي من القروض والمصادر األخرى"بالسياسات حول 

 )56/10المقرر (
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ابة استج، التي أعدت UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/11/Add.2قدم ممثل األمانة بعد ذلك الوثيقة   -66

، الذي حدد المشروعات التي ال يزال التحول إلى استخدام المعدات القائمة على المواد 55/5لمقرر اللجنة التنفيذية 
الهيدروكلوروفلوروكربونية موضع نظر فيها، وأن تعد تقييما موجزا لجدوى التحول إلى بدائل غير قائمة على 

تثماري واحد يندرج تحت هذه الفئة، أما بالنسبة لخطة وهناك مشروع اس. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
اإلزالة الوطنية أو خطة اإلزالة القطاعية، لم يكن أمام اللجنة سوى إمكانية محدودة فقط للتأثير بصورة مباشرة 

  .على اختيار التكنولوجيا بسبب بند المرونة في االتفاقات ذات الصلة

  : اللجنة التنفيذية ما يليوقررت  -67

أن تحيط علما بالتقرير عن التحويل المخطط للمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلورو   )أ(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/11/Add.2كربونية في المشروعات الجارية، الوارد في الوثيقة 

أن تحيط علما بالمعلومات الواردة في التقرير التي تفيد بأن اليوئنديبي سيقوم بإجراء عطاء   )ب(
للمعدات التي تسمح باستخدام تكنولوجيا غير قائمة على المواد المستنفدة لألوزون فور توافرها 

 في تصنيع 11-المشروع الجامع النهائي إلزالة استخدام الكلوروفلوروكربون"في البلد في إطار 
  في شيلي؛" رغوة البوليوريتان

نية بشأن إمكانية تجنب استخدام المواد أن تطلب إلى الوكاالت إجراء مناقشات مع البلدان المع  )ج(
الهيدروكلوروفلوروكربونية كتكنولوجيا بديلة في أنشطة التحويل في إطار خطط اإلزالة، إن 

  أمكن؛

أن تطلب إلى الوكاالت اإلشارة في تقاريرها السنوية المتعلقة بتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات   )د(
وجيا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحل محل تكنولوجيا إلى الحاالت التي تستخدم فيها تكنول

المواد الكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك أسماء ومواقع المستفيدين المعنيين، والقدرات المحولة 
أو االستهالك السابق من المواد الكلوروفلوروكربونية، وسبب اختيار التكنولوجيا، وما إذا كانت 

 استخدامها أيضا مع تكنولوجيا غير قائمة على المواد المستنفدة لألوزون المعدات المختارة يمكن
  .لتخفيض الحاجة إلى المزيد من المساعدة من الصندوق المتعدد األطراف

 )56/11المقرر  (

  مقترحات المشروع : في جدول األعمال7البند 

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

قدم  : قسمينالمكونتان من Add.1 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/56/12قدم ممثل األمانة الوثيقة  -68
القسم األول إحصائيات حول التقديمات التي تلقاها االجتماع السادس والخمسين من الوكاالت المنفذة والثنائية 

قديمات، والقسم الثاني كان يحتوي على وتقييًما للرصيد المتاح للصندوق في مقابل الطلب على التمويل بناء على الت
ثالث مسائل متعلقة بالسياسة مثلت أهمية خاصة لوجود تداعيات محتملة لها فيما يتعلق باألوضاع المستقبلية 

  .الشبيهة
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وفيما يتعلق بالقسم األول، صرح ممثل األمانة بأنه مع أخذ الفائدة الُمعادة عن طريق الوكاالت المنفذة مع  -69
أمريكي  مليون دوالر 4، زاد الرصيد النقدي المتاح بما يساوي  بعين االعتبارات اإلضافية التي تم تلقيهااإلسهام
 مليون دوالر أمريكي وقد تم خفض العجز 75ونتيجة لذلك بلغ الرصيد النقدي الحالي ما يقرب من  .إضافية

  .ريًبا مليون دوالر أمريكي تق4.7 مليون دوالر أمريكي إلى 8.7المحتمل من 

  إعادة تقديم المشروعات غير الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية

وبالتحول إلى القسم الثاني، قدم أول مسألة متعلقة بالسياسة وهي كانت تتعلق بإتاحة إعادة تقديم  -70
على تمكين إعادة وقد ساعدت الممارسة الحالية  .المشروعات التي لم تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية

طلبات إعداد المشروع  إلعادة تقديم يونيدوطلبا من خالل التلقت األمانة،  .التقديم في حالة تقديم معلومات جديدة
لتحويل أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون بالنيابة عن حكومات 

وقد تم البت في هذه المشروعات الثالثة في .  البوليفاريةفنزويالهورية جمالجزائر والجمهورية العربية السورية و
  .االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية لكن لم تتم الموافقة عليها

وخالل الجدل الالحق كانت هناك بعض المناقشات لكل من المبادئ اإلجرائية العامة المشتركة، كما هي  -71
 من أن السوابق الُمحددة عن وكانت هناك بعض الشواغل .الوضع الخاص للدول المعنيةُمطبقة على عمل اللجنة، و

طريق إعادة البت في المشروعات التي تمت الموافقة عليها في اجتماع سابق سوف تشجع على إعادة تقديم عدًدا 
قد نصت على ضرورة وأيًضا فإن إجراءات اللجنة  .كبيًرا من المشروعات، مما قد يتسبب في إرباك عمل اللجنة

أن تحتوي الطلبات الُمعاد تقديمها على معلومات جوهرية جديدة وذات صلة إذا كان سيتم البت فيها من قبل اللجنة 
جمهورية وأكد ممثل األمانة على أن التقديمات الُمعادة عن طريق الجزائر والجمهورية العربية السورية  .التنفيذية
  .أي معلومات جديدة أو ذات صلةلم تتضمن   البوليفاريةفنزويال

قال عدد من األعضاء أن التقديمات الثالثة قد ضمنت ضرورة البت فيها بشكل خاص وبذل جهًدا خاًصا و -72
لحل المسألة، مع التسليم بالتداعيات الصحية لمشاريع تحويل أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة 

، 2010 المعنية والصعوبات التي يمكن أن تواجهها في تحقيق حد اإلزالة لعام على الكلوروفلوروكربون للدول
 بعض قالوفي حين  .هذا األسلوب الخاص للبت في المسائل ال يحتاج إلى سابقة ُمحددة إلجراءات اللجنةمثل وأن 

جديدة وذات صلة ن الحل المحتمل للسماح للدول بإعادة تقديم طلباتها بشرط أن تحتوي على معلومات إاألعضاء 
لدعمها كان متوافقًا مع الممارسة اإلجرائية الحالية للجنة، فقد ذكر عضو آخر بأن اللجنة قد قررت في االجتماع 
السابق أن يكون االجتماع الحالي هو األخير للبت في مشروعات أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، 

  . بعد الموعد النهائيلذلك فإن أي تقديمات إضافية للطلبات ستكون

 : اللجنة التنفيذية ما يليقررتوفيما يتعلق بإعادة تقديم مقترحات المشروعات للجنة،  -73

ال يمكن إعادة تقديم مقترحات المشروعات التي لم يسبق الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية  ) أ(
 صلة،إلعادة البت فيها ما لم تُقدم معلومات جوهرية جديدة وذات 

 .في حالة تقديم معلومات جديدة، يمكن لألمانة تقديم هذا المقترح للبت فيه من قبل اللجنة ) ب(

  )56/12المقرر (
  

  إدارة رصيد التمويل غير الُمنفق من االتفاقات متعددة السنوات

ويل غير المنفق قام ممثل األمانة بطرح المسألة الثانية المتعلقة بالسياسة، وقد اختصت بإدارة رصيد التم -74
لقد ُأثيرت المسألة  .من االتفاقات متعددة السنوات بعد تحقيق أهداف خفض أو إزالة المواد المستنفذة لألوزون
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كان على  .باالرتباط مع ثالث اتفاقات متعددة السنوات في الصين لكن يمكن أن تحدث أيًضا في سياقات أخرى
بلد يظل مؤهالً ألي تمويل متبقي بمجرد تحقيق المشروع ألهدافه، مع ما إذا كان ال) 1(األمانة أن تقوم بالبت في 

إذا كان يمكن للبلد االستمرار في ) 2(التذكير بأن تمويل االتفاقات متعددة السنوات كان معتمًدا على األداء و
نفذة سوف ما إذا كانت الوكالة الم) 3(الحصول على التمويل، ماذا سيكون المستوى المطلوب للرصد واإلبالغ و

تستمر في ممارسة المراقبة المالية وتدقيق األداء، وإذا كان األمر كذلك فماذا ستكون العواقب إذا لم تتمكن إحدى 
 . الوكاالت من القيام بذلك بسبب العوائق اإلدارية أو القانونية

 .ت المتعددة السنواتبموجب االتفاقاكانت وجهة النظر العامة هي أنه يجب على اللجنة الوفاء بالتزامها  -75
وإذا لم  .وقد كانت مراقبة الصرف أمًرا ضرورًيا للتأكد من أنه ال يؤثر بشكل عكسي على تدفق النقدية للصندوق

 .تتمكن إحدى الوكاالت من األداء، يجب إعادة تخصيص العمل لوكالة أخرى مع نقل تكاليف الدعم

ومة الصين فيما يتعلق بالخطط القطاعية الثالث صرح ممثل البنك الدولي بأنه بعد التشاور مع حك  -76
وقد تألف  .الستمرار في مراقبة استخدام أرصدة المشروعل ، بالنيابة عن الصين، مقترحا البنكقدمالخاصة بها، 

قدمت  .خطة عمل نهائية لكل قطاع وآلية ُمبسطة لمراقبة تنفيذ خطة العمل المتفق عليها :المقترح من عنصرين
، والخطتين األخريين 2007واحدة للهالونات كان قد تمت الموافقة عليها في عام  :طط عمل نهائيةالصين ثالث خ

تضمنت كل  .إلنتاج الكلوروفلوروكربون والرغاوي تم تقديمهما للبت فيهما من قبل اللجنة في االجتماع الحالي
وقد خططت  .يزانيات الخاصة بها وفيما بعد ذلك مع الم2009خطة قائمة باألنشطة التي سيتم أدائها في عام 

الصين لتنفيذ خطط العمل بالنسبة لكل قطاع، مع التفاهم على إمكانية إجراء أي تعديالت ضرورية وعلى أنه لن 
وفيما يتعلق بالمراقبة، إقترحت  .يكون من الضروري تقديم خطط إضافية ما لم تكن هناك أي تغييرات كبرى

الية لثالثة حسابات للمشروع، وسوف يتم إرسال التقارير التي يجب أن تكون الصين االستمرار في المراجعات الم
 .2009بنفس التنسيق المستخدم في السنوات السابقة إلى اللجنة التنفيذية سنوًيا بداية من عام 

 وبعد .قررت اللجنة التنفيذية إنشاء فريق اتصال بالتعاون مع ممثل الواليات المتحدة األمريكية كُميسر -77
 : اللجنة التنفيذية ما يليقررتاالستماع إلى تقرير فريق االتصال، 

 أرصدة المشروع فيما بعد انتهاء االتفاقات الُمبرمة مع اللجنة واستخدام الرصدأنشطة  مواصلة ) أ(
 يةالكلوروفلوروكربونإنتاج المواد لرغاوي والهالونات والمتعلقة بالخطط القطاعية لالتنفيذية 

 :زالة الُمعجلة ذات الصلة في الصين، مع اإلجراءات الُمبسطة التاليةوخطط قطاع اإل

 الرغاوي، مثلما حدث في قطاعي الهالونات  الصين خطة عمل نهائية لقطاعتقدمسوف  ) 1(
 مع معلومات عن األنشطة الُمخططة بما في ذلك وإنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية

 عمل متصلة بالموضوع على قائمة باألنشطة وسوف تحتوي كل خطة .التمويل الُمصاحب
ستستخدم الصين و . وفيما بعد2009والميزانية المصاحبة لكل نشاط سيتم إجراءه في 

 وفيما بعدها مع التفاهم 2009خطط العمل هذه كأساس لتنفيذ العمل في كل قطاع في عام 
ومع هذا  .خططعلى أن الصين لديها المرونة إلجراء التعديالت الضرورية على هذه ال

القدر من المرونة، لن تكون الصين ُمطالبة بتقديم أي خطط عمل إضافية ما لم تكن هناك 
 ؛تغييرات كبرى في الخطط

 طالخطسوف يظل لدى الصين مراجعات مالية مستقلة يتم إجراءها على حسابات  ) 2(
فيذية بنفس التنسيق وسوف يتم تقديم تقارير المراجعة المالية للجنة التن .الثالثةالقطاعية 

كما ستقوم الصين  . وبعده2009المستخدم في السنوات السابقة بشكل سنوي من عام 
 ؛رير استكمال المشروعابتقديم المعلومات الضرورية لتق
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سوف يقوم البنك الدولي بتسهيل مراجعة وتقديم أي تعديالت على خطط العمل وتقارير  ) 3(
، وتقديم تقارير استكمال المشروع ذات الصلة عند الصرف المراجعة المالية للجنة التنفيذية

 ؛النهائي للتمويل

 بالنسبة إلنتاج 2009اإلحاطة علًما بأن اللجنة التنفيذية توافق على خطط العمل فيما بعد  ) ب(
  ؛الهالونات والكلوروفلوروكربون والخطط القطاعية ذات الصلة لإلزالة الُمعجلة في الصين

 بالنسبة لقطاع الرغاوي 2009صين بإعادة تقديم خطة العمل الخاصة بأنشطة ما بعد ُمطالبة ال ) ج(
  .الجتماع السابع والخمسينإلى ا

  )56/13المقرر ( 

  تقرير تحقق حول خطة اإلزالة الوطنية للكلوروفلوروكربون لجمهورية فنزويال البوليفارية

ة بالسياسة أن اليونيدو بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية قال ممثل األمانة في عرضه للمسألة الثالثة المتعلق -78
قد قدم لالجتماع السادس والخمسين طلًبا للموافقة على الشريحة الرابعة من خطة اإلزالة الوطنية 

وقد قامت األمانة بمراجعة الوثائق وأخبرت اليونيدو بأنه لم  .للكلوروفلوروكربون لجمهورية فنزويال البوليفارية
وباإلضافة إلى .  نتيجة عدم اكتمال بيانات التحققفي شكله الحالي 2007 و2006لعامي ل تقرير التحقق يتم قبو

الحد األقصى المسموح به مستوى  أعلى من 2006 استهالك الكلوروفلوروكربون الُمبلغ عنه لعام ذلك، كان
أمانة األوزون قد أخبرت أمانة كانت  . أطنان من قدرات استنفاذ األوزون980.6بموجب االتفاق بما يصل إلى 

 طن 985.1 أوضح أنه قد تم إنتاج 7بموجب المادة جمهورية فنزويال البوليفارية الصندوق بأن تقديم بيانات 
 في المنطقة خالل الفترة 5 للوفاء باحتياجات أطراف المادة 2006 في عام 12-متري من الكلوروفلوروكربون

ه لن يتم أخذ هذه الكمية بعين االعتبار في تقييم الحالة المحتملة لعدم ، وهو ما قد ينطوي على أن2007-2009
وقد أشارت التقارير السنوية الُمقدمة من قبل  . لالجتماع الثامن لألطرافXVIII/17االمتثال، بناء على المقرر 

 أطنان من قدرات 114قد قامت بتصدير جمهورية فنزويال البوليفارية اليونيدو وتقارير التحقق األولية إلى أن 
  الصندوقتلقت أمانة . الخاصة بها7، وهو ما يأتي متسقًا مع تقارير بيانات المادة 2007استنفاذ األوزون في عام 

 وقد اتضح أن المخزونات الُمدققة للتصدير .2007تقارير تحقق إلنتاج ومخزونات الكلوروفلوروكربون في عام 
 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون أقل من 173ضيف ما يصل إلى  ت2007ُالمستقبلي والصادرات الفعلية في 

كن حساب هذا القدر على أنه استهالك يتخطى مستوى الحد ميو .الكمية الُمحدد تخزينها للصادرات المستقبلية
ن مجمهورية فنزويال البوليفارية ، وهو ما كان مكافًئا لحد استهالك 2006 لعام األقصى المسموح به في االتفاق

 .2006الكلوروفلوروكربون بموجب البروتوكول لعام 

لعام الخاص بالكلوروفلوروكربون هدف الوقد تم إخطار اليونيدو بهذا التباين وبالمؤشر المحتمل إلى أن  -79
 التي لم تشمل المخزونات قد أظهرت أن 7ومع ذلك فإن تقارير بيانات المادة  .لم يتحققالوارد في االتفاق  2006
جمهورية فنزويال وقد أخطرت حكومة . 2006في حالة امتثال بمعايير التحكم الخاصة بالبروتوكول لعام البلد 

 أطنان من 173.7 بأن الكمية البالغة 2008تشرين الثاني / نوفمبر5كبير الموظفين كتابًيا بتاريخ البوليفارية 
 لالستخدام في التصدير 2006 عام قدرات استنفاذ األوزون التي قد تم تخصيصها من المخزونات في نهاية

ومع ذلك فقد أشار البلد إلى أن استخدامه كان أقل من . 2007المستقبلي تم استهالكها محلًيا بالفعل في عام 
 .  أطنان من قدرات استنفاذ األوزون400 الذي كان 2007استحقاق االستهالك بموجب البروتوكول لعام 

وقد  .د بأنه قد تم تقديم اإليضاحات الضرورية فيما يتعلق بتقرير التحقققال ممثل اليونيدو أنه كان يعتق -80
كانت و. 7في حالة امتثال كامل بالمادة جمهورية فنزويال البوليفارية خلصت أمانة األوزون إلى أنه قد اتضح أن 

 لكنها استمرت 2005قد قامت بحظر استيراد مركبات الكلوروفلوروكربون في عام جمهورية فنزويال البوليفارية 
 أطنان من 173.7وقد استخدمت  .في التصدير إلى بلدان المنطقة لمساعدتها على الوفاء باحتياجاتها المحلية
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قدرات استنفاذ األوزون من المخزون الُمحدد في احتياجاتها المحلية األساسية الخاصة، وهو ما كان أقل بكثير من 
وظل التحقق من استهالك المواد  . من قدرات استنفاذ األوزون أطنان400االستهالك المسموح به الذي يبلغ 

 . غير مكتمال2007 و2006 عاميالخاص بالكلوروفلوروكربونية 

وبعد العديد من االقتراحات بتأجيل هذه المسألة حتى االجتماع التالي للجنة، عبر ممثل السويد عن قلقه  -81
  .لجمهورية فنزويال البوليفاريةة حيال تداعيات التأجيل على حالة االمتثال بالنسب

  : اللجنة التنفيذيةقررت -82

تأجيل البت في الشريحة الرابعة من خطة اإلزالة الوطنية للكلوروفلوروكربون لجمهورية فنزويال   )أ(
  ؛ماع السابع والخمسين للجنة التنفيذيةتالبوليفارية لالج

 وتقديم جميع المعلومات األخرى 2007 و2006طلب إلى اليونيدو إكمال التحقق لعامي   )ب(
 .المطلوبة فيما يتعلق باالستهالك من المواد الكلوروفلوروكربونية

  )56/14المقرر ( 

  قائمة المشروعات واألنشطة الُمقدمة للموافقة الشمولية

 
يها لفت ممثل األمانة انتباه اللجنة إلى قائمة المشروعات واألنشطة التي يوصى بالموافقة الشمولية عل -83

كما أشار إلى أنه بالتوازي مع . UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/12والمقدمة في المرفق األول من الوثيقة 
، كان يجب إزالة الخطة القطاعية للصين إلزالة UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24/Add.1الوثيقة 

وعات واألنشطة التي من قائمة المشر) 2009البرنامج السنوي لعام ( في قطاع الرغاوي 11-الكلوروفلوروكربون
شمولية عليها الُمدرجة والُمضافة إلى قائمة المشروعات للبت فيها بشكل فردي الُمدرجة في موافقة يوصى ب

 .المرفق الثاني من الوثيقة

 : اللجنة التنفيذيةقررت -84

ر إليها في الموافقة على المشروعات واألنشطة الُمقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل الُمشا ) أ(
المرفق الرابع من التقرير الحالي، مع الشروط واألحكام الُمدرجة في أوراق تقييم المشروع 

 .المناظرة والشروط الُمرفقة بالمشاريع عن طريق اللجنة التنفيذية

  :وفيما يتعلق بخطة إدارة اإلزالة النهائية في غواتيماال ) ب(

كومة غواتيماال واللجنة التنفيذية لخطة إدارة اإلزالة الموافقة على االتفاق الُمبرم بين ح ) 1(
 دوالر 314 000النهائية الُمدرجة في المرفق الخامس من التقرير الحالي بمبلغ إجمالي 

من )  دوالر أمريكي لليوئنديبي249 000 دوالر أمريكي لليونيب و65 000(أمريكي 
 دوالر 8 450(والر أمريكي  د30 860حيث المبدأ زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 ،) دوالر أمريكي لليوئنديبي22 410أمريكي لليونيب و

 للجنة التنفيذية في 49/6 و41/100 رينحث اليونيب واليوئنديبي على أخذ متطلبات المقر ) 2(
 عين االعتبار بشكل تام خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية، و

 33 000( دوالر أمريكي 282 000ن الخطة بما يساوي الموافقة على الشريحة األولى م ) 3(
زائد تكاليف دعم الوكالة )  دوالر أمريكي لليوئنديبي249 000دوالر أمريكي لليونيب و
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 دوالر 22 410 دوالر أمريكي لليونيب و290 4( دوالر أمريكي 26 700البالغة 
 ،)أمريكي لليوئنديبي

 :بيساو-ئية في غينيافيما يتعلق بخطة إدارة اإلزالة النها ) ج(

الموافقة على االتفاق الُمبرم بين حكومة غينيا بيساو واللجنة التنفيذية لخطة إدارة اإلزالة  ) 1(
 دوالر 100 000النهائية الُمدرجة في المرفق السادس من التقرير الحالي بمبلغ إجمالي 

 ر أمريكي لليونيب، دوال13 000أمريكي من حيث المبدأ زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 للجنة التنفيذية في عين 49/6 و41/100 ينحث اليونيب على أخذ متطلبات المقرر ) 2(
 االعتبار بشكل تام خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية، و

 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم 62 500الموافقة على الشريحة األولى من الخطة بمبلغ  ) 3(
  دوالر أمريكي لليونيب،8 125الوكالة البالغة 

  :وفيما يتعلق بخطة إدارة اإلزالة النهائية في موزامبيق  )د(

 ة على خطة إدارة اإلزالةأن توافق على االتفاق بين حكومة موزامبيق واللجنة التنفيذي  )1(
النهائى المتضمن في المرفق السابع بهذا التقرير بمبلغ إجمالي قدره، من حيث المبدأ، 

دوالر  117.500دوالر أمريكي لليونيب و 134.000(دوالر أمريكي  251.500
دوالرا أمريكيا  27.995باإلضافة إلى تكاليف الدعم البالغة ) أمريكي لليوئنديبي

  ؛)دوالرا أمريكيا لليوئنديبي 10.575دوالرا أمريكيا لليونيب و 17.420(

الكامل متطلبات المقررين حث اليونيب واليوئنديبي على أن يأخذا في االعتبار تأن   )2(
   الصادرين عن اللجنة التنفيذية، لدى تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية؛49/6 و41/100

 75.000(دوالر أمريكي  175.500أن توافق على الشريحة األولى من الخطة بمبلغ   )3(
دعم باإلضافة إلى تكاليف ) دوالر أمريكي لليوئنديبي 100.500دوالر أمريكي لليونيب و

 9.045دوالرا أمريكيا لليونيب و 9.750(دوالرا أمريكيا  18.795الوكالة البالغة 
  ؛)دوالرا أمريكيا لليوئنديبي

  :وفيما يتعلق بخطة إدارة اإلزالة النهائية في نيكاراغوا  )ه(

أن توافق على االتفاق بين حكومة نيكاراغوا واللجنة التنفيذية بشأن خطة إدارة اإلزالة   )1(
ئية المتضمن في المرفق الثامن بهذا التقرير بمبلغ إجمالي قدره، من حيث المبدأ، النها

دوالر  320.000دوالر أمريكي لليونيب و 200.000(دوالر أمريكي  520.000
دوالر أمريكي  50.000باإلضافة إلى تكاليف الدعم البالغة ) أمريكي لليوئنديبي

  ؛)ر امريكى لليوئنديبي دوال24.000دوالر أمريكي لليونيب و 26.000(

أن تحث اليونيب واليوئنديبي على أن يأخذا في االعتبار الكامل متطلبات المقررين   )2(
   الصادرين عن اللجنة التنفيذية، لدى تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية؛49/6 و41/100
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 130.000(دوالر أمريكي  450.000أن توافق على الشريحة األولى من الخطة بمبلغ   )3(
باإلضافة إلى تكاليف دعم ) دوالر امريكى لليوئنديبي 320.000دوالر أمريكي لليونيب و 

 24.000دوالر أمريكي لليونيب و 16.900(دوالر أمريكي  40.900الوكالة البالغة 
  )دوالر امريكى لليوئنديبي

  : بخطة إدارة اإلزالة النهائية في سوريناموفيما يتعلق  )و(

 ة بشأن خطة إدارة اإلزالةالتفاق بين حكومة سورينام واللجنة التنفيذيأن توافق على ا  )1(
النهائية المتضمن في المرفق التاسع بهذا التقرير بمبلغ إجمالي قدره، من حيث المبدأ، 

دوالر  125.000دوالر أمريكي لليونيب و  153.000(دوالر أمريكي  278.000
دوالرا أمريكيا  31.140عم البالغة باإلضافة إلى تكاليف الد) أمريكي لليوئنديبي

  ؛)دوالرا أمريكيا لليوئنديبي 11.250دوالرا أمريكيا لليونيب و 19.890(

أن تحث اليونيب واليوئنديبي على أن يأخذا في االعتبار الكامل متطلبات المقررين   )2(
  ئية؛ الصادرين عن اللجنة التنفيذية، لدى تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النها49/6 و41/100

 100.000(دوالر أمريكي  225.000أن توافق علىالشريحة األولى من الخطة بمبلغ   )3(
باإلضافة إلى تكاليف دعم ) دوالر أمريكي لليوئنديبي 125.000دوالر أمريكي لليونيب و

 11.250دوالر امريكى لليونيب و  13.000(دوالرا أمريكيا  24.250الوكالة البالغة 
  ؛)نديبيدوالرا أمريكيا لليوئ

  :وفيما يتعلق بخطة إدارة اإلزالة النهائية في سوازيلند  )ز(

 ة بشأن خطة إدارة اإلزالةأن توافق على االتفاق بين حكومة سوازيلند واللجنة التنفيذي  )1(
النهائية المتضمن في المرفق العاشر بهذا التقرير بمبلغ إجمالي قدره، من حيث المبدأ، 

دوالر  121.500دوالر أمريكي لليونيب و 132.000(دوالر أمريكي  253.500
دوالرا أمريكيا  28.095باإلضافة إلى تكاليف الدعم البالغة ) أمريكي لليوئنديبي

  ؛)دوالرا أمريكيا لليوئنديبي 10.935دوالرا أمريكيا لليونيب و 17.160(

مقررين أن تحث اليونيب واليوئنديبي على أن يأخذا في االعتبار الكامل متطلبات ال  )2(
   الصادرين عن اللجنة التنفيذية، لدى تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية؛49/6 و41/100

 75.000(دوالر أمريكي  156.500أن توافق على الشريحة األولى من الخطة البالغة   )3(
باإلضافة إلى تكاليف دعم ) دوالر أمريكي لليوئنديبي 81.500دوالر أمريكي لليونيب و

دوالرا  7.335دوالرا أمريكيا لليونيب و 9.750(دوالرا أمريكيا  17.085لغة الوكالة البا
  ؛)أمريكيا لليوئنديبي

انه بالنسبة  للمشاريع المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي، فإن الموافقة الشمولية تتضمن الموافقة   )ح(
  .شر بهذا التقريرعلى المالحظات التي ستبلغ للحكومات المتلقية الواردة في المرفق الحادي ع

  )56/15المقرر (
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هيكل التكاليف لتحديد مستويات التمويل الخاصة بإعداد أنشطة االستثمار للمواد   )ب(
  ))د(55/13المقرر (الهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المرتبطة بها 

مع الوكاالت المنفذة ، ناقشت األمانة )د(55/13قال ممثل األمانة، إنه استجابة للطلب الوارد في المقرر  -85
وتصف . والوكاالت الثنائية ذات الصلة، نهجا مقترحا لتحديد هيكل التكاليف إلعداد المشروعات االستثمارية

وعلى أساس قطاعات .  هيكال لتمويل إعداد األنشطة االستثماريةUNEP/OzL.Pro/ExCom/56/13الوثيقة 
 دوالر أمريكي 30 000ل نتج عنه تكاليف تتراوح بين التصنيع الخمس المحددة، أعدت األمانة هيكال للتموي

كما أدرجت معايير لطلبات األموال إلعداد المشروعات .  دوالر أمريكي لكل قطاع150 000ولشركة واحدة 
  .، مع اقتراح هيكل للتمويل مشابه)و(إلى ) ب(، الفقرات من 55/43التدليلية وفقا للمقرر 

 أن الوثيقة ال تحتوي على تعريف للمشروعات المرتبطة وال تغطي وأثار عدة أعضاء شواغل مفادها -86
قطاع خدمة التبريد، بالرغم من أن القطاع هو في الغالب مستهلك كبير جدا للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 حدا ويعتقد عددا من األعضاء بأنه سيكون من المالئم أن يضع االجتماع. وأكبر مصدر لإلنبعاثات من هذه المواد
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن يقرر المشروعات االستثمارية في أقصى لتكلفة إعداد 

وقال أحد األعضاء إن البلدان ذات االستهالك المنخفض ينبغي . كيفية تمويل إعادة التحويل في قطاع الخدمة
  .ت االستثمارية، وذلك من أجل ضمان امتثالهاإعطاؤها تمويل لمشروعات تبريد المباني فضال عن المشروعا

أن المضخات الحرارية تعامل مثل أجهزة التبريد وأنه في حالة استعماالت المذيبات وأوضح ممثل األمانة   -87
وشرح في رده على الشواغل التي . في قطاع التصنيع، فإن البلد المعني سُيبلغ بأهلية مشروعه من خالل األمانة

 تسعى UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/13من األعضاء فيما يتعلق بقطاع الخدمة، أن الوثيقة أعرب عنه عددا 
إلى التصدي للمهام غير المنتهية من االجتماع السابق للجنة، الذي اتخذ مقررات بشأن تمويل إعداد خطة إدارة 

لم دمة التبريد، ولكنها قطاع خبخطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك األنشطة المرتبطة 
 األنشطة االستثمارية لقطاعات التصنيع بالنسبة للمرحلة األولى من خطة إدارة وحيث أن.  تصنيعتتناول قطاع

، فإن المقررات المطروحة  لم يتم تناولها في االجتماع الخامس والخمسينإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
. وى الجوانب المتبقية من إعداد خطط إدارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةستغطي ال أمام االجتماع الحالي 

 المقررات المتخذة في االجتماع الخامس والخمسين وال يعد من المسائل تناولتهأما قطاع خدمة التبريد، فقد 
  .المطروحة أمام االجتماع الحالي

 التمويل، وأنه بينما ينبغي أن يكون مبلغ وقال أحد األعضاء أنه ال يوجد سبب وجيه لتغيير هياكل  -88
 دوالر أمريكي وافيا كتمويل إلعداد خطط القطاع، فإذا رغبت بعض الوكاالت أن تعد خطط للقطاعات 150 000

وقالت ممثلة العضو أنه ينبغي . الفرعية، فإن المبلغ اإلجمالي ينبغي أال يتجاوز المبلغ المخصص للقطاع بأكمله
ينبغي أن يعيد فتح ال وأكد عضو آخر أن االجتماع . لي تمويل المشروعات االستثماريةوضع حدود على إجما

التكاليف المتفق عليها للعناصر األخرى من النقاش حول ما تقرر في االجتماع الخامس والخمسين بخصوص 
  . التبريدخدمةخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي اشتملت على قطاع 

وأن استثمارية وأوضح ممثل األمانة أن البلدان الصغيرة التي لديها قطاع تصنيع يمكن أن تعد مشروعات   -89
فالتمويل الذي يناقشه االجتماع الحالي هو تمويل . تستفيد من التمويل إلعداد المشروعات وفقا للقواعد العادية
  .ونتكميلي وإضافي للتمويل الذي اعتمده االجتماع الخامس والخمس

وشرح ممثل اليونيب، ردا على استفسار أحد األعضاء، أن أنشطة زيادة التوعية العامة، تحظى بالدعم   -90
ولكن أنشطة زيادة التوعية األكثر تحديدا . من تمويل التعزيز المؤسسي وذلك من خالل وحدات األوزون الوطنية

ثل األمانة إن إعداد أنشطة زيادة التوعية هي وقال مم. في قطاعات بعينها تعالج عادة في إطار مشروعات أخرى
 والواردة في الوثيق  التي نوقشت في االجتماع الخامس والخمسين–) ج(إلى ) أ( من –جزء من ثالثة مكونات 
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/13 وأن أي مقرر يتخذ في االجتماع الحالي سيرتبط فقط بإعداد المشروعات ،
وسيكون تمويل األنشطة المحددة لزيادة التوعية جزءا ال يتجزأ . ي لديها قطاع للتصنيعاالستثمارية في البلدان الت

من تمويل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الكاملة في المستقبل بعد أن يقدمها البلد وتوافق 
  .عليها اللجنة التنفيذية

وأفاد ممثل  . بغية التوصل إلى اتفاق على نص مقررواقترح الرئيس إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية  -91
السويد، باعتبارها مّيسرا لفريق االتصال، أن الفريق عقد أربع جلسات واقترح نص مشروع مقرر أدخل عليه عدد 

  .من التعديالت شفهيا

  : اللجنة التنفيذية ما يليقررتوبناء على النص المقترح من فريق االتصال،   -92

 بخصوص هيكل التكاليف لتحديد UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/13 ا بالوثيقةأن تحيط علم  )أ(
المقرر  (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة دارةمستويات التمويل إلعداد خطة إ

  ؛))د(55/13

أن تحدد عناصر هيكل التكاليف لتمويل إعداد خطة عامة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلورو   )ب(
 :، وتتكون من عدة عناصر كما يلي54/39ا للمقرر فلوروكربونية وفق

المساعدة في مجال السياسة والتشريع؛ على سبيل المثال إلعداد تشريعات جديدة أو   )1(
توسيع نطاق الموجود منها فيما يتعلق بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والمنتجات 

 المحتوية على هذه المواد، والحصص، والتراخيص؛

 اء استعماالت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحليل البيانات؛استقص  )2(

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ووضع النص النهائي لها،   )3(
، 2015 و2013بما في ذلك مرحلتها األولى التي تتناول تدابير الرقابة في العامين 

 نهائية أو الخطط القطاعية لخدمة التبريد؛واألخيرة شبيهة بخطط إدارة اإلزالة ال

إعداد أنشطة استثمارية لقطاعات التصنيع التي تستهلك المواد الهيدروكلوروفلورو   )4(
كربونية في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إذا 

 كانت هذه األنشطة ضرورية؛
أعاله، حسبما يرد في الجدول أدناه، استنادا إلى ) 3(إلى ) 1)(ب (أن تقدم التمويل للعناصر من  )ج(

من ) ج(و ) ب(و ) أ(، مع تطبيق الفقرات 2007استهالك الهيدروكلوروكربون في البلد في عام 

  ؛ 55/13المقرر 

تمويل المكونات المذكورة  المجموعة مصنفة حسب نمط االستهالك
 )3(إلى ) 1)(ب(أعاله من 

  دوالر أمريكي30 000  استهالك للهيدروكلوروفلوروكربونبلدان ليس بها
 فقط، أو 22-بلدان بها استهالك للهيدروكلوروفلوروكربون

  أطنان من قدرات استنفاد األوزون في العام6استهالك أقل من 
  دوالر أمريكي85 000

 أطنان من قدرات استنفاد 6بلدان ذات استهالك متوسط، بين 
 طن من قدرات استنفاد األوزون في 100األوزون في العام و

 العام

  دوالر أمريكي150 000

 طن من قدرات استنفاد 100بلدان ذات استهالك أعلى من 
 األوزون في العام

  دوالر أمريكي195 000
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من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو ) 4)(ب(أن تضع حدا أقصى للتمويل المقدم للعنصر   )د(
بلد لديه قطاع تصنيع يستعمل هذه المواد، وفقا للجدول التالي على أساس فلوروكربونية لكل 
، على أساس الفهم بأن هذه 2007 في عام يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد استهالك البلدان من 

الحدود تمثل كميات قصوى، وأن طلبات إعداد المشروع يجب أن تبرر مستوى التمويل حتى هذا 
) و(إلى ) ب(فهم بأن تكاليف إعداد المشروعات التدليلية وفقا للفقرات من المبلغ، وعلى أساس ال

   تؤخذ في الحسبان عند احتساب هذا المستوى من التمويل؛لم، 55/43من المقرر 

  حدود إعداد المشروع االستثماري  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(حدود االستهالك 

   دوالر أمريكي100 000  100حتى 
   دوالر أمريكي200 000  300إلى  101من 
   دوالر أمريكي250 000  500 إلى 301من 
  دوالر أمريكي300 000  1 000 إلى 501من 
  دوالر أمريكي400 000   إلى أكثر1 001من 

  

نظم تكييف الهواء بالهواء؛ وأجهزة : للتصنيع على النحو التاليفرعية أن تحدد خمسة قطاعات   )ه(
جميع قطاعات التبريد الفرعية، والمضخات الحرارية، وقطاعات تكييف بما في ذلك (التبريد 

ورغوة البوليوريتان ؛ ورغوة البوليوريتان؛ )الهواء الفرعية باستثناء أجهزة تكييف الهواء بالهواء
  ؛ واستعماالت المذيبات في التصنيع؛)XPS( المسحوبة بالضغط

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان من خطة إدارة ) 4)(ب(أن تقدم التمويل للعنصر   )و(
التي تصل قدرةالتصنيع فيها إلى الحد األقصى المبين أدناه، على أن تقرر هذه على أساس 
مجموع المنشآت التي سيتم تحويلها في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 أعاله، مع )ه( في الفقرة ة الصلة الواردات ذات الفرعيةالهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع
) ب(استبعاد المنشآت التي تنفذ مشروعات تدليلية والتي تختارها اللجنة التنفيذية وفقا للفقرات من 

  :55/43من المقرر ) و(إلى 

  دوالر أمريكي؛30 000: منشآة واحدة سيتم تحويلها في قطاع للتصنيع  )1(

  دوالر أمريكي؛60 000: ع للتصنيعمنشأتان سيتم تحويلهما في قطا  )2(

 80 000: من ثالث منشآت إلى أربع عشرة منشأة سيتم تحويلها في قطاع للتصنيع  )3(
 دوالر أمريكي؛

  دوالر أمريكي؛150 000: خمسة عشر منشأة أو أكثر سيتم تحويلها في قطاع للتصنيع  )4(

 الفرعية في القطاعات المعتمدة، أال أنه إذا رغبت األطراف تقديم طلبات إلعداد خطط للقطاعات  )ز(
   دوالر أمريكي؛150 000يزيد التمويل اإلجمالي لكل خطط القطاعات الفرعية على 

  أعاله؛) و(و ) ه(و) ج(أال تطبق على الصين األحكام الواردة في الفقرات الفرعية   )ح(

، 55/43من المقرر ) و(ى إل) ب(أن تطلب، فيما يتعلق بالمشروعات التدليلية، وفقا للفقرات من   )ط(
أن يتضمن طلب األموال لإلعداد تحديد البلد، والقطاع، ووصفا موجزا للمشروع، والعدد 

التي ستتم ) أو المنشآت(التقريبي ألطنان قدرات استنفاد األوزون المومع تحقيقها، واسم المنشأة 
عية ذات الصلة من المقرر معالجتها، حسب الحالة، وتاريخ بدء تشغيلها، وإشارة إلى الفقرة الفر
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، ووصفا لآلسباب الوجيهة التي تدفع اللجنة التنفيذية الختيار هذا المشروع على النحو 55/43
  :ويمكن اعتماد التمويل بما ال يتجاوز المستويات التالية). ب(55/43الوارد في المقرر 

: كل مشـــروعفي قطاع للتصنيع، ل) 55/43(المشروعات التدليلية القائمة بذاتها   )1(
   دوالر أمريكي؛30 000

التي يتراوح عدد المستفيدين منها بين ثالثة ) 55/43(المشروعات التدليلية الجامعة   )2(
 دوالر 80 000: وأربعة عشر مستفيدا في قطاع واحد للتصنيع، لكل مشروع جامع

  أمريكي؛

لقى تمويال إلعداد المشروعات التي تخدم خمسة عشر مستفيدا أو أكثر ال يمكن أن تت  )3(
 ؛55/43مشروعات تدليلية مرتبطة بالمقرر 

أن تطلب إلى األمانة أن تطبق هيكل التكاليف المذكور عند تقييم أهلية التمويل لمختلف العناصر   )ي(
في إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن تقترح على اللجنة التنفيذية، 

، وال سيما بخصوص األنشطة االستثمارية واألنشطة على الهيكلاء تعديالت عند االقتضاء، إجر
 .المرتبطة بها

 )56/16المقرر (

  
 طنا 1 001وأشار ممثل الهند إلى أن فريق االتصال وافق على أن البلدان التي يبلغ حد االستهالك فيها   - م93

 دوالر أمريكي إلعداد 400 000ى مبلغ وقدره من المواد المستنفدة لألوزون أو أعلى، ستكون مؤهلة للحصول عل
إلعداد خطة إدارة إزالة الهيدرو ) 3(-)1)(ب(92مشروعات استثمارية، وأن األموال المنصوص عليها في الفقرة 

ودهش وفد الهند ألن المقرر يختلف تماما . كلوروفلوروكربون، سيتم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة
ريق االتصال، بما ال يفيد البلدان ذات االستهالك الكبير للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عن النص المقدم من ف

ونظرا ألن الهند من أكبر األطراف في البروتوكول المستهلكة والمنتجة للهيدروكلوروفلوروكربون، فقد . مثل الهند
ن للجنة التنفيذية حتى ال يتكرر ذلك في أعرب وفد الهند عن شواغله بشأن المسألة منذ االجتماع الخامس والخمسي

  .المستقبل، وذلك من أجل الحفاظ على مبادئ اللجنة والحفاظ أيضا على روح بروتوكول مونتريال
  

وقُدم توضيح مفاده أن النص الذي وافق عليه فريق االتصال طرح على اللجنة التنفيذية، وأجريت   -94
اء فريق االتصال، مما نتج عنها تعديالت في النص الذي أعده مشاورات غير رسمية لم يشترك فيها جميع أعض

  .وقدمت السويد هذه التعديالت شفويا، بوصفها المّيسر، لدى تقديم النص إلى االجتماع. فريق االتصال
  

  .وأكد ممثل األمانة الحظات ممثل الهند  -95
 
 التعاون الثنائي  )ج(
  

 طلبا 11، التي تشتمل على استعراض UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/14قدم ممثل األمانة الوثيقة   -96
، ومقدمة إلى )بما في ذلك رسوم الوكالة( دوالرات أمريكية 4 338 708، تبلغ قيمتها يمن طلبات التعاون الثنائ

وقدمت حكومة كندا طلبين إثنين من هذه الطلبات، وقدمت . االجتماع السادس والخمسين إلمكان الموافقة عليها
ا ثالث طلبات، وحكومة إسرائيل طلبا واحدا، وحكومة إيطاليا أربعة طلبات وحكومة إسبانيا طلبا حكومة ألماني

وقدمت الوثيقة نظرة عامة على الطلبات الواردة من الوكاالت الثنائية ومدى تأهيلها لموافقة اللجنة التنفيذية . واحدا
  .2008ي لعام عليها، مع مراعاة الحد األقصى للتمويل المتاح للتعاون الثنائ
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ولم تتجاوز الطلبات المقدمة من حكومات كندا وإسرائيل وإيطاليا وإسبانيا المخصصات لهذه الحكومات   -97
 492 796غير أن قيمة الطلب المقدم من ألمانيا، إذا أضيف إلى مبلغ . 2008-2006في فترة السنوات الثالث 

، سيتجاوز مستوى المساهمة الثنائية أللمانيا لهذه 2008-2006 دوالرا أمريكيا الموافق عليها بالفعل لفترة 8
والحد األقصى لمستوى المشروعات اإلضافية التي يمكن النظر في الموافقة عليها في االجتماع الحالي . الفترة

لمائة  في ا20 دوالرا أمريكيا، كي ال تتجاوز ألمانيا الحد األقصى لمساهمتها الثنائية البالغة 191 436أللمانيا يبلغ 
  .2008-2006لفترة السنوات الثالث 

وقدمت ثالثة طلبات للنظر فيها بصورة فردية في إطار هذا البند من جدول األعمال، وهي مبينة في   -98
 إعداد خطة قطاعية: وفي حالة ألمانيا، فإن الطلبات المشمولة هي. UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/14الوثيقة 

 الهواء كجزء من إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع خدمة التبريد وأجهزة تكييف
في الهند، وإعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع خدمة التبريد وأجهزة تكييف الهواء 

ع إلقامة ورشة وخطة قطاعية لقطاع الرغاوي في جمهورية إيران اإلسالمية، وفي حالة إسرائيل، مقترح مشرو
  .عمل حول المساعدة على تحقيق االمتثال الدولي فيما يتعلق ببروميد الميثيل في إسرائيل

ومن بين طلبات التعاون الثنائي الثمانية المتبقية، أدرجت ستة في المشروعات واألنشطة الموافق عليها   -99
دا، اشتملت الطلبات على خطة إدارة اإلزالة وفي حالة كن. من جدول األعمال) أ(7موافقة شمولية في إطار البند 

النهائية للمواد المستنفدة لألوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء في سانت لوسيا وخطة إدارة اإلزالة النهائية 
لمواد المجموعة األولى من المرفق ألف في أوروغواي، وفي حالة إيطاليا، المشروع الجامع لإلزالة النهائية للمواد 

ستنفدة لألوزون في قطاع المذيبات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإزالة بروميد الميثيل المستخدم كمبخر الم
للتربة في المغرب، ومشروع اإلزالة النهائية لرابع كلوريد الكربون في صربيا؛ وفي حالة إسبانيا، إزالة بروميد 

  .ربية الليبيةالميثيل المستخدم في أعمال البستنة في الجماهيرية الع

من جدول ) ز(7 االستثمارية التي نُظر فيها في إطار البند األنشطةوكان المشروعان اآلخران من بين   -100
في حالة ألمانيا، اإلزالة النهائية لبروميد الميثيل المستخدم في تبخير التربة في اليمن؛ وفي : األعمال، وتشتمل على

لالنتقال إلى أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الخالية من المواد حالة إيطاليا، اإلستراتيجية الوطنية 
الكلوروفلوروكربونية وخطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة االستنشاق الصيدالنية المزودة 

  .بمقياس للجرعات في الهند

زء من إعداد خطة إدارة إزالة المواد إعداد خطة قطاعية لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء كج: الهند

  )ألمانيا (الهيدروكلوروفلوروكربونية

خطة قطاعية لقطاع خدمة عرض ممثل األمانة طلبا، قدمته ألمانيا بالنيابة عن حكومة الهند، لتمويل إعداد   -101
ووافقت . في الهند تكييف الهواء كجزء من إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالتبريد 

اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والخمسين أنه في حالة البلدان ذات استهالك من المواد 
 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على مستوى الهند، سيتم تمويل خطة إلدارة الهيدروكلوروفلوروكربونية

. ر االستثمارية للخطة، بما في ذلك قطاع الخدمة  دوالر أمريكي، سيغطي جميع العناصر غي173.750بمبلغ 
وبالتالي سيكون طلب ألمانيا لقطاع الخدمة في الهند في نطاق المبلغ الموافق عليه للجزء األول من تمويل إعداد 

دوالر أمريكي، الذي طلبه اليوئنديبي  173.750 البالغ إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 
  .كالة الرئيسية وبالتالي لم يكن مؤهالبوصفه الو

وقال أحد األعضاء أنه ينبغي االعتراف بدرجة أكبر بالحالة الخاصة لبلدان مثل الهند، التي لديها قطاعات   -102
خدمة كبيرة، وأن تمويل إعداد المشروعات واألنشطة المرتبطة بها لمثل هذه البلدان ينبغي أن تنظر فيها 

 .ن أجل إعداد هذه البلدان للوفاء بأهداف امتثالها بالنسبة للهيدروكلوروفلوروكربوناالجتماعات القادمة م
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  : اللجنة التنفيذيةوقررت  -103

 كجزء من إعداد عدم الموافقة على طلب إعداد خطة قطاعية لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء  )أ(
حيث أن هذا القطاع كان بالفعل  في الهند،  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة

  دوالر 173.750مدرجا ضمن المبلغ الموافق عليه للجزء األول من تمويل إعداد الخطة البالغ 
  يوئنديبي بوصفه الوكالة الرئيسية؛أمريكي الذي تم الموافقة عليه لل

 دوالر 3 900 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 30 000الموافقة على مبلغ   )ب(
  .56/25أمريكي كجزء من اإلستراتيجية الشاملة للعند بما يتمشى مع المقرر 

 )56/17المقرر (
  

إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع خدمة التبريد : جمهورية إيران اإلسالمية
  )ألمانيا (وتكييف الهواء وخطة قطاعية لقطاع الرغاوي

  

إعداد خطة ، لتمويل جمهورية إيران اإلسالمية األمانة طلبا، قدمته ألمانيا بالنيابة عن حكومة عرض ممثل  -104
 وخطة قطاعية لقطاع ،تكييف الهواءوإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع خدمة التبريد 

ه اليوئنديبي بوصفه الوكالة الرئيسية  المبلغ الذي طلبمشموال فيوفيما يتعلق بقطاع الخدمة، فإنه سيكون . الرغاوي
 دوالر أمريكي، وبالتالي لم 173.750 والبالغ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإلعداد مشروع 

وفيما يتعلق بقطاع الرغاوي، الحظت األمانة أن المبلغ الذي طلبته ألمانيا يتسق مع المقرر . يكن مؤهال للتمويل
غير أنه، نظرا ألن الحد األقصى للمبلغ المؤهل لجمهورية إيران اإلسالمية إلعداد . يجية قطاعية إلسترات56/16

 دوالر أمريكي وفقا للمقرر 300 000المشروع في حالة المشروعات االستثمارية في قطاع التصنيع ال يبلغ سوى 
المواد املة على إعداد خطة إدارة إزالة ، الحظت األمانة أن حكومة ألمانيا والوكاالت المتعاونة األخرى الع56/16

 لجمهورية إيران اإلسالمية تحتاج إلى االنتهاء من تحديد مبلغ حتى ال يتجاوز هذا الهيدروكلوروفلوروكربونية
  . القطاع الحد األقصى

تنفيذية لجمهورية غيران اإلسالمية، قررت اللجنة ال بشأن اإلستراتيجية الشاملة وبعد المزيد من المناقشات  -105
 دوالر أمريكي كجزء من 3 900 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 30 000الموافقة على مبلغ 

  .56/27المقرر 

  )56/18المقرر ( 

  

رشة عمل حول المساعدة على تحقيق االمتثال الدولي فيما يتعلق ببروميد الميثيل و: مشروع عالمي
  )إسرائيل(

طلبا، قدمته حكومة إسرائيل إلقامة ورشة عمل حول المساعدة على تحقيق االمتثال عرض ممثل األمانة   -106
 التي تحتاج إلى مساعدة في إزالة بروميد الميثيل 5الدولي فيما يتعلق ببروميد الميثيل في إسرائيل لبلدان المادة 
 حكومة إسرائيل على ويستند المشروع المقترح من. والتي لم تحصل بعد على أي مساعدة كبيرة من الصندوق

. ورش العمل المماثلة السابقة، ويتناول ما يراه البعض كوصلة ضعيفة متعلقة بإزالة بروميد الميثيل، أي التدريب
وأكدت اليونيدو، بوصفها مشاركة في ورشة عمل سابقة، المحتوى المهني والعملي لورشة العمل وخبرة إسرائيل 

  .ا في العديد من البلدان بديلة، تم تطبيقهافي إعداد تكنولوجي
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وقررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب إقامة ورشة العمل حول المساعدة على تحقيق االمتثال الدولي   -107
 13 156 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 101 200فيما يتعلق ببروميد الميثيل، بتكلفة قدرها 

  .دوالرا أمريكيا لحكومة إسرائيل

  )56/19المقرر (

  : اللجنة التنفيذيةقررت  -108

طلب إلى أمين الخزانة استنزال تكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليها في االجتماع السادس   )أ(
  :والخمسين كالتالي

من رصيد مساهمة كندا ) بما في ذلك رسوم الوكالة( دوالرا أمريكيا 102 830مبلغ   )1(
  ؛2008 دوالرا أمريكيا لعام 84 921 و2007 لعام ة أمريكيت دوالرا17 909: الثنائية

من رصيد مساهمة إسرائيل ) بما في ذلك رسوم الوكالة( دوالرا أمريكيا 114 356مبلغ   )2(
  ؛2008الثنائية لعام 

من رصيد مساهمة ) بما في ذلك رسوم الوكالة (ة أمريكيت دوالرا2 799 005مبلغ   )3(
 دوالرا أمريكيا 764 499 و2006 دوالرا أمريكيا لعام 1 290 028: إيطاليا الثنائية

  ؛2008 دوالرا أمريكيا لعام 512 512 و2007لعام 

من رصيد مساهمة إسبانيا ) بما في ذلك رسوم الوكالة( دوالر أمريكي 565 000مبلغ   )4(
  ؛ 2008الثنائية لعام 

 رصيد مساهمة ألمانيا من) بما في ذلك رسوم الوكالة( دوالرا أمريكيا 191 436مبلغ   )5(
  و؛ 2008-2006لفترة السنوات الثالث 

  )56/20المقرر (

  2008تعديالت على برامج عمل عام   )د(

  )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )1(

 نشاطاً قّدمها 22تتضّمن ، وهي UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/15عرض ممثل األمانة الوثيقة ،   -109
 طلبات من أجل تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي وإعداد خطط إدارة إزالة المواد يوئنديبي، بما في ذلك

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإعداد مشروع استثماري لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 
ية لالستراتيجيات ومساعدة تقنية للمصادقة على تكنولوجيا بديلة لمواد الهيدروكلوروفلوروكربون، ومساعدة تقن

من جدول األعمال ) أ (7وقد جرى النظر في نطاق البند . االنتقالية، ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
  .في األنشطة الموصى بالموافقة الشمولية عليها، وهنالك ثالثة عشر طلباً موصى بالنظر فيها إفرادياً

وروفلوروكربون فيما يتعلق بالمذيبات المستخدمة في إعداد مشروع لمشروع تدليلي للهيدروكل: الصين
  تنظيف األجهزة الطبية؛

إعداد مشروع لمشروع تدليلي إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المعدات : الصين
  األحادية لتكييف الهواء التجاري؛
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 بالمذيبات المستخدمة في إعداد مشروع لمشروع تدليلي للهيدروكلوروفلوروكربون فيما يتعلق: الصين
  تنظيف اإللكترونيات؛

إعداد مشروع لمشروع تدليلي إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيما يتعلق بالتبريد : الصين
  مبردات المباني/وتكييف الهواء الصناعي

أن بدائل للمواد وقال إن اليوئنديبي قدم أربعة طلبات إلعداد مشروعات لمشروعات تدليلية في الصين بش  -110
وأضاف أن األمانة استعرضت تلك . الهيدروكلوروفلوروكربونية، منها اثنان لقطاع التبريد واثنان لقطاع المذيبات

 ولكنها لم تتمكن من التوصية بالموافقة على هذه المشروعات ألنه سبقت 55/14الطلبات في ضوء المقرر 
 مجموعة واحدة إلعداد خطة إلدارة إزالة المواد  ماليين دوالر أمريكي في4,1الموافقة على مبلغ 

الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، شريطة عدم الموافقة على أي تمويل إضافي لهذا البلد للمرحلة األولى من 
  .إعداد مشروع خطة إدارة اإلزالة النهائية للهيدروكلوروفلوروكربون

لصين ال تتضمن معلومات كافية للسماح لوفده بالموافقة أشار أحد األعضاء إلى أن الطلبات المقدمة من ا  -111
ة، وكمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي اتوذكر أن البيانات المتعلقة بتاريخ إنشاء المؤسس. اتعلى الطلب

ي تحديد تتعين إزالتها، والمعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا التي سيجري التدليل عليها، من شأنها المساعدة كثيرا ف
وأيد عضو آخر تلك المالحظات واقترح إرجاء المشروعات إلى اجتماع مقبل إلفساح المجال . جدوى تلك الطلبات

  .أمام اليوئنديبي والصين لجمع المعلومات الالزمة

للمواد  اللجنة التنفيذية إرجاء طلبات إعداد المشروعات التدليلية قررتوبعد المناقشة،   -112
تقديم طلبات منقحة لتنظر فيها اللجنة على اليوئنديبي حكومة الصين و للصين وحث وكربونية الهيدروكلوروفلور
  .، وذلك في االجتماع السابع والخمسين56/16والمقرر ) و( و)ه(55/43التنفيذية اللجنة ي تمشيا مع مقرر

  )56/21المقرر (

  عاتاستراتيجية انتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجر: غانا

 انتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لغانا على أن تمول ة اليوئنديبي استراتيجياقترح  -113
 دوالر أمريكي وأشار البعض إلى أن اليوئنديبي قدم الوثائق الداعمة ذات الصلة 30 000على مستوى 

 من غير الممكن اتخاذ قرار في االجتماع وقال أحد األعضاء إن). د(51/34والمعلومات المطلوبة بموجب المقرر 
الحالي بتمويل االستراتيجية االنتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في غانا لعدم كفاية المعلومات 

اقترح وبعد ذلك التعليق، . في غاناالمواد الكلوروفلوروكربونية أجهزة االستنشاق غير القائمة على عن استخدام 
لوضع سياسات عامة من شأنها أن ترسل إشارات  مشروع غانا إعادة صياغةبي وبعض األعضاء على اليوئندي

  .إلى السوق لمساعدة المرضى واألطباء في التحول إلى أجهزة االستنشاق الخالية من المواد الكلوروفلوروكربونية

إعداد استراتيجية انتقالية ألجهزة  اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب قررتوبناء على تلك التنقيحات،   -114
  دوالر أمريكي، على أساس أنه لن تتاح أي 30 000االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في غانا بمستوى قدره 
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مبالغ أخرى لإلزالة في قطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في غانا، وعلى أساس أن يأخذ 
  . عند تنفيذ المشروعء التي أعرب عنها في هذا االجتماعاليوئنديبي بعين االعتبار اآلرا

  )56/22المقرر (

  استراتيجية انتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات: نيكاراغوا

اقترح اليوئنديبي استراتيجية انتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لنيكاراغوا على أن   -115
وأشار البعض إلى أن اليوئنديبي قدم الوثائق الداعمة ذات الصلة .  دوالر أمريكي30 000تمول على مستوى 

وقال أحد األعضاء إنه بالرغم من أن نيكاراغوا قدمت برنامج ). د(51/34والمعلومات المطلوبة بموجب المقرر 
و أنها ال تطالب بتمويل جديد واسع النطاق يدعم طلبها الخاص بإستراتيجية انتقالية ألجهزة االستنشاق، إال أنه يبد

  .لتنفيذ اإلستراتيجية

وعقب المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على طلب إستراتيجية انتقالية ألجهزة االستنشاق   -116
  .المزودة بمقياس للجرعات في نيكاراغوا

  )56/23المقرر ( 

 في استخدام المواد الهيدروكربونية كعامل نفخ في اإلعداد للتصديق على خيارات منخفضة التكلفة: عالميمشروع 
  ةئتصنيع رغاوى البوليوريتان الجاس

اإلعداد للتصديق على األثرالبيئي لتكوينات الهيدروفلوروكربون السائل في تطبيقات البوليوريتان : عالميمشروع 
  الجاسن وتطبيقات رغاوي الجلود المدمجة

قديم المساعدة التقنية في التصديق على بدائل تكنولوجيا قدم اليوئنديبي طلبين عالميين لت  -117
وكان كال المشروعين دراستين نظريتين لفحص اثنين من البدائل . الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الرغاوي

لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، لالهيدروفلوروكربون والمواد الهيدروكربونيةوهما المحددة والتصديق عليها، 
، الذي دعا الوكاالت )ج(55/43 األمانة أن كال المشروعين كان متمشيا مع المقرر لوالحظ ممث. الرغاويفي 

الثنائية والمنفذة، في جملة أمور، إلى إعادد وتقديم عدد محدود من مقترحات المشروعات المحددة زمنيا وتتعلق 
النظم المهتمة أو موردي المواد الكيميائية إلعداد النظم الكيميائية وتحسينها والتصديق عليها شركات المعنية بالب

 .لالستخدام مع عوامل النفخ الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون
  

قال أحد األعضاء إن اثنين من الطلبات العالمية هما في الواقع إلعداد دراسات نظرية عن تكنولوجيا نفخ   -118
وأشار كذلك إلى عدم وجود فئة لذلك التمويل وتساءل عما إذا لم يكن من األفضل أن تقوم . ويالرغا

وفي حالة النظر في مشروعات بوصفهها مشروعات تدليلية، فهي بحاجة عندئذ . أمانةالصندوق بمثل هذه الدراسة
ستنفاد األوزون التي يتعلق بها األمر، النظم التي ُينظر فيها، وأطنان قدرات اب الشركات المعنيةإلى تحديد البلدان و

  .فضال عن التكنولوجيا التي سيجري التدليل عليها
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في أعقاب مناقشة قررت اللجنة التنفيذية إرجاء طلبين عالميين للمساعدة التقنية للتصديق على بدائل   -119
ة تقديمهما عندما يتم تحديد لتكنولوجيا الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الرغاوي وطلبت إلى اليوئنديبي إعاد

  ).ط (56/16البلدان التي سيجري التدليل فيها على تلك المشروعات، وتقديم المعلومات المطلوبة تمشيا مع المقرر 

  )56/24المقرر (

إعداد استراتيجية شاملة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط قطاعية : الهند
 والمذيبات لتلبية المرحلة األولى حة النيران وتصنيع التبريد وتكييف الهواءلإليروسوالت ورغاوي مكاف

  من تدابير مراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية

قدم اليوئنديبي طلبا إلعداد مشروع الستراتيجية شاملة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   -120
قطاعية كجزء من اقتراح بمجموعة مشاريع للهند، مقدم من للهند وللخضول على مبالغ إلعداد خمس خطط 

 في اطار التعاون  طلبات تمويل أخرى في قطاعات مختلفة أيضا ألمانياوقدمت. اليوئنديبي بوصفه الوكالة الرئيسية
 الذي سبقت مناقشته، وفي إطار برنامجي عمل اليونيب واليونيدو، مما يكون خطة شاملة إلدارة إزالة الثنائي

  .لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهندا

، سوف تكون مستحقة ألقصى قدر من التمويل 56/16الحظت اللجنة التنفيذية أن الهند، تمشيا مع المقرر   -121
 دوالر أمريكي، وطلبت من 595 000إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقدره 

  .الرئيسية أن ينسق مع الوكاالت المتعاونة بشأن كيفية توزيع تلك المبالغاليوئنديبي باعتباره الوكالة 

 دوالر 400 000 دوالر أمريكي لالستراتيجية الشاملة و195 000إجمالي التمويل سوف يشمل إن   -122
 غير أنه بما يتمشى مع المقرر .أمريكي كحد أدنى لسقف التمويل إلعداد مشاريع االستثمار في قطاع التصنيع

 . دوالرا أمريكيا173 750، فإن مبلغ اإلستراتيجية الشاملة للهند لن يكون سوى )أ(55/13

 اللجنة التنفيذية ما قررتعد مناقشة حول كيفية قيام الوكاالت المنفذة بتوزيع تكاليف إعداد المشروع، بو  -123
 :يلي

المواد  إزالة ستراتيجية خطة إدارةال ا أمريكيا دوالر173 750الموافقة على مبلغ   )أ(
الهيدروكلوروفلوروكربون الشاملة للهند واإلحاطة علًما بأن هذه المبالغ سيتم توزيعها على النحو 

 دوالرا أمريكيا 8 531زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 113 750 :التالي
عم الوكالة البالغة  زائد تكاليف د دوالر أمريكي30 000لليوئنديبي بصفته الوكالة الرئيسية، و

 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي30 000و لليونيب دوالر أمريكي 3 900
  أللمانيا، ودوالر أمريكي 3.900

زائد تكاليف دعم  دوالر أمريكي إلعداد الخطط القطاعية 330 000الموافقة على ما مجمله   )ب(
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة   دوالر أمريكي 20 000 :على النحو التاليالوكالة لليوئنديبي 

 دوالر 105 000 و؛للقطاعات الفرعية لمكافحة الحريق والمذيباتدوالر أمريكي  1 500
 ؛للقطاع الفرعي للرغاوي دوالرا أمريكيا 7 875زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  أمريكي 

لقطاع  دوالرا أمريكيا 9 375البالغة  زائد تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 125 000و
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  دوالر أمريكي6 000 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي80 000 و؛تكييف الهواء
لقطاع تصنيع التبريد، بشرط أن تكون هذه الموافقات أحد عناصر المرحلة األولى من خطة 

ب أي تمويل إضافي إلعداد المشروع إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون للهند وأن ال يتم طل
 .بالنسبة لهذه القطاعات

  )56/25المقرر (

إعداد مشروع في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء في سياق خطة إدارة إزالة المواد : إندونيسيا
  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ق خطة إدارة إزالة المواد إعداد مشروع في قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء في سيا: إندونيسيا
  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

شمل تعديل برنامج عمل اليوئنديبي أيضا مقترحين إضافيين إلعداد خطط إلدارة إزالة المواد   -124
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا، أحدهما إلعدا استراتيجية قطاعية في قطاع خدمة التبريد، وأحدهما 

وقد تلقت إندونيسيا بالفعل تمويال في االجتماع الخامس والخمسين .  في قطاع تصنيع التبريدالستراتيجية قطاعية
، من شأنه تغطية جميع عناصر خطة إدارة إزالة المواد ا أمريكيا دوالر173 750بمبلغ 

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولذلك فإن طلب قطاع خدمة التبريد غير مؤهل للحصول على تمويل إضافي

فيما يتعلق بطلب إعداد استراتيجية قطاعية في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء، الحظن األمانة أنه   -125
في حالة النظر في االستراتيجية الواردة في تعديل برنامج عمل البنك الدولي ايضا، فإن البلد سيتجاوز المستوى 

يمكنه الحصول عليه إلعداد المشاريع  دوالر أمريكي الذي 200 000األقصى للتمويل المؤهل له وهو 
 وطُلب إلى اليوئنديبي العمل مع البنك الدولي على 56/16االستثمارية، على النحو المنصوص عليه في المقرر 
  .الوصول إلى اتفاق بشأن كيفية تقاسم أقصى مبلغ للتمويل

 .لطلبأعلن مندوب اليوئنديبي أن حكومة أندونيسيا قد طلبت تأجيل البت في ا   -126

 : اللجنة التنفيذيةرتقر  -127

عدم الموافقة على طلب التمويل اإلضافي إلعداد استراتيجية لقطاع خدمة التبريد ألندونيسيا ألنه   )أ(
قد تم تضمينه بالفعل في مبالغ التمويل الموافق عليها إلعداد خطة إدارة إزالة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون في االجتماع الخامس والخمسين، و

أجهزة تكييف الهواء تأجيل البت في طلب التمويل الخاص بإعداد المشروع في قطاع تصنيع   )ب(
  . اجتماعها السابع والخمسينإلى إندونيسيا في والتبريد

 
  )56/26المقرر (



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64 
 
 

 38

إعداد استراتيجية شاملة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية : جمهورية إيران اإلسالمية
طاعية لإليروسوالت ومكافحة الحرائق والرغاوي وتصنيع التبريد وتكييف الهواء والمذيبات وخطط ق

  لتلبية المرحلة األولى من تدابير مراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

قدم اليوئنديبي طلبا إلعداد مشروع لجمهورية إيران اإلسالمية لوضع استراتيجية شاملة لخطة إدارة إزالة   -128
لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخطط قطاعية لإليروسوالت ومكافحة الحرائق والرغاوي وتصنيع التبريد ا

  .وتكييف الهواء والمذيبات لتلبية المرحلة األولى من تدابير مراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مؤهلة ، سوف تكون56/16للمقرر أشارت اللجنة التنفيذية إلى أنه وفقًا   -129
 دوالر أمريكي إلعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وقد 195 000للحد األقصى من التمويل البالغ 

قال  .طالبت اليوئنديبي، بصفته الوكالة الرئيسية، بالتنسيق مع الوكاالت المتعاونة حول كيفية توزيع هذه المبالغ
 أيًضا أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية قد طلبت تأجيل طلبها الخاص بإعداد مشروع االستثمار إلى ممثل األمانة

 . أحد االجتماعات الالحقة للجنة التنفيذية

وبعد مناقشة حول كيفية قيام الوكاالت المنفذة بتوزيع تكاليف إعداد المشروع، قررت اللجنة التنفيذية ما   -130
 :يلي

 الشاملة لإلستراتيجية) أ(55/13بما يتمشى مع المقرر  ا أمريكيا دوالر173 750لى الموافقة ع  )أ(
 ؛ ولخطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون للجمهورية اإلسالمية اإليرانية

زائد  ا أمريكيا دوالر113 750 :اإلحاطة علًما بأن هذه المبالغ سيتم توزيع على النحو التالي  )ب(
 ،الة الرئيسيةـفته الوكـلليوئنديبي بص دوالرا أمريكيا 8 531لة البالغة  تكاليف دعم الوكا

 ،لليونيب دوالر أمريكي 3 900زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة   دوالر أمريكي 30 000و
 .لمانياأل دوالر أمريكي 3 900زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة   دوالر أمريكي 30 000و

 

  )56/27المقرر (

إعداد مشروع للتصديق على جدوى التكاليف الستعمال المواد الهيدروكربونية المنتجة محلياً : يانيجير
  كغازات للتبريد في تطبيقات التبريد

قدم اليوئنديبي طلبا إلعداد مشروع تدليلي في نيجيريا بهدف التصديق على جدوى تكاليف استعمال المواد   -131
مثل الهدف في إنتاج هيدروكربونات عالية الجودة يمكن أن تحل بفعالية محل ويت. الهيدروكروبونية المنتجة محليا

  .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كثير من تطبيقات التبريد

رغم عدم وجود توافق في اآلراء بشأن الشروع في المشروع في االجتماع الحالي، شعر عدة أعضاء بأن   -132
وعقب .  للجنة التنفيذية والخمسينع الساباالجتماعالنظر في ي المشروع إعادة النظر فالمشروع هام وطلبوا 

 اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في مشروع التصديق على جدوى تكاليف استخدام الهيدروكربونات قررتمناقشة 
 إلى اليوئنديبي المنتجة محليا كغاز تبريد في تطبيقات التبريد في نيجيريا إلى اجتماعها السابع والخمسين وأن تطلب 
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 والطلب الخاص بالمزيد إعادة صياغة المشروع ليدخل في االعتبار اآلراء التي أعِرب عنها في االجتماع الحالي
  .من المعلومات بشأن الحاجة إلى المواد الهيدروكربونية

  )56/28المقرر (

  برنامج األمم المتحدة للبيئة  )2(

 نشاطا صدرت لها 28، التي شملت UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/16قدمت ممثلة األمانة الوثيقة   -133
 أنشطة للنظر فيها إفراديا، بما فيها ميزانية 10من جدول األعمال، و) أ(موافقة شمولية بموجب البند السابع 
 .من جدول األعمال) و(، عالجها فعال البند السابع 2009برنامج المساعدة على االمتثال لعام 

  
  )السنة الثانية من المرحلة الثانية(لتعزيز المؤسسي تجديد مشروع ا  :توفالو

قالت ممثلة األمانة أن برنامج األمم المتحدة للبيئة قدم طلبا لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي في توفالو،   -134
 وفقا 2007عرض على اللجنة للنظر فيه بصفة إفرادية حيث أن البلد لم يقدم بعد بيانات برنامجه القطري لعام 

وباإلضافة إلى ذلك، فبينما حققت توفالو تقدما ممتازا، فإن المبلغ المطلوب الموافقة عليه كان .  (f)52/5مقرر لل
  .لعام واحد فقط، نظرا إلى أن البلد لم يكن قد أكد أن لديه موظفا بدوام كامل معني بالمواد المستنفدة لألوزون

  : اللجنة التنفيذيةقررت  -135

يد السنة الثانية من المرحلة الثانية من مشروع التعزيز المؤسسي في توفالو، الموافقة على تجد  )أ(
شرط أال يصرف أي تمويل قبل أن يتأكد في رسالة إلى أمانة الصندوق أن وحدة األوزون 
الوطنية لديها موظف بدوام كامل معني بالمواد المستنفدة لألوزون وقبل أن تقدَّم بيانات البرنامج 

  ؛2007 و2006 لعامي القطري المعلقة

  .أن توجه لحكومة توفالو التعليقات المبينة في المرفق الثاني من هذا التقرير  )ب(

  )56/29 المقرر(

  )األموال البدئية(مشروع التعزيز المؤسسي   : لشتي–تيمور 

ي في قالت ممثلة األمانة أن برنامج األمم المتحدة للبيئة قدم طلبا ألموال بدئية للتعزيز المؤسس  -136
وقد أعربت في خطاب إلى األمانة .  لشتي، التي كانت من البلدان المتبقية غير األطراف في البروتوكول-تيمور

عن اعتزامها إيداع صكوك التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال في أقرب وقت ممكن قبل شهر 
لوطنية إلدارة إزالة المواد المستنفدة لألوزون لكفالة وطُِلَبت مساعدة إلنشاء وتعزيز القدرة ا.  2009شباط / فبراير

  .االمتثال لبروتوكول مونتريال

لمساعدة البلد في  فورا بعد الموافقة اقترح ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة صرف نصف المبلغ المطلوب  -137
عزيز مؤسسي إلعداد  لشتي سوف تحتاج إلى ت- على أن تيمور بعض األعضاءإعداد صكوك التصديق، ووافق 

غير أن عضوا آخر قال أنه ال ينبغي أن تسجل سابقة يحصل بلد بمقتضاها على المساعدة قبل .  هذه الصكوك
  . صكوك التصديقإيداع
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 لشتي بمستوى تمويل – اللجنة التنفيذية الموافقة على األموال البدئية للتعزيز المؤسسي لتيمور قررت  -138
أال يصرف أي تمويل قبل أن ترسل أدوات التصديق على بروتوكول مونتريال إلى  دوالر أمريكي شرط 40 000

  .مركز اإليداع التابع لألمم المتحدة في نيويورك

 )56/30المقرر (
  

  )ثالث استراتيجيات للعنصر غير االستثماري(إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون   :الهند
العنصـر غيـر    (د خطـة إدارة إزالـة الهيـدروكلوروفلوروكربون         إعـدا   :جمهورية إيران اإلسالمية  

  )االستثماري

قالت ممثلة األمانة أن برنامج األمم المتحدة للبيئة قدم طلبات إلعداد مشروعات خاصة بالعنصر غير   -139
ة كجزء االستثماري في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الهند وجمهورية إيران اإلسالمي

من إعداد مقترح مشروع شامل لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدم من برنامج األمم 
وفيما يتعلق بالهند، شمل الطلب المقدم من برنامج األمم المتحدة للبيئة .  المتحدة اإلنمائي باعتباره الوكالة الرئيسية

اتيجية لالتجار في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ورصدها، إعداد استراتيجية لنشر المعلومات، واستر
  .  واستراتيجية للتدريب على التنفيذ

إعداد استراتيجية للتوعية بوفيما يتعلق بجمهورية إيران اإلسالمية، طلب برنامج األمم المتحدة للبيئة   -140
كما خطط برنامج األمم المتحدة .  التصدير/ واستراتيجية لتدريب ضباط التنفيذ، وتعزيز سياسة مراقبة االستيراد

للبيئة أيضا لتخصيص أموال إلعداد برنامج للتدريب على الممارسات الجيدة، يعتبر جزءا من استراتيجية قطاع 
  .  الخدمة التي ستضطلع حكومة ألمانيا بالدور الرئيسي فيها

مويل إعداد خطة إلدارة إزالة المواد وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماعها الخامس والخمسين على ت  -141
الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التي كان استهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون مماثال الستهالك الهند 

 دوالر أمريكي لتغطية العناصر غير االستثمارية في خطة 195 000وجمهورية إيران اإلسالمية بمستوى تمويل 
ولم تستطع األمانة لذلك التوصية .  54/34وروفلوروكربون، على النحو المبين في المقرر إدارة إزالة الهيدروكل

بطلبات إعداد المشروعات الخاصة بالعناصر غير االستثمارية في خطتي إدارة إزالة المواد 
  .واقترح عدد من األعضاء استعمال شبكات وحدات األوزون الوطنية.  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  : اللجنة التنفيذيةررتقو  -142

عدم الموافقة على تمويل األنشطة غير االستثمارية في الهند وجمهورية إيران اإلسالمية، نظرا   )أ(
 000لكونها متضمنة بالفعل في تمويل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البالغ 

  ؛ائي باعتباره الوكالة الرئيسية دوالر أمريكي والذي طلبه برنامج األمم المتحدة اإلنم195

 دوالر 3 900 للهند زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي30 000مبلغ الموافقة على   )ب(
  ؛ و 56/25لليونيب كجزء من الموافقة على اإلستراتيجية الشاملة بما يتمشى مع المقرر  أمريكي

ورية إيران اإلسالمية زائد تكاليف دعم الوكالة  لجمه دوالر أمريكي30 000مبلغ الموافقة على   )ج(
لليونيب كجزء من الموافقة على اإلستراتيجية الشاملة بما يتمشى   دوالر أمريكي3 900البالغة 

  .56/27مع المقرر 

  )56/31 المقرر(
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  مشروع التوعية لمساندة الصين في إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  :الصين

قالت ممثلة األمانة أن برنامج األمم المتحدة للبيئة طلب مبالغ بالنيابة عن الصين لتنفيذ أنشطة توعية في   -143
البلد كجزء من إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأبلغت األمانة برنامج األمم المتحدة 

تنفيذ النهائي لخطة إدارة إزالة المواد للبيئة أن هذا المشروع ينبغي أن يكون جزءا من ال
وذكَّرت الحاضرين بأن برنامج األمم المتحدة للبيئة .  الهيدروكلوروفلوروكربونية وال يمكن تمويله بشكل منفصل

قد حصل فعال على تمويل في االجتماع الخامس والخمسين كجزء من التمويل الشامل لخطة إدارة إزالة المواد 
ورغم ذلك، فإنه يمكن .  ربونية في الصين، التي تشمل إعداد استراتيجية لالتصال والتوعيةالهيدروكلوروفلوروك

وبالتالي، طلبت الصين اإلشارة إلى المبالغ التي تتم الموافقة عليها ليس .  للصين أن تطلب هذه األنشطة مباشرة
وفلوروكربونية التي يتم الموافقة باعتبارها خصما، بل كسلفة على أموال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلور

  .عليها في المستقبل

 زائد تكاليف  دوالر أمريكي140 000 اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب الصين بمستوى تمويل قررتو  -144
، شرط أن تقدم الصين موافقة خطية على أن هذه األموال  دوالر أمريكي لليونيب18 200 دعم الوكالة البالغة

سلفة من طلب التمويل النهائي لبرنامج االتصال والتوعية أو الذي سيقدمه برنامج األمم المتحدة للبيئة سوف تعتبر 
  .كجزء من عرض خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوركربونية

  )56/32المقرر (

  إنشاء شبكة إقليمية لبلدان جزر المحيط الهادئ :آسيا والمحيط الهادئ

انة أن برنامج األمم المتحدة للبيئة طلب، كجزء من ميزانيته لبرنامج المساعدة على قالت ممثلة األم  -145
وسوف .  االمتثال، إنشاء شبكة لبلدان جزر المحيط الهادئ، ألنها كانت بلدانا فريدة وتطلب شبكتها الخاصة بها

يم المهام الراهنة في إقليم آسيا ينشئ برنامج األمم المتحدة للبيئة أيضا وظيفة منسق الشبكة اإلقليمية بإعادة تنظ
وأبلغت األمانة برنامج األمم المتحدة للبيئة أن استراتيجية بلدان جزر المحيط الهادئ، التي تلزم .  والمحيط الهادئ

واعتبرت األمانة أن .   لم تنفذ بالكامل2005 بلدا في اإلقليم بإزالة استهالك الكلوروفلوروكربون بحلول عام 11
 قُدِّمت بالفعل لبلدان جزر المحيط الهادئ من خالل االستراتيجية اإلقليمية لبلدان جزر المحيط الهادئ المساعدة قد

وأن تنسيق األنشطة في هذه البلدان الستدامة االمتثال إلزالة الكلوروفلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون كان 
واقترحت األمانة مساعدة هذه البلدان من خالل برنامج .  من مهام فريق برنامج المساعدة على االمتثال في اإلقليم

المساعدة على االمتثال، مع تخصيص مخصصات خاصة للسفر إلتاحة المشاركة في االجتماعات، دون أن تُنشأ 
ولم .  بالضرورة شبكة رسمية لبلدان جزر المحيط الهادئ، استنادا إلى مرونة برنامج المساعدة على االمتثال

  . أيضا أن توصي بالموافقة على تمويل إنشاء شبكة لبلدان جزر المحيط الهادئتستطع األمانة

وأثنى عدد من األعضاء على برنامج األمم المتحدة للبيئة لتعديله ألولوياته في إطار برنامج المساعدة   -146
ود منسق بدوام ورئي أنه ال حاجة إلى وج. على االمتثال حتى يشمل نفقات الشبكة المقترحة في تمويله القائم

كامل؛ ويمكن إضافة مسؤوليات هذه الوظيفة إلى مسؤوليات منسق شبكة أخرى كشبكة جنوب شرق آسيا والمحيط 
ويتعين أن تعمل شبكة بلدان جزر المحيط الهادئ وشبكة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ معا، مع .  الهادئ

  .لمعلوماتتبادل الخبرات،وإنشاء كيانات اقتصادية كبيرة وتبادل ا

  : اللجنة التنفيذيةقررتو  -147

الموافقة على طلب إنشاء شبكة منفصلة لبلدان جزر المحيط الهادئ، واإلبقاء على تخصيص لهذه   )أ(
إلتاحة مشاركتها في اجتماعات التابع لليونيب البلدان من ضمن برنامج المساعدة على االمتثال 

  ع التنسيق؛الشبكة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتشجي



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64 
 
 

 42

أن تحيط علما بما ورد أعاله عند الموافقة على ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لبرنامج   )ب(
األمم المتحدة للبيئة واستعراض المقترح لضمان وجود رابطة بشبكة جنوب شرق آسيا والمحيط 

  .الهادئ

  )56/33المقرر (

  ميزانية طوارئ لالمتثال  :مشروع عالمي

ممثلة األمانة أن برنامج األمم المتحدة للبيئة طلب أيضا موافقة لمرة واحدة لميزانية طوارئ لالمتثال قالت   -148
، ووصفت هذه  التابع لليونيب دوالر أمريكي، باإلضافة إلى ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال200 000تبلغ 

عة، القصيرة األجل، العاجلة التي تتصل مباشرة الميزانية بأنها مخزون استراتيجي لتغطية الحاجات غير المتوق
واقترح برنامج األمم المتحدة للبيئة .  2010ببلدان تواجه خطر عدم تحقيق أهداف االمتثال الخاصة بها لعام 

استخدام األموال لعقد اجتماعات عاجلة حول قضايا االمتثال على مستوى وزاري أو أعلى، ومشاورات مع الساسة 
 OzonActionمعنية وتكاليف السفر اإلضافية للموظفين خارج برنامج المساعدة على االمتثال من البلدان ال

واألنشطة المقترحة في الميزانية المطلوبة مماثلة لألهداف المحددة في برنامج المساعدة .  لتيسير امتثال البلدان
تحدة للبيئة بالمرونة في استعمال أموال على االمتثال فيما يتعلق بأهداف االمتثال، كما يتمتع برنامج األمم الم

لذلك، لم تر األمانة أي مبرر .  برنامج المساعدة على االمتثال وتعديل األنشطة وفقا لالحتياجات المتغيرة للبلدان
 .ألموال إضافية ولم تستطع التوصية بالموافقة على الطلب

لطوارئ لالمتثال وطلبت من برنامج األمم  اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على طلب ميزانية اقررتو  -149
، باستعمال المرونة التي  التابع لليونيبالمتحدة للبيئة إدراج األنشطة في ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال

التابع لليونيب  إلعادة تخصيص التمويل بين بنود ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال 47/24يوفرها المقرر 
  .ألولويات المتغيرةلمواجهة ا

  )56/34المقرر (

 ليونيدوا  )3(

 إن اليونيدو قدم ثمانية مشاريع UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/17قال ممثل األمانة وهو يقدم الوثيقة   -150
وترد قائمة )أ(7وكان ثالثة منها من المشاريع  التي منحت موافقة شمولية تحت البند . لكي تنظرها اللجنة التنفيذية

 .لمرفق الرابعبها في ا
 

 التكنولوجيا غير العاملة بالمواد الهيدرو كلورية فلوريـة         إلىإعداد مشروعين إيضاحيين للتخول     : الصين
 كربونية في صناعة مكيفات هواء الغرف

 
قال ممثل األمانة إن اليونيدو قدم طلبين إلعداد مشروعين إيضاحيين في الصين عن بدائل المواد الهيدرو   -151
ويهدف هذان المشروعان المشمولين اللذين سيوضحان استخدام التكنولوجيا . ورية كربونيةة فليكلور

 إزالة استخدام المواد إلىالهيدروكربونية في أحد المصانع والتكنولوجيا الهيدرو فلورية كربونية في مصنع آخر، 
ح المقترح أيضا أنه اليتوافر في ويوض. الهيدرو كلورية فلورية كربونية في نهاية المطاف في هذا القطاع الفرعي

 .الوقت الحاضر بديل نهائي لإلحالل مكان المواد الهيدرو كلورية فلورية كربونية في القطاع
 

وخالل المناقشات التي أعقبت ذلك، اتفق على أنه لم تقدم معلومات كافية عن بعض المسائل مثل كمية   -152
تتم إزالتها، والمنشئات المشاركة أو مواعيد البدء، لتبرير الموافقة المواد الهيدرو كلورية فلورية كربونية التي س

 على المشروعين اإليضاحيين 

 :وقررت اللجنة التنفيذية  -153
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  أن ترجئ الطلبين المتعلقين بإعداد المشروعين اإليضاحيين في الصين؛  )أ (
 فيها اللجنة تمشيا مع اليونيدو على تقديم طلبات منقحة لكي تنظرحكومة الصين و  أن تحث   )ب (

 .، في االجتماع السابع والخمسين56/16والمقرر ) و(و) هـ (55/43المقرر 

  )56/35المقرر  (

 األردن إعداد مشروع إيضاحي للمواد الهيدرو كلورية فلورية كربونية

وسوف يعد . قال ممثل األمانة إن اليونيدو قدم طلبا إلعداد مشروع إيضاحي في األردن لقطاع التبريد  -154
 لتصنيع معدات التبريد وتكييف 1987المشروع لشركة البتراء للصناعات الهندسية، وهي شركة أنشئت عام 

من المواد متريا  طنا 125 أن الشركة تستخدم إلىوقد أشارت ألحدث المعلومات المقدمة من اليونيدو . الهواء
د لشحن المعدات الجديدة التي تقوم بتصنيعها، كغازات تبري) HCFC-22 (22-الهيدرو كلورية فلورية كربونية 

وتعتزم الشركة تنفيذ مشروع .  لتصنيع الرغاوي العازلة لهذه المعداتHCFC 141-bمن متريا  طنا 20و
، وعامل )HFC-410aأو / وHFC-407( استخدام غازات التبريد الهيدرو فلورية كلورية إلىإيضاحي للتحول 

 وقد تلقت األردن أمواال إلعداد خطة إلدارة إزالة المواد). HC أو HFC(ألوزون نفخ خال من المواد المستنفدة ل
دوالر أمريكي خالل االجتماع الخامس والخمسين للجنة، وهو  150,000 تبلغ الهيدرو كلورية فلورية كربونية 

  . فلورية كربونيةمبلغ لم يتضمن تكاليف إعداد الجزء االستثماري من خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورية

وخالل المناقشات التي أعقبت ذلك، اتفق على أن المشروع يستوفى المعايير ذات الصلة ويتمشى مع   -155
 وأشير أيضا إلى أنه تم تحديد استهالك الشركة المعنية، وسيكون ذلك هو أساس احتساب ).و (55/43المقرر 

 .التي سيخفضها المشروعكمية االستهالك من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

وقررت اللجنة التنفيذية الموافقة على إعداد مشروع إيضاحي للمواد الهيدرو كلورية فلورية كربونية في   -156
 دوالر أمريكي 3 000 تكاليف دعم الوكالة البالغة إلى دوالر أمريكي باإلضافة 40,000األردن بمبلغ قدره 

 .لليونيدو

  )56/36المقرر  (

 b41-إعداد مشروع إيضاحي إلزالة المواد الهيدرو كلورية فلورية كربونيـة         : ربية السعودية المملكة الع 
)b141-HCFC (في تصنيع األلواح البينية في مصنع األلواح السعودي 

 في صناعة األلواح  HCFC-141bقال ممثل األمانة إن اليونيدو قدم طلبا لمشروع إيضاحي إلزالة   -157
ويعتزم . 1999اح السعودي في المملكة العربية السعودية، وهو المصنع الذي أنشئ عام البينية في مصنع األلو

وقد تلقى البلد أمواال . HCFC-141bالمشروع تقديم إيضاحا الستخدام التكنولوجيا الهيدروكربونية لتحل مكان 
أمريكي خالل االجتماع دوالر 195,000إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورية فلورية كربونية تبلغ 

ادارة ازالة الخامس والخمسين للجنة التنفيذية، وهو المبلغ الذي لم يتضمن  الجزء االستثماري في خطة 
 .الهيدروكلوروفلوروكربون

 عدم اتخاذ إلىوخالل المناقشات التي أعقبت ذلك، رؤى أن هذا المشروع غير مؤهل للموافقة بالنظر   -158
 . يتعلق بالموعد الجديد إلنهاء المشاريع التي من هذا النوعاللجنة قرارا بعد فيما
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 : اللجنة التنفيذيةوقررت  -159

 في تصنيع األلواح  HCFC-141b إلزالة التدليلي عدم الموافقة على الطلب الخاص بالمشروع   )أ (
 الرفيعة المستوى في المملكة العربية السعودية؛

  .التواريخ النهائية بمجرد اتخاذ قرار بشأن المشروع  أن تحث اليونيدو على إعادة تقديم  )ب (

  )56/37المقرر (

إعداد خطة قطاعية إلزالة المواد الهيدرو كلورية فلورية كربونية في القطاع الفرعي لتبريد وسائل              : الهند
 .النقل وتكييف الهواء

 االجتماع الخامس والخمسين، قال ممثل األمانة إن اليونيدو قدم، تمشيا مع المناقشات التي جرت خالل  -160
طلبا إلعداد مشروع لخطط قطاعية للقطاع الفرعي المعني بتبريد وسائل النقل وتكييف الهواء كجزء من مقترح 

  ).د (55/13تجميعي للهند قدمه اليونيدو بوصفه الوكالة الرئيسية في ضوء المقرر 

إطار تعديالت برنامج عمل اليونيدو لعام وبعد أن أخذت في االعتبار المناقشات بشأن المشروع في   -161
، طلب من اليونيدو تعديل المبلغ المطلوب للمشروع لكي يتسق )أعاله من جدول األعمال) 1) (د (7البند  (2008

  .56/16مع المقرر 

 اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب إعداد خطة قطاعية إلزالة المواد الهيدرو كلورية فلورية وقررت  -162
 زائددوالر أمريكي  70,000ونية في القطاع الفرعي لتبريد وسائل النقل وتكييف الهواء في الهند بمبلغ قدره كرب

 لليونيدو بشرط أن تشكل الموافقة مكون المرحلة األولى من ا أمريكيا دوالر5 250تكاليف دعم الوكالة البالغة 
ي الهند، وعدم طلب أي تمويل آخر إلعداد المشاريع خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورية فلورية كربونية ف

  .ين الفرعيين لتبريد وسائل النقل وتكييف الهواءلقطاعل

  )56/38المقرر  (

إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورية فلوريـة كربونيـة للقطـاعين             : جمهورية إيران اإلسالمية  
 المعنيين بالمكثفات وتكييف هواء المنازل

ممثل األمانة إن اليونيدو قد مقترحا إلعداد خطة إلدارة إزالة المواد الهيدرو كلورية فلورية كربونية قال   -163
من القطاع الفرعي لتصنيع المكثفات وتصنيع تكييف هواء المنازل كجزء من مقترح تجميعي لجمهورية إيران 

وعقب المناقشات، وفي ضوء  ).د (55/13، بوصفه الوكالة الرئيسية، في ضوء المقرر ئنديبياإلسالمية قدمه اليو
بوصفه الوكالة الرئيسية إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورية فلورية اليوئنديبي ، أبلغ 129الفقرة 

وعلى ذلك سحب .  االجتماع السابع والخمسينإلىكربونية، االجتماع بأن البلد يرغب في إرجاء الطلب الحالي 
 .عروض للنظر من االجتماع الحالياليونيدو المشروع الم

 
  البنك الدولي )4(

 التي غطت نشاطين ُمقدمين للتمويل UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/18قدم ممثل األمانة الوثيقة   -164
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لإلكوادور وآخر ب طلب واحد يتعلق ومن بين الطلبين،. بواسطة البنك الدولي

  .  الرغاوي في سياق إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون إلندونيسياإلعداد خطة قطاعية لقطاع
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  )المرحلة الرابعة، السنة الثانية(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  :كوادوراإل

قال ممثل األمانة أن اإلكوادور كانت ال تزال في وضع محتمل لعدم االمتثال مع الضوابط الخاصة   -165
 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 122.4 الخاص بها قد سجل 2007 حيث أن استهالك عام ببروميد الميثيل،

كما أشارت األمانة أيًضا إلى أن البلد لم يمتثل بعد للمقرر  .مما شكل إنحرافًا عن التزام البلد بموجب البروتوكول
وقد كان من المقرر  .ى االمتثالمن أجل خطة عمل موافق عليها للعودة إلالثامن عشر  الجتماع األطراف 18/23

مناقشة ذلك باإلضافة إلى المسائل األخرى ذات الصلة بوضع االمتثال الخاص باإلكوادور وإنهائها في االجتماع 
   .الحادي واألربعين للجنة المنفذة

 بعد  ولم ترد2006عبر أحد األعضاء عن قلقه من أن اإلكوادور قد كانت في حالة عدم امتثال منذ عام   -166
على قرار األطراف المتعلق بإعداد خطة عمل واقترح أنه، عند الموافقة على التمويل، يجب إدراج شرطًا بتأجيل 

وعند قيامه باإليضاح، أجاب ممثل أمانة  .الصرف إلى حين تقديم خطة العمل للعودة إلى االمتثال للجنة المنفذة
إلكوادور وقد تمكن من أن يوضح لهم التزاماتهم حيال األوزون بأنه قد دخل مؤخًرا في مشاورات مع حكومة ا

 .وقد كان لدى البلد انطباع بأن جهوده المبكرة لالمتثال غطت جميع جوانب عدم االمتثال الخاص به .اللجنة المنفذة
ام وأضاف قائالً بأنه قد تم إعداد خطة عمل مؤخًرا، مما ُيشير إلى أن اإلكوادور سوف يكون في حالة امتثال في ع

  . وقد اتخذ جميع الخطوات الضرورية للبقاء كذلك في المستقبل2008

  : اللجنة التنفيذيةقررتو  -167

الموافقة على التمويل الخاص بالسنة الثانية من المرحلة الرابعة لمشروع التعزيز المؤسسي   )أ(
عم الوكالة  زائد تكاليف د دوالر أمريكي88 400لإلكوادور لمدة سنة واحدة فقط بمستوى تمويل 

 ؛ وعدم االمتثال لبروتوكول مونتريال، دون اإلجحاف بآلية  دوالرا أمريكيا6 630البالغة 

 .التعبير لحكومة اإلكوادور عن التعليقات الموجودة في المرفق الحادي عشر من التقرير الحالي  )ب(

  )56/39المقرر (

  روكربون في قطاع الرغاويإعداد خطة قطاعية لخفض استهالك الهيدروكلوروفلو: إندونيسيا

أوضح ممثل األمانة أن البنك الدولي كان يطلب التمويل اإلضافي أيًضا إلعداد خطة إدارة إزالة   -168
الهيدروكلوروفلوروكربون إلندونيسيا، من أجل وضع خطة قطاعية لخفض استخدام مركبات 

كانت اللجنة قد وافقت  ).أ(55/13رر الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تصنيع الرغاوي، باالتفاق مع المق
بالفعل في اجتماعها الخامس والخمسين على التمويل إلندونيسيا من أجل إعداد خطة إلدارة إزالة 

وقد أشار البنك الدولي في التقديم الخاص . ا أمريكيا دوالر173 750الهيدروكلوروفلوروكربون بمستوى تمويل 
ستُغطيها الخطة القطاعية والكمية المحتمل إزالتها من مركبات به إلى العدد التقريبي للشركات التي 

، بوصفه الوكالة الرئيسية أعلن مندوب اليوئنديبيو .الهيدروكلوروفلوروكربون واألنشطة التي سُيغطيها التمويل
  .أن حكومة إندونيسيا قد طلبت تأجيل البت في الطلبإلندونيسيا، 

بت في طلب التمويل الخاص بالخطة القطاعية لخفض استخدام مركبات  اللجنة التنفيذية تأجيل الوقررت  -169
   .الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تصنيع الرغاوي في إندونيسيا لالجتماع السابع والخمسين

 )56/40المقرر ( 
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 التكاليف اإلدارية  )ه(

 لفترة السنوات الثالث تقرير عن المسائل الرئيسية المحددة من تقييم التكاليف اإلدارية المطلوبة  - 1
  )55/44المقرر  (2009-2011

 التي تعرض المسائل الرئيسية الناشئة عن UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/19قدم ممثل األمانة الوثيقة   -170
وقد نوقشت مسودة للتقرير أثناء اجتماع . Pricewaterhouse Coopersدراسة التكاليف اإلدارية التي أجراها 

 حيث وافق الحاضرون على النقاط  الرئيسية 2008تشرين األول / أكتوبر2ن الوكاالت في التنسيق المشترك بي
ويتضمن المرفق األول بالتقرير تعريفا للتكاليف اإلدارية التي تستخدمها األمانة منذ . التي أثيرت في الورقة

ذة األخرى أن ، وفي حين اعترض اليونيب على بعض عناصر هذا التعريف، أوضحت الوكاالت المنف1998
  .تكاليفها اإلدارية الخاصة بها تتوافق مع ذلك التعريف ومن ثم لم يوص بإجراء أي تغيير

 نسبة 2007 إلى 1998وقد بلغت التكاليف اإلدارية الشاملة التي ووفق عليها للوكاالت المنفذة للفترة   -171
 في 13 األمم المتحدة المعياري البالغ  في المائة من الموافقات على المشاريع وهو مبلغ يقل عن معدل12.09

وقال ممثل . المائة، ويعادل إجابيا ذلك المعمول به في برنامج المساعدة على االمتثال لدى مرفق البيئة العالمية
األمانة إنه يمكن، من خالل أخذ المكونات اإلدارية لبرنامج المساعدة على اإلمتثال لدى اليونيب، عقد مقارنة بين 

 وتم إبالغ االجتماع أنه خالل اجتماع التنسيق بين الوكاالت، اقترح . اإلدارية للوكاالت المنفذة األربعالتكاليف
الترتيبات المعقدة للتمويل من مختلف المصادر ورصدها ورصد البنك الدولي إمكانية توفير تكاليف إدارية لخدمة 

وأشار إلى أن اللجنة . درو كلورية فلورية كربونيةوالتي يمكن استخدامها في زيادة الموارد إلزالة المواد الهي
التنفيذية قد ترغب في النظر في هذا المسألة خالل مداوالتها المقبلة بشأن موضوع التمويل المشترك واستخدام 

  .اإليرادات اإلضافية

م المتحدة وقال أحد األعضاء إنه نظرا ألن الزيادات في الميزانية قد ظلت دون المعدل المعياري لألم  -172
 في المائة، اليوجد مبرر للقلق في الوقت الحاضر، غير أنه أشار إلى أن من المهم استمرار تتبع معدل 13البالغ 

وعلى ذلك فإن من المهم أن تواصل جميع الوكاالت المنفذة . الزيادة لضمان عدم زيادته عن المتوسط التاريخي
فها اإلدارية وخاصة فيما يتعلق بتكاليف وحداتها األساسية ونظرا اإلبالغ سنويا عن الزيادات التي تحدث في تكالي

  .ألن لدى الوكاالت المنفذة إيرادات كافية لألغراض اإلدارية، فال مبرر التغيير في الوقت الحاضر

  : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب هذه المناقشات،   -173

ة عن تقييم التكاليف اإلدارية المحددة أن تحيط علما بالتقرير الخاص بالمسائل الرئيسية الناشئ  )أ(
 والوارد في الوثيقة 55/44، والذي أعد إعماال للمقرر 2011-2009لفترة السنوات الثالث 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/19؛  

أن تبقى على نظم التكاليف اإلدارية الحالية للوكاالت الثنائية والمتعددة األطراف لفترة الثالث   )ب(
  ؛2011-2009سنوات 

أن تطلب من الوكاالت المنفذة تقديم بيانات فعلية كافية حتى يمكن رصد الفوارق بين اإليرادات   )ج(
  للتكاليف اإلدارية، والتكاليف المتكبدة؛
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أن تطلب من اليونيدو تقديم االفتراض الخاص بنموذج التكاليف اإلدارية لديه، وأن يقدم فى   )د(
ساسية معلومات عن التكاليف اإلدارية تفرق بين األنشطة الطلبات القادمة بشأن تمويل الوحدة األ
  المتعلقة بالمشاريع والتكاليف اإلدارية؛

  )56/41المقرر (

   لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي2009تكاليف الوحدة األساسية لعام   )2(

لتكاليف تتضمن معلومات عن ا. التيUNEP/OzL.Pro/ExCom/56/20قدم ممثل األمانة الوثيقة   -174
، والميزانيات المعتمدة ذات الصلة بها فضال 2008 والتكاليف التقديرية لعام 2007 و2006اإلدارية الفعلية لعامي 

 ينص على زيادات 46/35وقال إن المقرر . 2009عن الطلبات الخاصة بالتكاليف المقترحة للوحدة األساسية لعام 
 في المائة، وأشار إلى أنه كانت هناك زيادات سنوية لمعظم 3ره سنوية في تكاليف الوحدة األساسية بحد أقصى قد

وقد طلبت جميع الوكاالت زيادة بنسبة ثالثة في المائة عن تكاليف . الوكاالت منذ االجتماع السادس واألربعين
يذية بأن وفي الختام، ذكر اللجنة التنف. ، وقدمت جميعها مبررات لتلك الزيادات2008الوحدة األساسية لديها لعام 

 لالجتماع الحالي، وهذه هي المرة 2007البنك الدولي قد أعاد التمويل غير المستخدم للوحدة األساسية من عام 
  .األولى التي أعادت فيها إحدى الوكاالت أمواال خاصة بالوحدة األساسية

  : اللجنة التنفيذيةوقررت  -175

 في اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي 2008م أن تحيط علما بتقرير تكاليف الوحدة األساسية لعا  )أ(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/20على النحو الوارد في الوثيقة 

دوالرا أمريكيا لتمويل الوحدة األساسية لعام  1.857.636أن توافق على طلبات الحصول على   )ب(
والرا أمريكيا د 1.663.347دوالرا أمريكيا في اليونيدو و 1.857.636 في اليوئنديبي و 2009

 )ب (56/41 والمقرر في ضوء التقرير المشار إليه أعالهو 46/35في البنك الدولي وفقا للمقرر 
-2009المسائل الرئيسية الناشئة عن تقييم التكاليف اإلدارية المحددة لفترة الثالث سنوات بشأن 
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/19 الواردة في الوثيقة 2011

  )56/42المقرر (

  2009ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام   )و(

 التي تتضمن ميزانية برنامج المساعدة UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/21قدم ممثل األمانة الوثيقة   -176
دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم  8.490.000 والتي تقدر بمبلغ 2009على االمتثال لدى اليونيب لعام 

 2008 في المائة عن ميزانية عام 3ويمثل المبلغ المطلوب زيادته بنسبة .  دوالر أمريكي679.200الوكالة البالغة 
غير أنه كان هناك عدد من التغييرات في ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال قد . 47/24وهو مايتفق والمقرر 

ظيفة أسفرت عن زيادة في بنود  و11فعلى وجه الخصوص أعيد تصنيف . ترغب اللجنة التنفيذية قي استعراضها
 في المائة في موظفي الخدمات العامة 5.05 في المائة في تكاليف موظفي المشاريع و 4.82الميزانية بنسبة 

ونتيجة لهذه التغييرات، أجرى أيضا خفض في بعض البنود التشغيلية لسفريات الموظفين . والمساعدات المؤقتة
وتشعر األمانة بالقلق من أن الخفض في الميزانيات البرامجية والتشغيلية . وعةوالتدريب والمعدات والتكاليف المتن

  .5قد يؤثر في نوعية المساعدات التي تقدم لبلدان المادة 
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وأوضح اليونيب أنه قد أجرى فحصا لعنصر التوظيف في المكاتب اإلقليمية لبرنامج المساعدة على   -177
عض التعديالت لتعكس تلك المسؤوليات الجديدة المرتبطة بالمواد االمتثال، وأنه كان من الضروري إجراء ب

الهيدرو كلورية فلورية كربونية مما أسفر عن نقل بعض المهام من عدد من الموظفين إلى الموظفين المعنيين 
ي ولم تبين التوضيحات التي قدمت بشأن التغييرات ف. بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورية فلورية كربونية

الوظائف بوضوح كيف سيؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة في برنامج المساعدة على االمتثال، والسبب في ترقية بعض 
  .الوظائف دون وظائف أخرى

وفي الختام، قال ممثل األمانة إن اليونيب قد اقترح أيضا إقامة شبكة إقليمية للبلدان الجزرية في المحيط   -178
ميزانية طوارئ خاصة باالمتثال "وقدم اقتراح بطلب لمرة واحدة . قليمي لهذه الشبكةالهادي، وإنشاء وظيفة منسق إ

انظر  ()2) (د (7دوالر أمريكي، وقد نظر في كال اإلقتراحين في إطار البند 200.000بمبلغ " 2010في 
  ). بشأن هذا المقترح56/34 و56/33 ينالمقرر

التابع لليونيب ذ في إطار برنامج المساعدة على االمتثال وساد اتفاق عام على أهمية األنشطة التي تنف  -179
وعلى الحاجة إلى ضمان أن يتمتع اليونيب بالمرونة الكافية إلعادة تخصيص الموارد والموظفين حسبما تقتضيه 

، وقد استفادت بلدان التابع لليونيبالضرورة من أجل تحقيق أولوياته في إطار برنامج المساعدة على االمتثال 
وأعرب عن التقدير لليونيب لما قام . برنامج المساعدة على االمتثال استفادة كبيرة من األنشطة التي ينفذها 5مادة ال

به من عمل جيد ولتوفيره ميزانية تتسق مع المبادىء التوجيهية الصادرة عن اللجنة التنفيذية مما رؤى أنه بمثابة 
  .لميزانية السابقةخطوة كبيرة إلى األمام بالمقارنة باقتراحاته ل

 في حين لم يتم P5 إلى P4وردا على سؤال من أحد األعضاء عن السبب في ترقية بعض الوظائف من   -180
ذلك بالنسبة لوظائف أخرى، أوضح ممثل اليونيب بأن هذه القرارات قد اتخذت في ضوء زيادة المسؤوليات التي 

 لقواعد األمم المتحدة المعنية بالموظفين وللبقاء في أسندت إلى بعض الوظائف فضال عن الحاجة إلى االمتثال
 يإلقليما المكتبوقدم كمثال المسؤوليات الجديدة المسندة لمنسق . برنامج المساعدة على االمتثالحدود ميزانية 

 ثالبرنامج المساعدة على االمتالذي أضيفت إليه مسؤولية تنسيق إقليمين في أفريقيا فضال عن إدارة فرقة فريقيا أل
  .P5 إلى P4بأكملها، والذي سيجري إعادة تصنيف وظيفته نتيجة لذلك من 

  : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب المناقشات،   -181

 8.490.000 بمبلغ 2009 لعام CAPأن توافق على ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال   )أ(
 دوالر أمريكي، 679.200لبالغة  في المائة وا8دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف الدعم بنسبة 

وأن توافق على التغييرات التي قدمها  على الميزانية وفقا لذلك، 56/41وأن تطبق أحكام المقرر 
  اليونيب في اقتراحه بشأن الميزانية؛

  :CAPأن تطلب من اليونيب أن يواصل مايلي في تقديماته القادمة لميزانية البرنامج   )ب(

  .لة عن األنشطة التي ستستخدم فيها األموال العالميةأن يقدم معلومات مفض  )1(

 الستيعاب األولويات CAPأن يوسع من نطاق أولويات التمويل فيما بين بنود ميزانية   )2(
 47/24المتغيرة، وأن يقدم تفاصيل عن إعادة التخصيص في ميزانيته إعماال للمقررين 

  .50/26و
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حالية للموظفين وإبالغ اللجنة التنفيذية بأىس أن يقدم تقريرا عن مستويات الوظائف ال  )3(
  .تغييرات عليها والسيما فيما يتعلق بزيادة مخصصات الميزانية

 )56/43المقرر (

  المشروعات االستثمارية  )ز(

  أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

اق المزودة بمقياس االستنشإزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة : األرجنتين
  )البنك الدولي (للجرعات التي تتضمن ايروسوالت

، قال ممثل األمانة إن البنك الدولي قدم، بالنيابة UNEP/OzL.Pro.ExCom/56/22لدى تقديمه الوثيقة   -182
ق االستنشاعن حكومة األرجنتين، مقترح مشروع إلزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة 

المزودة بمقياس للجرعات في األرجنتين من خالل تحويل خطوط اإلنتاج لتكنولوجيا األيزوبوتان 
وتمت مناقشة عدد من المسائل المتعلقة بالسياسات العامة والتكاليف خالل عملية استعراض . والهيدروفلوروالكان

تعيينات اج ومصادر التمويل، والمشروع، بما في ذلك مدى التأهيل للحصول على تمويل لتحويل خطوط اإلنت
وقدرت التكاليف . 2010 للمواد الكلوروفلوروكربونية ذات الطابع الصيدالني ما بعد عام االستخدامات الضرورية

  .  مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك إستراتيجية انتقالية2.8اإلجمالية للمشروع بمبلغ 

ة المعنية بإدخال تكنولوجيا إبتكارية تولد أيضا منافع لتغير وتم توصية حكومة األرجنتين واألمانة والشرك  -183
 الدراسة النظرية التي يضطلع بها اليونيب التكنولوجيا حتى يمكن أن تجذب الحظأن تأحد األعضاء وحث . المناخ

  .المزيد من االنتباه

وروكربونية في تصنيع  اللجنة التنفيذية الموافقة على مشروع إزالة استهالك المواد الكلوروفلوقررت  -184
 دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم 2 806 874االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في األرجنتين، بمبلغ أجهزة 
  : للبنك الدولي، على أساس التفاهم أن دوالرا أمريكيا210.516 البالغة الوكالة

لكلوروفلوروكربونية في  سيوقف االستهالك من المواد اLaboratorio Pablo Cassaraمعمل   )أ(
االستخدامات غير الضرورية ويتحول إلى تكنولوجيا غير المواد المستنفدة لألوزون على نفقته 
الخاصة إذا لم توافق السلطات المحلية المعنية بالصحة على اختيار تكنولوجيا األيزوبوتان التي 

  اقترحتها الشركة؛

دام التمويل المتاح لألنشطة المؤهلة التي تراها وسيكون لحكومة األرجنتين المرونة في استخ  )ب(
االستنشاق المزودة مالئمة لتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزة 
  .بمقياس للجرعات ووفقا للمقررات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة للصندوق

  )56/44المقرر (

لمواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزة االستنشاق المزودة الخطة القطاعية إلزالة استهالك ا: الصين
  )اليونيدو (بمقياس للجرعات

، قال ممثل األمانة إن اليونيدو قدم، بالنيابة عن UNEP/OzL.Pro.ExCom/56/24لدى تقديمه الوثيقة   -185
لكلوروفلوروكربونية  طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد ا322.5حكومة الصين، خطة قطاعية إلزالة 

 مليون 18.85االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات بتكلفة إجمالية للصندوق قدرها المستخدمة في تصنيع أجهزة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64 
 
 

 50

وكان المشروع قد قدم من قبل إلى االجتماعين الثالث والخمسين . دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة
تعراض المعلومات اإلضافية المقدمة من حكومة الصين عقب واستنتجت األمانة، لدى اس. والخامس والخمسين

نظر اللجنة التنفيذية في المسألة في اجتماعها الخامس والخمسين، أن المنهجية المقترحة في ذلك االجتماع الخاصة 
 وباستخدام هذه المنهجية، يصل المستوى اإلجمالي. بتحديد التكاليف اإلضافية للخطة القطاعية ال تزال صالحة

 مليون دوالر أمريكي، على أساس التفاهم أن حكومة الصين سيكون لها المرونة في 12.49للتمويل المطلوب إلى 
كربونية استخدام التمويل المتاح لألنشطة المؤهلة التي تراها مالئمة لتحقيق اإلزالة الكاملة من المواد الكلوروفلورو

وقررت اللجنة  .ولم تقبل حكومة الصين هذا المقترح. في قطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
  .التنفيذية إحالة النظر في هذه المسألة إلى فريق اتصال

 اللجنة التنفيذية الموافقة على الخطة القطاعية إلزالة قررتبعد االستماع إلى تقرير فريق االتصال، و  -186
نشاق المزودة بمقياس للجرعات في الصين بتكلفة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزة االست

 دوالر أمريكي لليونيدو، 1 012 500دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  مليون 13.5 إجمالية قدرها
  :على أساس أن

تتمتع حكومة الصين بالمرونة في استخدام التمويل المتاح لألنشطة المستحقة التي تراها مناسبة   )أ(
ق اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس لتحقي

  للجرعات، وبما يتفق مع مقررات الصندوق ومبادئه التوجيهية ذات الصلة؛

  .اللجنة التنفيذية لن توافق على أي تمويل إضافي إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الصين  )ب(

   )56/45المقرر (

 االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة : كولومبيا
  )اليوئنديبي(

قال ممثل األمانة إن اليوئنديبي قدم مقترح مشروع بالنيابة عن حكومة كولومبيا إلزالة المواد   -187
ياس للجرعات عن طريق مساعدة الشركة المملوكة االستنشاق المزودة بمقالكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة 

 لتحويل خط إنتاجها إلى كربونيةاالستنشاق التي تستخدم المواد الكلوروفلوروأجهزة محليا الوحيدة التي تنتج 
 مليون دوالر 1.1وكانت التكاليف اإلجمالية للمشروع تقل عن . 2012تكنولوجيا الهيدروفلوروالكان بحلول عام 

وأثارت األمانة عدة مسائل في المناقشات مع . لتعديالت المطلوبة بموجب المقررات ذات الصلةأمريكي قبل ا
 دوالرا أمريكيا بعد 409 359والتكاليف اإلجمالية للمشروع الموافق عليها تبلغ . اليوئنديبي، وتم تسويتها جميعا
واج تسجيل األموال المقدمة في إطار  دوالر أمريكي من اإلجمالي إلزالة ازد30 500أخذ في الحسبان خصم مبلغ 

  . دوالر أمريكي قدمته الشركة كمساهمة الجهة النظيرة490 000الخطة الوطنية لإلزالة وما يقرب من مبلغ 

 الموافقة على مشروع إزالة استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع ةوقررت اللجنة التنفيذي  -188
لبالغة  دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة 409 359اس للجرعات بمبلغ نشاق المزودة بمقيـاالستأجهزة 

  .لليوئنديبي ا دوالرات أمريكية 30 702

  )56/46المقرر (
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اإلستراتيجية الوطنية للتحول إلى أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الخالية من المواد : الهند
  في تصنيع أجهزة االستنشاق الصيدالنيةكربونية الكلوروفلورو وخطة إزالة الموادكربونيةالكلوروفلورو

  )إيطاليا، واليوئنديبي، واليونيب(المزودة بمقياس للجرعات 

قال ممثل األمانة إن اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية قدم، بالنيابة عن حكومة الهند، إستراتيجية   -189
مزودة بمقياس للجرعات الخالية من المواد الكلوروفلوروكربونية وخطة أجهزة االستنشاق الوطنية للتحول إلى 

والتكاليف . إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة االستنشاق الصيدالنية المزودة بمقياس للجرعات
والر أمريكي،  مليون د26.7 غير أن الهند تطلب مبلغ . مليون دوالر أمريكي61.7اإلجمالية للمشروع تقدر بمبلغ 

 من أجهزة صادرات في المائة 4.9بعد خصم عنصر الملكية األجنبية في حالة شركة واحدة، وتعديالت ناتجة عن 
، ومساهمة الجهة النظيرة المقدمة من الشركات 5االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات إلى بلدان غير بلدان المادة 

قترحت طريقة بديلة لتحديد التكاليف اإلضافية للمشروع استنادا إلى وكانت األمانة قد ا.  في المائة57والبالغة 
استعراضها للمقترح، والعدد الكبير من أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ذات مكونات وتأثيرات نشطة 

لصندوق مختلفة، والمعلومات اإلضافية التي تم الحصول عليها خالل استعراض المشروع والخبرات التي اكتسبها ا
وكانت الطريقة تتمشى مع السياسات العامة والمبادئ التوجيهية للصندوق وتتناول جميع . في قطاع هذه األجهزة

ووفقا لهذه الطريقة، كان مستوى . المسائل المتعلقة بالسياسات العامة والتكاليف المثارة خالل استعراض المشروع
 أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتوفلوركربونية في تصنيع التمويل المقترح لإلزالة الكاملة للمواد الكلور

 مليون دوالر أمريكي للملكية األجنبية، 15.3بعد تعديالت قدرها و.  مليون دوالر أمريكي25.1في الهند يبلغ 
روكربونية ، وتمويل الجهة النظيرة، والتمويل إلزالة المواد الكلوروفلو5بلدان غير بلدان المادة إلى  والصادرات

 مليون دوالر 10.2الموافق عليه بالفعل في الخطة الوطنية لإلزالة، وكانت التكاليف اإلجمالية للمقترح قدرها 
  .أمريكي، اشتملت على إستراتيجية انتقالية ووحدة لتنفيذ ورصد المشروع

ستنشاق المزودة بمقياس وإذ تالحظ المساهمة الكبيرة للجهة النظيرة المقدمة من شركات تصنيع أجهزة اال  -190
للجرعات، والحاجة العاجلة إلكمال تحويل قطاع هذه األجهزة إلى بدائل غير المواد الكلوروفلوروكربونية، 

 اللجنة التنفيذية الموافقة قررتواألعمال التي اضطلعت بها حكومة الهند، واألمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة، 
ل إلى أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الخالية من المواد اإلستراتيجية الوطنية للتحوعلى 

المزودة  الكلوروفلوروكربونية وخطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة االستنشاق الصيدالنية
 دوالر 851 700 دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 10 202 267في الهند بمبلغ بمقياس للجرعات 

 دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا؛ 230 000 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 2 000 000(أمريكي 
 120 000 دوالرا أمريكيا لليوئنديبي؛ و606 170 دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 8 082 267و

، على أساس التفاهم أن حكومة ) دوالر أمريكي لليونيب15 600ة دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغ
الهند سيكون لها المرونة في استخدام التمويل المتاح لألنشطة المؤهلة التي تراها مالئمة لتحقيق اإلزالة الكاملة 

المبادئ ، ووفقا للمقررات وكربونية في قطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتللمواد الكلوروفلورو
 .التوجيهية ذات الصلة للصندوق

  )56/47المقرر (

المساعدة التقنية لتنفيذ إستراتيجية انتقالية وطنية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات : إندونيسيا
  )اليوئنديبي واليونيب (الخالية من المواد الكلوروفلوروكربونية

رحا خاص ببرنامج مساعدة تقنية إلستراتيجية انتقالية وطنية قال ممثل األمانة إن اليوئنديبي قدم مقت  -191
وقدرت .  في إندونيسياالكلوروفلوروكربونيةاالستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الخالية من المواد ألجهزة 

وأشار إلى أن اللجنة وافقت في اجتماعها الرابع .  دوالر أمريكي196 000التكاليف اإلجمالية للمشروع بمبلغ 
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ألربعين قد وافقت على خطة وطنية لإلزالة، مع اإلحاطة علما بأنه لن تكون هناك أموال إضافية متاحة من وا
 طن من قدرات استنفاد األوزون تستخدم في قطاع 30، باستثناء الكلوروفلوروكربونيةالصندوق إلزالة المواد 

  .ياس للجرعاتاالستنشاق المزودة بمقأجهزة األيروسوالت الصيدالنية، بما في ذلك 

ستهالك المواد الكاملة الزالة اإلاللجنة التنفيذية التزام حكومة إندونيسيا ببعد  أن الحظت و  -192
، 2009االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات بحلول عام أجهزة  المستخدمة في تصنيع الكلوروفلوروكربونية

الستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في إندونيسيا  الموافقة على برنامج المساعدة التقنية الخاص بأجهزة اقررت
 دوالرا أمريكيا للبنك الدولي، على 13 950 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 155 000بمبلغ 

 . في إندونيسياالكلوروفلوروكربونيةأساس التفاهم أن الصندوق لن يوافق على تمويل إضافي إلزالة المواد 

  )56/48المقرر (

 في تصنيع أجهزة االستنشاق الصيدالنية المزودة بمقياس  الكلوروفلوروكربونيةخطة إزالة المواد: باكستان
  )اليوئنديبي واليونيب (للجرعات

في تصنيع أجهزة االستنشاق  الكلوروفلوروكربونيةقدم ممثل األمانة مقترح مشروع إلزالة المواد   -193
 باكستان، ينفذه اليوئنديبي جنبا إلى جنب مع إستراتيجية انتقالية، ينفذها فيالمزودة بمقياس للجرعات  الصيدالنية

ويقترح المشروع تحويل ثالثة من مرافق .  مليون دوالر أمريكي2.1اليونيب، بطلب تمويل إجمالي قدره نحو 
تاج جديد  إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروالكان، وطلب لخط إنأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتإنتاج 

 وتكاليف تشغيلية لمدة سنة تتصل بتحويل المرافق التي تشغلها شركة غالكسو سميث كالين
)GlaxoSmithKline – GSK( في باكستان، فضال عن طلب لمعدات إضافية إلعادة تهيئة خطوط اإلنتاج التي 

لبيانات أن ثالثة مجموعات وأوضحت ا). Macter(وماستر انترناشيونال ) Zafa(تشغلها معامل زافا الصيدالنية 
 أنتجت في شركة زافا الكلوروفلوروكربونية التي تستخدم المواد أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتمن 

، وبالتالي ليس من الواضح ما إذا كان تحويل 2005 إلى 2002كانون الثاني /إلجراء اختبارات الثبات من يناير
  .لخط إنتاج شركة زافا مؤهال للتموي

 في االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتووجد خالل استعراض المشروع أن تحويل خط تصنيع أجهزة   -194
وبالتالي، تم االتفاق على أن طلب التمويل، قبل .  سوف يتطلب خط إنتاج أبسط، مما سيقلل التكاليفGSKشركة 

الذي لهذا المستوى المنخفض من التمويل، ونظرا .  مليون دوالر أمريكي1.56التعديالت، سيتم تخفيضه إلى مبلغ 
، فلن تسمح تكاليف الدعم الناتجة عن ذلك لليوئنديبي من تنفيذ  دوالر أمريكي100 000 إلى بعد التعديالتسيصل 

 دوالر أمريكي إضافي لإلشراف والتحقق من تحويل جميع 100 000المشروع بصورة مالئمة، وتم طلب مبلغ 
.  إذا لم يتم تمويل تحويل كل من مصنعي زافا وماسترشاق المزودة بمقياس للجرعاتاالستنأجهزة شركات تصنيع 

المطلوب لتنفيذ المشروع بصورة مالئمة وإذا وجد أن مصنع زافا مؤهال للحصول على تمويل، فإن المبلغ 
  . دوالر أمريكي70 000سينخفض إلى 

 دوالرات أمريكية يستند إلى االستهالك 378 810وأشار البعض إلى أن تعديل مستوى التمويل البالغ   -195
الكلي للمواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات  دون خصم االستهالك 

وفي حالة عدم إدخال الملكية األجنبية في االعتبار، ستكون قيمة . المقترن بالمصنع المملوك لجهة أجنبية
وأشار أحد األعضاء إلى . ونوقشت أيضا مسألة استحقاق خط اإلنتاج في زافا. ا أمريكيا دوالر79 550االنخفاض 

غير أن .  إلجراء اختبارات االستقرار2002أن أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات كانت تُنتج في عام 
أن استحقاق المصنع بالتالي ، و2005عضوا آخر قال إن اإلنتاج التجاري الفعلي لتلك األجهزة لم يبدأ إال في عام 

لمواصلة صغير الحجم وعقب مناقشات مبدئية، أحالت اللجنة التنفيذية هذه المسألة إلى فريق اتصال  .مشكوك فيه
  .النظر فيها
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  : اللجنة التنفيذية ما يليقررتبعد االستماع إلى تقرير فريق االتصال،   -196

كلوروفلوروكربونية في إنتاج أجهزة االستنشاق  الموافقة على خطة إزالة استهالك المواد ال  )أ(
  دوالرا أمريكيا زائدا 449 996الصيدالنية المزودة بمقياس للجرعات في باكستان بتكلفة قدرها 

   دوالرا أمريكيا لليوئنديبي؛33 750تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 

لمزودة بمقياس للجرعات غير الموافقة على االستراتيجية الوطنية للتحول إلى أجهزة االستنشاق ا  )ب(
 دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 79 000المعتمدة على الكلوروفلوروكربون بمبلغ 

   دوالر أمريكي لليونيب؛9 100

تتمتع حكومة باكستان بالمرونة في استخدام التمويل المتاح لألنشطة المستحقة التي تراها مناسبة   )ج(
لة للمواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس لتحقيق اإلزالة الكام

  للجرعات، وبما يتفق مع مقررات الصندوق ومبادئه التوجيهية ذات الصلة؛

 )56/49المقرر (

  الرغاويقطاع 

المشروع النموذجي للتحقق من فورمات الميثيل كعامل نفخ في تصنيع رغاوي البولي يوريثان : البرازيل
  )اليوئنديبي( )المرحلة األولى(

حقق من فورمات الميثيل كعامل نفخ في تصنيع رغاوي قدم ممثل األمانة مقترحا لمشروع نموذجي للت  -197
واقترح المشروع أوال تطوير استخدام فورمات الميثيل في تطبيقات .  في البرازيل قدمه اليوئنديبيالبولي يوريثان

تطبيق هذه التكنولوجيا في عدد محدود من المصانع ثم تحويل التكنولوجيا إلى البولي يوريثان والتحقق منها، و
، الذي تم بموجبه دعوة الوكاالت الثنائية )ه (55/43وقال إنه، في ضوء المقرر .  بالنظم المعنيةالشركات 

 الخالية من  في تطوير عوامل النفخ بالنظم المعنيةالشركات والمنفذة إلى تقديم مشروعات محددة تشتمل على 
  .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق منها، قد ترغب اللجنة التنفيذية في الموافقة على المشروع النموذجي

وفي المناقشات الالحقة، لوحظ أن إحدى المسائل المثارة نتيجة استخدام التكنولوجيا الجديدة هي ضرورة   -198
وأٍشير أيضا إلى أن طلب التمويل .  التراخيص لهذه التكنولوجياوضع ترتيبات إصدار التراخيص مع جهة إصدار

الحالي يتعلق بالمرحلة األولى من عملية تتكون من مرحلتين وأنه ال توجد أي إزالة من القدرات المستنفدة 
وعرض عدد من المشروعات النموذجية المختلفة الخاصة . لألوزون مرتبطة بالمرحلة األولى من المشروع

 على اللجنة التنفيذية وكانت هناك حاجة إلى مناقشة تداعيات هذه المشروعات ةالهيدروكلوروفلوروكربونيبالمواد 
وكان هناك قلق معرب عنه إزاء إمكانية وجود حاجة إلى التحقق .  من جدول األعمال8بتعمق أكثر في إطار البند 

وقال  . قد تشتمل على تكاليف إضافية كبيرةمن التكنولوجيا الجديدة في عدد من المناطق المختلفة، وهي عملية
  . أخرىممثل اليوئنديبي إنه فور التحقق من التكنولوجيا، يمكن نقلها بدون إجراء المزيد من التحقق في مناطق

من فورمات الميثيل  اللجنة التنفيذية الموافقة على المشروع النموذجي للتحقق قررتوعقب المناقشات،   -199
 401 500في البرازيل بتكاليف إجمالية قدرها ) المرحلة األولى( ع رغاوي البولي يوريثانكعامل نفخ في تصني

 دوالرا أمريكيا لليوئنديبي، مع اإلحاطة علما بأن 30 113دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
وجيا فورمات الميثيل في وأنه تم تصميمه لنشر نتائج التحقق من تكنول) ه (55/43المشروع يتمشى مع المقرر 

التطبيقات العالمية لرغوي البولي يوريثان لألغشية الصلبة والمدمجة، وعلى أساس التفاهم أن المشروع سيكون 
 لألغشية الصلبة والمدمجة، وأن فورمات الميثيل في تصنيع رغاوي البولي يوريثانمن  أخر مشروع للتحقق

 . التنفيذية في المستقبل في طلب تمويل للمرحلة الثانية من المشروعالموافقة على المشروع ال تخل بنظر اللجنة

  )56/50المقرر (
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المرحلة  (المساميبوليوريتان الالمشروع التجريبي للتصديق على فورمات الميثيل في تطبيقات : المكسيك
  يوئنديبيال )األولى

ت الميثيل في تطبيقات البوليوريتان نظرت اللجنة التنفيذية في المشروع التجريبي للتصديق على فورما  -200
  .، وفقا لإليجاز المشار إليه أعاله المتعلق بمشروع البرازيلالمسامي للمكسيك المقدم من اليوئنديبي

 التجريبي للتصديق على فورمات الميثيل في تطبيقات  اللجنة التنفيذية الموافقة على المشروعقررتو  -201
 دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم 291 500بتكلفة مجموعها ) المرحلة األولى(البوليوريتان المسامي في المكسيك 

) ه(55/43 دوالر أمريكي لليوئنديبي، مع اإلشارة إلى أن المشروع يتمشى مع المقرر 21.862الوكالة البالغة 
مي على الصعيد وأنه ُصمم لنشر نتائج التصديق على تكنولوجيا فورمات الميثيل في تطبيقات البوليوريتان المسا

 العالمي، وعلى أساس أن يكون هذا المشروع آخر مشروع للتصديق فيما يتعلق بفورمات الميثيل في إنتاج رغاوي 
البوليوريتان المسامي، وأن الموافقة على المشروع ال تأثير لها على نظر اللجنة التنفيذية في طلب تمويل المرحلة 

  .الثانية من المشروع في المستقبل

  )56/51قرر الم(

  )البنك الدولي ( في قطاع الرغاوي11-الخطة القطاعية إلزالة الكلوروفلوروكربون: الصين  

غ ـة الرابعــة واألخيــرة من مبلـدم طلبا لصرف الشريحـة إن البنك الدولي قـقال ممثل األمان  -202
 في 11-ستخدام الكلوروفلوروكربون دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لبرنامج تنفيذ إزالة ا1 767 000

 وما 2007وأضاف أن الطلب كان مصحوبا بتقرير عن برنامج عمل العام . قطاع رغاوي البوليوريتان في الصين
وأوضح أنه تم . 2009، وبرنامج العمل السنوي المقترح لعام 2007أنِجز منه حتى اآلن، وتقرير عن التحقق لعام 

وقد تم التحقق من أن االستهالك ). 56/13انظر المقرر (ساسية المتعلقة بالمشروع حل مسألة السياسات العامة األ
في قطاع الرغاوي ضمن الحدود المتفق عليها بموجب خطة اإلزالة المعّجلة، وأنه يقل عن االستهالك في االتفاق 

ي أن أنشطة اإلزالة تتقدم وأظهر التقرير السنو. األصلي المعتمد في االجتماع الخامس والثالثين للجنة التنفيذية
 تشمل عددا من األنشطة الحكومية 2009وأضاف أن خطة العمل لعام .  كذلكوفقا للخطة وأنه تم التحقق منها
  .وإعداد تقرير عن إكمال المشروع

 اللجنة قررت، )56/13انظر المقرر ( لالتفاق 2010وبعد حل المسألة المتعلقة بالرص فيما بعد عام   -203
 2009 الموافقة على برنامج خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكرونية في قطاع رغاوي البوليوريتان لعام التنفيذية

 دوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم البالغة 1 767 000في الصين والشريحة المقترنة به بمستوى تمويل قدره 
 2009ولي تمويال ألنشطة فيما بعد عام ، على أساس أال يصرف البنك الد للبنك الدولي دوالرا أمريكيا159 030

  .إال بعد أن تتم الموافقة على خطة العمل المقدمة إلى االجتماع السابع والخمسين

  )56/52 المقرر(

  الهالونات

  )البنك الدولي (استهالك الهالونات/اتفاق قطاع إنتاج: الصين  

إلزالة تتم الموافقة ل يةهي أول خطة قطاعت استهالك الهالونا/قطاع إنتاجأشار ممثل األمانة إلى أن خطة   -204
 مليون دوالر 61.9واستطرد قائال إنه تم صرف مبلغ . عليها، وأنها تعالج كال من استهالك الهالونات وإنتاجها

وقال إن الصين تطلب من خالل البنك .  مليون دوالر أمريكي موافق عليها للخطة بوجه عام62أمريكي من أصل 
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وبعد . 2009 دوالر أمريكي لتنفيذ برنامج العام 100 000ة الثانية عشرة واألخيرة وقدرها الدولي صرف الشريح
 اللجنة التنفيذية الموافقة قررت، )56/13انظر المقرر  (2010حل المشكلة المتعلقة برصد االتفاق فيما بعد عام 

 دوالر أمريكي زائد 100 000على صرف الشريحة النهائية من الخطة القطاعية للهالونات في الصين بمبلغ 
  . للبنك الدولي دوالر أمريكي7 500الوكالة البالغة تكاليف دعم 

  )56/53المقرر (

  بروميد الميثيل

  )اليونيدو (اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل في البستنة وتبخير الّسلع باستثناء االستعمال للتمور: مصر  

باستثناء ( وطنية إلزالة بروميد الميثيل في البستنة وتبخير السلع قال ممثل األمانة إن اليونيدو قدمت خطة  -205
 مصر بحلول في، من شأنها أن تؤدي إلى اإلزالة الكاملة الستخدامات بروميد الميثيل الخاضعة للمراقبة )التمور

 2,75درها وأوضح أن الخطة حصلت على موافقة اللجنة في اجتماعها الثامن والثالثين بتكلفة ق. 2013نهاية عام 
 وتحقق اإلزالة الكاملة 2004 و2003، على أساس أن تجّمد مصر االستهالك خالل العامين  أمريكيمليون دوالر
.  مليون دوالر أمريكي2,26، شريطة الموافقة على الجزء الثاني من المشروع بمستوى 2009بحلول عام 

 مرحلي يشتمل على طلب من الحكومة لتغيير وأضاف أن اللجنة في اجتماعها الثاني والخمسين نظرت في تقرير
والحظت اللجنة أنه باكتمال تنفيذ المشروع سيكون استهالك بروميد . بعض التقنيات المختارة للمشروع األصلي

 عليه، يكون الحد وبناء طنا من قدرات استنفاد األوزون؛ 131,4الميثيل المتبقي المستحق للتمويل في مصر 
أعادت ووفقا للمناقشة مع األمانة، .  مليون دوالر أمريكي1,75لثاني من المشروع  األقصى لتمويل الجزء ا

 دوالر أمريكي 541 000 مليون دوالر أمريكي، أو ما يقل بمبلغ 1,93اليونيدو تقديم مشروع منقح بتكلفة قدرها 
 نقدا وعيناً  دوالر أمريكي400 000عالوة على ذلك، تم صرف ما يقرب من . تقريبا عن المشروع األصلي

  .كمساهمة مناظرة الستحداث بعض التكنولوجيا البديلة

وبعد أن أحاطت اللجنة التنفيذية علما بالتمويل الُمناظر والنتائج اإليجابية التي تحققت في استحداث تقنيات   -206
، 2013حلول نهاية عام بديلة، وبأن المشروع المنقح سُيكِمل إدخال تلك التقنيات، والتزام الحكومة بتحقيق اإلزالة ب

  : ما يليقررت م، غك/ دوالرا أمريكيا10,50وفعالية المشروع من حيث التكلفة التي تبلغ قيمتها 

فيما (الموافقة على المشروع المتعلق باإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل في البستنة وتبخير السلع   )أ(
والرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم  د1 934 994في مصر بتكلفة إجمالية قدرها ) عدا التمور

 دوالرا أمريكيا لليونيدو، على أساس أال يقدم أي تمويل إضافي لحكومة 145 125الوكالة البالغة 
  مصر ألغراض إزالة استخدامات بروميد بروميد الميثيل الخاضعة للمراقبة في البلد؛

ذية الوارد في المرفق الثالث عشر الموافقة على االتفاق المبرم بين حكومة مصر واللجنة التنفي  )ب(
  .بهذا التقرير

  )56/54المقرر (
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  )إيطاليا، اليونيدو ( )الشريحة األولى( مشروع ختامي –إزالة بروميد الميثيل : المغرب  

قال ممثل األمانة إن اليونيدو قدمت بالنيابة عن حكومة المغرب مقترحين بمشروعين إلزالة بروميد   -207
د المشروعين بالشريحة السادسة واألخيرة من مشروع إزالة بروميد الميثيل المستخدم لتبخير ويتعلق أح. الميثيل

التربة في إنتاج الطماطم، وقد أوصي بالموافقة الشمولية عليه، ومشروع ختامي إلزالة بروميد الميثيل المستخدم 
وأوضح أن . روميد الميثيل في البلدكغاز لتبخير التربة في إنتاج الفاصوليا الخضراء والقرعيات، يكمل إزالة ب

  .الوكالتين قد تناولتا جميع المسائل المتعلقة بالسياسات والتكاليف

  : اللجنة التنفيذية ما يليقررت  -208

أن توافق من حيث المبدأ على المشروع الختامي إلزالة بروميد الميثيل المستخدم كغاز لتبخير   )أ(
 1 437 594والقرعيات في المغرب، بتكلفة إجمالية قدرها التربة في إنتاج الفاصوليا الخضراء 

 140 300 دوالرا أمريكيا لليونيدو و84 750دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 
دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا، على أساس أنه لن يقدم أي تمويل إضافي للمغرب ألغراض 

  للمراقبة في البلد؛إزالة استخدامات بروميد الميثيل الخاضعة 

أن توافق على االتفاق المنقح بين حكومة المغرب واللجنة التنفيذية إلزالة االستخدامات الخاضعة   )ب(
  للمراقبة لبروميد الميثيل الوارد في المرفق الرابع عشر بهذا التقرير؛

ر أمريكي  دوال690 000أن توافق على الشريحة األولى من المشروع بتكلفة إجمالية قدرها   )ج(
 دوالر أمريكي 310 000 دوالرا أمريكيا لليونيدو و51 750زائدا تكاليف دعم الوكالة وقدرها 
  . دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا40 300زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  )56/55 المقرر(

  )البنك الدولي ()الشريحة الثالثة(خطة وطنية إلزالة بروميد الميثيل : تايلند  

قال ممثل األمانة إن البنك الدولي قدم تقريرا مرحليا عن تنفيذ البرنامج السنوي الثاني للخطة الوطنية   -209
وأضاف أن حكومة تايلند قامت منذ الموافقة . إلزالة بروميد الميثيل لتايلند وطلبا لتمويل الشريحة الثالثة للمشروع

ثال التفاقها مع اللجنة التنفيذية، حيث كان االستهالك في على المشروع بالحد من استهالك بروميد الميثيل في امت
 طنا من قدرات استنفاد األوزون عن المستوى المسموح به بموجب البروتوكول وعن 24,7 يقل بمقدار 2007عام 

 في المائة من 12، لم تتجاوز نسبة ما تم صرفه 2008آب /وفي أغسطس. أقصى مستوى مسموح به في االتفاق
 مليون دوالر أمريكي بحلول 1,35الموافق عليه، وقُدِّر أنه سيتم صرف ما يقرب من للتمويل مالي المبلغ اإلج
.  دوالر أمريكي متبقيا من الشريحتين األوليين386 000، مما يتـرك رصـيدا قدره حوالي 2009نهاية العام 

 وما بعده، لم تتمكن األمانة من 2009وبالنظر إلى مستوى التمويل الذي ما زال متاحا للصرف حتى نهاية العام 
  .التوصية بالموافقة على الشريحة الثالثة من المشروع
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 البنك الدولي أشار، ردا على ذلك، إلى أن االتفاق مع اللجنة يذكر التزام الحكومة بالمحافظة أنوأضاف   -210
لجدول لتحقيق ام استالمها وفقا على مستوى ميثيل البروميد دائما عند المستوى المحدد في مقابل المبالغ التي يت

وقال إن حكومة تايلند نفذت . عليه من جانب جميع األطراف لدى إقرار االتفاقالمتفق محدد للتمويل الزمني ال
التزامها بخفض استهالكها من بروميد الميثيل، وتوقعت بالتالي أن تُصرف الشريحة الختامية من التمويل في عام 

األمانة ، طلبت للمشروعات المتعددة السنواتصرف ذات مستوى منخفض من اللة، في عدة حاالت مماث و.2008
إلى الوكاالت المعنية إرجاء الطلب، بغّض النظر عما إذا كان المستوى المبلغ عنه الستهالك المواد المستنفدة 

  . ذلكوكانت الوكالة المعنية عادةً توافق على أن تفعل. لألوزون متمشيا مع المستوى المتفق عليه

وفي أثناء المناقشة، أثني على حكومة تايلند لوضعها السياسة العامة واإلطار التنظيمي الضروري لتحقيق   -211
إزالة بروميد الميثيل، ولكن البعض أكد أن التمويل الذي سبقت الموافقة عليه يقصد به تعزيز االمتثال من خالل 

وعلى هذا األساس، لن يكون .  التي تمت الموافقة عليها بالفعلتنفيذ األنشطة المدرجة في برامج العمل ذات الصلة
  .من المستصوب تقديم تمويل إضافي في الوقت الحاضر

 اللجنة التنفيذية، رغم ثنائها على حكومة تايلند لوفائها بعدد من المواعيد قررتفي أعقاب المناقشة و  -212
ثة من الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل إلى اجتماع المستهدفة للمشاريع، أن ترجئ طلب تمويل الشريحة الثال

  .مقبل، بعد تنفيذ األنشطة التي بدأت بالشرائح السابق الموافقة عليها وصرف التمويل المتاح أو االلتزام به

  )56/56 المقرر(

  )ألمانيا ()الشريحة األولى(اإلزالة النهائية لبروميد الميثيل في تبخير التربة : اليمن  

، وقال إن حكومة ألمانيا قدمت مقترحا UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/55عرض ممثل األمانة الوثيقة   -213
واستطرد قائال إن حكومة ألمانيا عالجت بنجاح . بالنيابة عن حكومة اليمنبمشروع لإلزالة النهائية لبروميد الميثيل 

  . جميع المسائل المتعلقة بالسياسات والتكاليف

  : اللجنة التنفيذيةقررت ذلك، استنادا إلىو  -214

أن توافق، من حيث المبدأ، على مشروع اإلزالة النهائية لبروميد الميثيل في اليمن، بمبلغ قدره   )أ(
 دوالرا أمريكيا أللمانيا، 76 159 دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 601 450

 إزالة استخدامات بروميد الميثيل على أساس أنه لن يقدم أي تمويل إضافي لليمن ألغراض
  الخاضعة للرقابة في البلد؛

أن توافق على مشروع االتفاق المنقح بين حكومة اليمن واللجنة التنفيذية إلزالة استخدامات   )ب(
  بروميد الميثيل الخاضعة للمراقبة الوارد في المرفق الخامس عشر بهذا التقرير؛

اإلزالة النهائية لبروميد الميثيل في اليمن، بتكلفة إجمالية أن توافق على الشريحة األولى من   )ج(
 دوالرات أمريكية 25 509 دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 201 450قدرها 

 دوالرا أمريكيا في االجتماع 123 636أللمانيا، على أساس التفاهم أنه سيتم الموافقة على مبلغ 
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 دوالرا أمريكيا في االجتماع 77 814يا المبلغ المتبقي البالغ الحالي، وستطلب حكومة ألمان
  .السابع والخمسين للجنة التنفيذية

  )56/57 المقرر(

المساعدة التقنية في اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل في استعماالت التبغ واألزهار المقطوعة للزينة : زامبيا
  )واليونيد (وفالحة البساتين ومراحل ما بعد الحصاد

 وقال إن اليونيدو قدمت بالنيابة عن UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/56عرض ممثل األمانة الوثيقة   -215
 أطنان من قدرات استنفاد األوزون من بروميد الميثيل المستخدم في 10حكومة زامبيا مقترحا بمشروع إلزالة 

وقد استُِند في هذا . يل الخاضعة للمراقبةتبخير التربة وقطاع ما بعد الحصاد، تمثل جميع استخدامات بروميد الميث
غير أنه بناء على المناقشات التالية، . 2005المشروع، بشكله المقدم أصال، إلى استهالك بروميد الميثيل في عام 

 أطنان من قدرات استنفاد األوزون، محسوبا على 7,4اتِفق على أن يكون مستوى االستهالك الذي يتعين إزالته 
  .2007-2005ستهالك الُمبلغ عنه للفترة أساس متوسط اال

  : اللجنة التنفيذية ما يليقررتو  -216

أن توافق على برنامج المساعدة التقنية على اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل في استعماالت التبغ   )أ(
 ن ومراحل ما بعد الحصاد في زامبيا، بمبلغ قدرهـة البساتيـة وفالحـواألزهار المقطوعة للزين

 دوالرا أمريكيا لليونيدو، 21 716 دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة وقدرها 289 548
على اساس أال ُيصرف أي تمويل إضافي لزامبيا ألغراض إزالة استعماالت بروميد الميثيل 

  الخاضعة للمراقبة في البلد؛

يذية إلزالة استعماالت بروميد أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة زامبيا واللجنة التنف  )ب(
  .الميثيل الخاضعة للمراقبة الوارد في المرفق السادس عشر بهذا التقرير

  )56/58 المقرر(

  اتفاقات متعددة السنوات

  )البنك الدولي (2008البرنامج السنوي لعام : الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون: إكوادور

، وقال إن البنك الدولي Add.1 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/56/29عرض ممثل األمانة الوثيقتين   -217
قدم بالنيابة عن حكومة إكوادور طلبا لصرف الشريحة الخامسة واألخيرة من الخطة الوطنية إلزالة المواد 

 2007وأضاف أن البنك الدولي قدم أيضا تقريرا للتحقق إلى جانب التقرير المرحلي لعام . الكلوروفلوروكربونية
 فيما يتعلق بنظام منح 2009، الذي سينفذ وفقا له عدد من األنشطة في عام 2008مج التنفيذ السنوي لعام وبرنا

وفيما يتعلق . التصدير، وأنشطة االسترداد وإعادة التدوير ونشاط خاص بمبردات المباني/التراخيص لالستيراد
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، قال إن األمانة تلقت مؤخرا المعلومات التي بتنفيذ برنامج االسترداد وإعادة التدوير واسع النطاق في أكوادور
طلبتها عن كمية المواد الكلوروفلوروكربونية التي تم استردادها وإعادة استخدامها، والكيفية التي أدِخل  بها ذلك 

وأوضح أنه لم يتسّن قبل االجتماع . الرقم في الحسبان لدى البت في شراء آالت إضافية لالسترداد وإعادة التدوير
  .حالي تقديم نسخة من تقرير عن مزايا االستعاضة عن مبردات المباني بأجهزة تكييف الهواء في الغرفال

 دوالرا أمريكيا، 18 334 اللجنة التنفيذية الموافقة على الشريحة المطلوبة بمبلغ قررتواستنادا إلى ذلك،  -218
دولي، على أساس أن يحيل البنك الدولي إلى األمانة  دوالرا أمريكيا للبنك ال1 375زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 

  .نسخة من التقرير بشأن استبدال المبردات حال توافرها

  )56/59 المقرر(

  عوامل التصنيع

اإلزالة التدريجية إلنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون لالستعمال كعامل تصنيع واالستعماالت : الصين
  )البنك الدولي (2009البرنامج السنوي لعام ): لىالمرحلة األو(األخرى غير المحددة 

 2009قدم ممثل األمانة طلبا من البنك الدولي، بالنيابة عن حكومة الصين، بشأن البرنامج السنوي لعام   -219
 كعامل 113-لخطة اإلزالة القطاعية إلنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون، واستهالك الكلوروفلوروكربون

وستنظر اللجنة التنفيذية في طلب ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24الوثيقة ) ( األولىالمرحلة(تصنيع 
  .2008صرف األموال في اجتماعها السابع والخمسين، شريطة تحقق البنك الدولي من برنامج العمل لعام 

  : اللجنة التنفيذية ما يليوقررت  -220

صين لإلزالة التدريجية للخطة القطاعية  لل2009لعام المقترح  علماً ببرنامج العمل حيطأن ت  )أ(
 كعامل تصنيع 113-كلوروفلوروكربونالإلنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون، واستهالك 

 بناًء على المرحلة األولى؛)  استخداما25ً(

لكل لرابع كلوريد الكربون  ة القطاعياإلزالة تنفيذ خطة لتمديد علماً بالخطة المقترحة حيطأن ت  )ب(
 رصيد األموالح القاضي بتخصيص مقتر، وال2010  عامما بعدفيمرحلتين األولى والثانية من ال

  مليون دوالر أمريكي؛1.3 المقدرة بمبلغ ةغير المصروف

 تكاليف دعممليون دوالر أمريكي و 1.0  وقدره بمبلغ2009 البرنامج السنوي لعام توافق علىأن   )ج(
للمرحلة األولى من الخطة القطاعية، مع للبنك الدولي  دوالر أمريكي 75 000  البالغةالوكالة

 هااجتماعاللجنة التنفيذية في  إلى تكاليف الدعمطلب التمويل والبنك الدولي سيقدم مالحظة أن 
 .2008السابع والخمسين، مرفقاً معه تقرير التحقق بخصوص تنفيذ البرنامج السنوي لعام 

  )56/60 المقرر(

ة إلنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون لالستعمال كعامل تصنيع واالستعماالت اإلزالة التدريجي: الصين
  )البنك الدولي (2009البرنامج السنوي لعام ): المرحلة الثانية(األخرى غير المحددة 

 2009قدم ممثل األمانة طلبا من البنك الدولي، بالنيابة عن حكومة الصين، بشأن البرنامج السنوي لعام   -221
ة القطاعية لإلزالة التدريجية إلنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون لالستعمال كعامل تصنيع واالستعماالت للخط

وستنظر اللجنة التنفيذية ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24الوثيقة ) (المرحلة الثانية(األخرى غير المحددة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64 
 
 

 60

ل ـك الدولي من برنامج العمـقق البنة تحـا الثامن والخمسين، شريطـوال في اجتماعهـصرف األمطلب في 
  .2008لعام 

 للمرحلة الثانية من الخطة 2009 اللجنة التنفيذية أن توافق على برنامج العمل السنوي لعام وقررت  -222
 وغيرها من القطاعية لإلزالة التدريجية إلنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون لالستعمال كعوامل تصنيع

بمقدار الوكالة  مليون دوالر أمريكي، وتكاليف دعم 1.5 بمبلغ وقدره )المرحلة الثانية(حددة االستعماالت غير الم
، على أساس الفهم بأن البنك الدولي سيقدم طلب التمويل وتكاليف الدعم إلى  للبنك الدولي دوالر أمريكي112 500

ق بخصوص تنفيذ البرنامج السنوي لعام تقرير التحقاللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين، مرفقا معه 
2008.  

 )56/61 المقرر(

  اإلنتاج

  )البنك الدولي(اتفاق بشأن قطاع إنتاج الكلولوفلوروكربون : الصين

لدى تقديمه لطلب من البنك الدولي، بالنيابة عن حكومة الصين، يطلب الموافقة على البرنامج السنوي لعام   -223
، قال ممثل UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24)الوثيقة (وكربون في الصين  لقطاع إنتاج الكلوروفلور2009

شريطة تحقق البنك األمانة أن طلب صرف األموال ستنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والخمسين، 
  .2008الدولي من برنامج العمل لعام 

 قررت، )56/13انظر المقرر (فاق  بموجب االت2009 وبعد التوصل إلى حل لمسألة الرصد بعد عام   -224
 لبرنامج إغالق إنتاج الكلوروفلوروكربون في الصين 2009اللجنة التنفيذية أن توافق على برنامج العمل لعام 

 دوالر أمريكي للبنك 562 500المرتبطة به بمقدار الوكالة  مليون دوالر أمريكي وتكاليف دعم 7.5بمبلغ وقدره 
ك الدولي سيقدم طلب التمويل وتكاليف الدعم إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع الدولي، مع مالحظة أن البن

  .2008تقرير التحقق بخصوص تنفيذ البرنامج السنوي لعام والخمسين، مرفقا معه 

  )56/62المقرر (

  )البنك الدولي (اإلزالة المعجلة إلنتاج الكلوروفلوروكربون: الهند

ا من البنك الدولي، بالنيابة عن حكومة الهند، بشأن مشروع االتفاق المنقح بين قدم ممثل األمانة طلب  -225
الوثيقة (حكومة الهند واللجنة التنفيذية لإلزالة المعجلة إلنتاج الكلوروفلوروكربون في الهند 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/34(.  

الهند واللجنة التنفيذية بشأن اإلزالة  اللجنة التنفيذية أن توافق على االتفاق المنقح بين حكومة وقررت  -226
  .المعجلة إلنتاج الكلوروفلوروكربون في الهند، الوارد في المرفق السابع عشر بالتقرير الحالي

 )56/63المقرر (
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 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:  من جدول األعمال8البند  

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مواصلة صياغة وتحليل المسائل المتعلقة بإزالة قطاع إنتاج  )أ(
  ؛)55/42و) ز(53/37المقررين (

الجزء األول : ، المكونة من جزأينUNEP/OzL.Pro/ExCom/56/57قدم ممثل األمانة الوثيقة   -227
بشأن البند ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53(مقتطف من تقرير االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية 

عمال المتعلق بقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والجزء الثاني كان إعادة طباعة من جدول األ) أ(9
مواصلة صياغة وتحليل المسائل المتعلقة بإزالة قطاع إنتاج المواد "وثيقة أعدتها أمانة الصندوق 

مة إلى االجتماع ، المقد)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45))" (ز(53/37المقرر (الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  .الخامس والخمسين للجنة التنفيذية

وأنشئ فريق اتصال لمناقشة المسائل ذات الصلة باإلجراءات والممارسات المستخدمة خالل اإلزالة   -228
السابقة لقطاع إنتاج المواد الخاضعة للرقابة، واحتساب تكاليف اإلغالق، وتزامن إزالة إنتاج واستهالك المواد 

وفلوروكربونية، والحاجة إلى حوافز لإلغالق المبكر وروادع لإلغالق المتأخر للمرافق التي تتعامل الهيدروكلور
اريخ النهائية لقطاع اإلنتاج في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والحاجة إلى رصد قوي، والمسائل المتعلقة بالتو

مزيد من المعلومات عن عمليات آلية التنمية وما إذا كانت هناك حاجة إلى الاالستخدام  المزدوجة نعاوالمص
  . النظيفة

وأشار ميسر الفريق، وهو ممثل أستراليا، إلى أنه بالرغم من التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن عدد من   -229
وأحد اآلراء . االستخدام المزدوجة نعاالمصالمسائل، فال تزال بعض االختالفات في اآلراء فيما يتعلق بإدراج 

ه أنه نظرا لتعجيل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع التاسع عشر لألطراف، فإنه ينبغي مفاد
ورأى .  عن الوقت األقصر المتاح لإلنتاج وجدول اإلزالة المبكراالستخدام المزدوجة نعاالمصتعويض مالكي 

انية وبالتالي فإنها تخضع إلى إعادة النظر، بما  كتحويالت ثاالستخدام المزدوجة نعاالمصآخرون أنه ينبغي معاملة 
وكان رأي بعض المشاركين هو أن اتفاق اإلزالة المعجلة لم يغير االلتزامات القائمة . XIX/6يتمشى مع المقرر 

 لم تكن تحويالت ثانية ولكن كانت إغالق إنتاج المواد االستخدام المزدوجة نعاالمصللبلدان، وهي أن 
 على أنها مؤهلة إلغالق قطاع إنتاج المواد االستخدام المزدوجة نعاالمصنية وأن النظر في الكلوروفلوروكربو

  . الهيدروكلوروفلوروكربونية يبطل المفهوم األصلي لتعويضهم عن األرباح الضائعة

وقرر أعضاء الفريق مواصلة مناقشاتهم بشأن قطاع اإلنتاج في االجتماع السابع والخمسين، باستخدام   -230
  .لنص الذي استخدم كأساس للمناقشات في االجتماع الحاليا

  : اللجنة التنفيذيةوقررت  -231

تأجيل مسألة التواريخ النهائية لقطاع اإلنتاج إلى اجتماع قادم، مع مراعاة أي مناقشات في   )أ(
  المستقبل بشأن تاريخ نهائي الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 في االجتماع السابع والخمسين للجنة االستخدام المزدوجة نعا المصي مسألةمواصلة النظر ف  )ب(
  التنفيذية؛

طلب إلى أمانة الصندوق تقديم موجز عن المعلومات المتاحة للجمهور بشأن العناصر ذات   )ج(
 المتاحة 22-الصلة لعمل آلية التنمية النظيفة والكميات من إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

  طوة أولى؛للرصيد كخ
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إنشاء فريق فرعي لقطاع اإلنتاج وعقد جلسة له في االجتماع السابع والخمسين لالنتهاء من   )د(
أعمال فريق االتصال بشأن عناصر مقرر قادم يتعلق بقطاع إنتاج المواد 

  :الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك

من المقرر ) د(إلى ) 7)(أ(-)1)(أ(اعتماد الممارسات واإلجراءات المبينة في الفقرات   )1(
 استبعاد الفقرة أو للجنة التنفيذية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 19/36

ال ينبغي أن يمثل التنظيف البيئي لمرفق إنتاج المواد "التي تنص على أنه ) 7)(أ(
  ؛"يئياالمستنفدة لألوزون تكاليف إضافية؛ غير أنه ينبغي أن يتم بطريقة مسؤولة ب

مواصلة احتساب تكاليف اإلنتاج على أساس اإلغالق مع مراعاة الملكية األجنبية   )2(
 احتساب أو للمرافق التي يتم إغالقها 5وعناصر التصدير إلى بلدان غير بلدان المادة 

أو إعادة التوجيه إلى مواد أولية /أو التحويل، و/تكاليف اإلنتاج على أساس اإلغالق، و
 للمرافق 5ملكية األجنبية وعناصر التصدير إلى بلدان غير بلدان المادة مع مراعاة ال

  التي يتم إغالقها؛

اإلنتاج كجزء من الخطة األولى إلدارة إزالة المواد /تشجيع تزامن إزالة االستهالك  )3(
  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

المواد رة إلنتاج النظر، حسبما يكون األمر مالئما، في تقديم حوافز لإلزالة المبك  )4(
المواد أو فرض روادع إلنتاج /والهيدروكلوروفلوروكربونية 

  ؛الحقتزال في وقت سالتي الهيدروكلوروفلوروكربونية 

المطالبة بنظام رصد قوي مثل النظام المستخدم في التحقق من إزالة رابع كلوريد   )5(
المواد الكربون لرصد المرافق التي حصلت على تمويل ولكن واصلت إنتاج 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية لالستخدامات كمواد تغذية؛

  :مواصلة المناقشات بشأن المسائل األخرى، بما في ذلك وليس على سبيل الحصر  )6(

المراجعات التقنية لقطاع اإلنتاج في الصين في إطار خطط إدارة إزالة المواد   -أ
  الهيدروكلوروفلوروكربونية لديها؛

 32-غالق اإلنتاج مقابل التحويل إلى الهيدروفلوروكربونوتحليل تكاليف إ  -ب
  .مقابل مواد التغذية

  

  )56/64المقرر (

المسائل ذات الصلة باالعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد   )ب(
  ))ز(55/43المقرر (وفلوروكربونية الهيدروكلور

، اللتان تقدمان معلومات Add.1 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/56/58قدم ممثل األمانة الوثيقتين   -232
جمعتها األمانة من أجل مساعدة اللجنة في مواصلة مفاوضاتها بشأن السياسات العامة المتعلقة بتحويالت المرحلة 
الثانية وتحديد التواريخ النهائية لتركيب معدات التصنيع القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتي 

وخالل المناقشات التالية، تم اقتراح . بعدها التكاليف اٌإلضافية لتحويل مثل هذه المعدات غير مؤهلة للتمويلتكون 
 2004، وغيرهم عام 2007، وعدد أخر عام 2012تواريخ نهائية مختلفة، وطالب عدد من األعضاء بتحديد عام 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64 
 
 

 63

انة المتعلقة بالتحويالت الثانية بأسرع ما يمكن، وأيد عدد من األعضاء أنشطة الدعم التي قامت بها األم. 2000أو 
واقترح ممثل السويد، فيما يتعلق بالمقرر .  استبعد تماما التمويل الكاملXIX/6ولكن أشار آخرون إلى أن المقرر 

 فيما يتعلق للتمويل البيئياألوروبي مؤسسة بلدان الشمال ، أن كبير الموظفين قد يرغب في االتصال ب55/43
  .الكربون لبلدان الشمال األوروبيبصندوق 

وقال أحد األعضاء إن الوقت قد حان للوصول إلى تسوية بشأن مسألة التواريخ النهائية لتجنب اآلثار   -233
 .السلبية؛ وفي ضوء هذه الحاجة العاجلة للوصول إلى حل، ينبغي أن تكون هناك مشاورات بين جميع األعضاء

وقال ممثل . مفتوح العضوية بغية تقريب آراء األعضاء بشأن هذه المسائلوأقترح الرئيس إنشاء فريق اتصال 
، بوصفه ميسر فريق االتصال، إن الفريق قد عقد اجتماعا واحدا ولم يتمكن من الوصول الجمهورية الدومينيكية

ترح الفريق إحالة وتبعا لذلك، اق. إلى اتفاق سواء بشأن تحديد التواريخ النهائية أو بشأن تحويالت المرحلة الثانية
  .الموضوع كي تنظر فيه اللجنة في اجتماعها السابع والخمسين

 اللجنة التنفيذية مواصلة مفاوضاتها بشأن مسألة التحويالت الثانية والتواريخ النهائية في اجتماعها وقررت  -234
مات المقدمة في الوثيقة السابع والخمسين، في ضوء التكليف الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، والمعلو

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/58والمرافق الملحقة بها .  

  )56/65المقرر (

  

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف : من جدول األعمال9البند 

  2007كشوف الحساب المالية لسنة   )أ(

ليـة المراجعـة    ، التي تضمنت البيانات الما    UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/59قدم أمين الخزانة الوثيقة      -235
 بالنسبة 2007 وأبرز الفروقات بين حسابات الوكاالت المنفذة المؤقتة والنهائية لعام 2007الخاصة بالصندوق لعام 

 مليـون دوالر أمريكـي أدرج فـي         1.3وأبلغت وكالة منفذة عن دخل فائدة إضافي قيمته         . لمدخولها ومصاريفها 
وى اإلنفاق اإلجمالي في حسابات السنة الحالية لبيان التغيـرات          كما أدخلت تعديالت على مست    .  ميزانية الصندوق 

  .2007المبلغة من الوكاالت المنفذة في البيانات المالية النهائية لعام 

كما قال أمين الخزانة أن مجلس المراجعين باألمم المتحدة أوصى بأن توجه اللجنة التنفيذية اهتمام اجتماع                 -236
ألة المساهمات التي طال أجل استحقاقها وطلب اتخاذ قرار بشطب هـذه المبـالغ              األطراف في الصندوق إلى مس    
  .المتأخرة أو المطالبة بسدادها

  : اللجنة التنفيذيةقررتو -237

  ؛2007كانون األول /  ديسمبر31أن تحيط علما بالبيان المالي للصندوق في   )أ(

اع األطراف في الصندوق مرة أخرى أن تحيط علما بطلب مراجعي الحسابات توجيه اهتمام اجتم  )ب(
  إلى ضرورة أن يقرر ما إذا كان يتعين دفع المساهمات التي طال أجل استحقاقها أم شطبها؛

 الفوارق بين الحسـابات المؤقتـة       2008أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يسجل في حسابات عام             )ج(
  . من هذه الوثيقة2 و1 الجدولين ، على النحو المبين في2007للوكاالت وحساباتها الختامية لعام 

  )56/66 المقرر(
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  2007 و2006تسوية حسابات عامي   )ب(

، التي تضمنت نتائج تسوية حسابات عـامي        UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/60قدم ممثل األمانة الوثيقة      -238
إلـى   قد تأخرت بسبب حاجة برنامج األمـم المتحـدة للبيئـة             2006 وكانت تسوية حسابات عام      2007 و 2006

 6 060استعراض المشروعات الموافق عليها في سجالته لتفسير الفارق بين النفقات في بيانها المـالي والبـالغ                 
 303 دوالرا أمريكيا كما يتعين على البنك الدولي تفسير زيادة في اإليرادات قـدرها               105 494دوالرا أمريكيا و    
  .دوالرات أمريكية

 عن أن سجالت المبالغ الموافق عليها للوكاالت كانت مطابقة           2007 وأسفرت عملية تسوية حسابات عام     -239
غيـر  .   دوالرات أمريكية10 دوالرات أمريكية و3في جوهرها لسجالت األمانة، مع وجود فوارق تراوحت بين        

  فـي  2007أن المقارنة بين الموافقات الصادرة للوكاالت المنفذة في التقارير المرحلية وحسابات إيـرادات عـام                
 دوالرا أمريكيا وفـائض فـي       2 686 741الوكاالت المنفذة أشارت إلى وجود عجز في إيراد البنك الدولي قدره            

واليزال برنامج األمم المتحدة للبيئـة أيضـا        .   دوالرا أمريكيا  45 161إيرادات برنامج األمم المتحدة للبيئة قدره       
وقـال ممثـل األمانـة أن       .  2007 الختامية لعام     دوالرا أمريكيا في مصروفاته    93 622يحقق في إدراج مبلغ     

، واليـزال   2008 أسفرت عن أن بعض التعديالت التزال مطلوبة في عـام            2007ممارسة تسوية حسابات عام     
يتعين على البنك الدولي تفسير العجز عنده كما يتعين على برنامج األمم المتحدة للبيئة تفسير الفائض لديه وذلـك                   

 . والخمسين للجنة التنفيذيةفي االجتماع السابع

  

  : اللجنة التنفيذيةقررتو -240

ــام    )أ( ــابات ع ــوية حس ــة تس ــة  2007مالحظ ــي الوثيق ــروض ف ــو مع ــا ه ــب م  حس
UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/60؛  

مالحظة ضرورة أن يقوم برنامج األمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي بإعداد استكمال آخر بشـأن                 )ب(
  : في ما يتعلق2006ام بند التسوية الدائمة لع

   دوالرا أمريكيا كنفقات تكلفة مساندة 105 494مبلغ ب  )1(

 دوالرات أمريكية المتعلق بإيرادات البنك الـدولي لتمكـين          303بالفائض البالغة قيمته      )2(
  أمين الخزانة من تعويض هذا المبلغ من التحويالت المستقبلية؛

 مرهونة بورود تفسير من البنك الدولي بشـأن         2007مالحظة أن ممارسة تسوية حسابات عام         )ج(
 دوالرا أمريكيا في إيراداته، وآخر من برنامج األمم المتحـدة           2 686 741العجز البالغة قيمته    

والطلب إلى برنامج األمم      دوالرا أمريكيا في إيراداته    45 161للبيئة بشأن الفائض البالغة قيمته      
  غ عن هذين المبلغين إلى االجتماع السابع والخمسين؛المتحدة للبيئة والبنك الدولي اإلبال

 دوالرا أمريكيا قُيد   93 622مالحظة أن برنامج األمم المتحدة للبيئة ال يزال يحقق في مبلغ قدره               )د(
، وذلك بغية تفسير الفارق بـين النفقـات فـي تقاريرهـا             2007في حساب نفقاتها النهائية لعام      
  سوف تبلغ عن هذا البند في االجتماع السابع والخمسين؛المرحلية وفي بيانها المؤقت، و

 دوالرا أمريكيا   6 445 بمبلغ   2007الطلب إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تعديل نفقاته لعام            )ه(
  ؛2008في عام 
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 1 320 670 البالغة قيمتهـا 2007 إيرادات عام 2008الطلب إلى أمين الخزانة أن يقيد في عام     )و(
 دوالرا أمريكيـا لبرنـامج األمـم        187 233يكيا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و     دوالرا أمر 

 838 022 دوالرا أمريكيا لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، و        633 576المتحدة للبيئة، و  
  ؛2008 للبنك الدولي في عام 1

 دوالرا  299 485يمتهـا    البالغـة ق   2007الطلب إلى أمين الخزانة والوكاالت قيد نفقات عـام            )ز(
  .2008أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام 

  )56/67 المقرر(

 والميزانية 2010 وعام 2009ميزانية أمانة الصندوق المنقحة لعام :  من جدول األعمال10البند 
  2011المقترحة لعام 

، إلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/61 ورد في الوثيقة 2009عرضت ممثلة األمانة تنقيحا لميزانية   -241
، على النحو الذي وافقت عليه اللجنة في االجتماع الرابع والخمسين، والميزانية 2010جانب ميزانية العام 

وقالت إن األمانة اقترحت تخصيص اعتماد لمرة واحدة قدره . 2011المقترحة لتغطية تكاليف الموظفين في عام 
 لتغطية مبلغ زيادة في النفقات ناجمة عن تكاليف خدمات 2008ة في عام  دوالر أمريكي في الميزاني120 000

وقالت أيضا إنه في حالة تقرير اللجنة . المؤتمرات في بانكوك التي لم ُيعمل حسابها في الميزانية السنوية لألمانة
ماد ثان لمرة واحدة التنفيذية أن تعقد اجتماعها الثامن والخمسين في جنيف، فسوف تحتاج األمانة إلى تخصيص اعت

. المتعلقة بعقد االجتماع خارج مونتريالنفقات اللتلبية تقريا  دوالر أمريكي 220 000 قدره 2009في عام 
وأشارت أيضا إلى التكاليف المتعلقة بعقد اجتماع اللجنة التنفيذية في تعاقب مع اجتماع األطراف عادة ما يكون 

  .ت الحكومة المستضيفةأثرها ضعيف على الميزانية نتيجة اتفاقا

طلب عدة أعضاء أن تتاح لألمانة المرونة الكافية لتغطية التجاوزات في الميزانية لدى توفير خدمات   -242
المؤتمرات، ولكن اقترح آخرون أيضا أن تنظر األمانة في النتائج المترتبة في الميزانية على عقد اجتماعات اللجنة 

ندوق المتعدد األطراف في مونتريال لمساعدة اللجنة التنفيذية على أن تقرر مكان التنفيذية بعيدا عن مقر أمانة الص
  .عقد اجتماعها

أوضحت ممثلة األمانة أن كبير موظفي أمانة الصندوق ال يملك إال قدرة محدودة على نقل األموال بين   -243
وأبلغت االجتماع بوجود وفر . ة بهذه الحالةبنود الميزانية وأنه تحقيقا للشفافية كان من المهم إبالغ اللجنة التنفيذي

ويقع هذا المبلغ خارج ميزانية أمانة .  دوالر أمريكي فيما يتعلق بدراسة الشركة االستشارية المستقلة50 000قدره 
 الصندوق، رغم أنه بموافقة اللجنة التنفيذية يمكن استخدامه لتسوية قيمة الزيادة الناجمة عن التكاليف المتعلقة بعقد

كما قالت إنه بالنظر إلى قواعد النظام اإلداري لموظفي األمم المتحدة . االجتماع الخامس والخمسين في بانكوك
المتعلقة بالسفر، إضافة إلى الزيادة في تكاليف خدمات المؤتمرات، سوف تتكبد اللجنة التنفيذية مبلغا إضافيا قدره 

من والخمسين في جنيف عما تتكلفه لو قررت االجتماع في  دوالر أمريكي تقريبا لعقد اجتماعها الثا220 000
وانتهى االجتماع إلى أنه لن يكون بال تكلفة لميزانية األمانة وبالتالي وافقت على عقد اجتماعها الثامن . مونتريال

  .والخمسين في مونتريال
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ل، يضم ممثلين الستراليا تقرر إنشاء فريق اتصاولدى مناقشة مسألة رحيل كبير موظفي الرصد والتقييم،   -244
ووافق فريق . وألمانيا وبلجيكا ورومانيا والسويد والواليات المتحدة األمريكية واليابان إلعداد نص لمشروع مقرر

غي أن تصرف أكثر من ب، يشير إلى أن األمانة ال ين2009لجدول ميزانية األمانة لعام إضافة شرط االتصال على 
كذلك، بالنظر إلى أن المسؤول . موظف كبير مؤقت للرصد والتقييم لخدمات ددالمبلغ المح في المائة من 50

الرئيسي للرصد والتقييم سيغادر أمانة الصندوق، رأى بعض األعضاء أنه ال ضرورة لإلبقاء على القيمة الكاملة 
المسؤول الرئيسي لبنود الميزانية الخاصة بذلك المسؤول في ميزانية األمانة وأنه يلزم إعادة النظر في وظيفة 

  .للرصد والتقييم في االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية

اقترح ممثل السويد، بوصفه ميسرا لفريق اتصال غير رسمي بشأن هذه المسألة، مشروع مقرر، ومن ثم   -245
  .قام بإدخال تعديل شفوي عليه

  : اللجنة التنفيذية ما يليقررت  -246

 المنقحة ألمانة الصندوق 2009 دوالرا أمريكيا في ميزانية 2 714 587أن توافق على مبلغ   )أ(
الواردة في المرفق الثامن عشر بهذا التقرير لتغطية التكاليف التنفيذية لألمانة، مما ينتج عنه مبلغ 

 الذي سبقت 2009 دوالرا أمريكيا لدى إدراج عنصر المرتبات لعام 6 135 678إجمالي قدره 
  االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية؛الموافقة عليه في 

 الذي سبقت 2010 دوالرا أمريكيا لعنصر المرتبات في عام 3 592 146أن تحيط علما بمبلغ   )ب(
  الموافق عليه في االجتماع الرابع والخمسين؛

 771 753 بإجمالي قدره 2011أن توافق على عنصر المرتبـات المقتـرح بالميزانيــة لعام   )ج(
  دوالرا أمريكيا؛ 3

 لتجاوز 2008أن تسمح لألمانة على أساس مرة واحدة فقط، بالمرونة الالزمة في ميزانية عام   )د(
 في المائة ولنقل الوفورات المتوقعة 20الحد الموضوع لنقل المبالغ بين بنود الميزانية ونسبته 

ية الزيادة في تكاليف  دوالر أمريكي تقريبا من عنصر العقود من  الباطن لتغط50 000بمبلغ 
خدمة المؤتمرات تحت بند اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بعقد االجتماع الخامس والخمسين للجنة 
التنفيذية في بانكوك، وفي أعقابه اجتماع الفريق العامل المفتوح باب العضوية لبروتوكول 

  ؛2008تموز /مونتريال في يوليه

الموظف المؤقت القائم بدور المسؤول الرئيسي للرصد أن تقتصر المبالغ المخصصة لوظيفة   )ه(
   على االعتماد المخصص في الميزانية لتلك الوظيفة فقط؛2009والتقييم في عام 
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أن تعيد النظر في الميزانية لهذه الوظيفة بالتزامن مع مقررها بشأن األولويات والترتيبات المقبلة   ) و(
  .لبرنامج الرصد والتقييم

  )56/68 المقرر(

  دراسة بشأن تمويل تدمير المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها : من جدول األعمال11د البن

، التي تحتوي على موجز للمقررات التـي        UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/62قدم ممثل األمانة الوثيقة      -247
مـواد المسـتنفدة    اتخذتها اللجنة بشأن بند جدول األعمال وعناصر االختصاصات لدراسة عن تمويـل تـدمير ال              

وكانت اللجنة التنفيذية قد وافقت، في اجتماعها الخامس        .  لألوزون غير المرغوب فيها، التي يضعها البنك الدولي       
، ولكن نظرا إلى أن التمويل لم تتم الموافقة عليه إال فـي شـهر               )55/34المقرر  (والخمسين، على االختصاصات    

  .كافي للتكليف بهذه الدراسة واالنتهاء منها فإنه لم يتوفر الوقت ال2008تموز / يوليو

في عرض موجز لحالة الدراسة، قال ممثل البنك الدولي أن عملية اختيار االستشاريين قد بـدأت وأنهـا                   -248
والمتوقع أن تكـون    .  2009كانون الثاني   /  بإصدار عقد في يناير    2008كانون األول   / سوف تكتمل في ديسمبر   

 كما يتوقع عرضـها علـى االجتمـاع التاسـع           2009سة جاهزة في الربع الثالث من عام        المسودة النهائية للدرا  
وقدمت حكومة اليابان تأكيدا مكتوبا لنيتها دعم الدراسة بتبادل المعلومات ذات الصـلة             .  والخمسين للجنة التنفيذية  

 إلى أنهـا سـوف تسـاند        في مشروعها لتدمير المواد المستنفدة لألوزون في إندونيسيا، وأشارت حكومة السويد          
للتمويـل  األوروبـي  مؤسسة بلدان الشمال بالدراسة من خالل دراسة حالة نوعية في االتحاد الروسي تضطلع بها  

.  ، بما في ذلك األعمال المتعلقة بإستراتيجية إدارة النفايات الخطرة في إطـار مجلـس القطـب الشـمالي                  البيئي
مويل الالزم إلعداد استراتيجية لألسواق تركز على أصحاب المصـلحة         وباإلضافة إلى ذلك، سوف يقدم االتحاد الت      

 .الرئيسيين في أسواق الكربون

وفي المناقشة القصيرة التي أعقبت ذلك، كانت هناك موافقة عامة ودعم للنهج المستخدمة في دراسة البنك                 -249
 .الدولي

دمير المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها       أحاطت اللجنة التنفيذية بحالة الدراسة المتعلقة بتمويل ت        -250
 .والجدول الزمني الستكمالها بالشكل الذي قدمه البنك الدولي

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى االجتماع العشرين لألطراف فـي            : من جدول األعمال   12البند  
 بروتوكول مونتريال

جنة التنفيذية المقدم إلى االجتماع العشرين لألطراف والوارد في         قدمت كبيرة الموظفين مشروع تقرير الل      -251
، التي تتضمن ملخصا ألهم المقررات التـي اتخـذتها اللجنـة فـي              UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/63الوثيقة  

وقالت أنه نظرا إلى أن فترة التقرير تشمل        .  اجتماعاتها الثالث والخمسين والرابع والخمسين والخامس والخمسين      
 االجتماع السادس والخمسين، فإنه يتعين تحديث التقرير فور االنتهاء من إعداد تقرير االجتمـاع السـادس                 أيضا

 .والخمسين

، حول سياسة   "بمسائل السياسات "قال أحد األعضاء أن التحديث ينبغي أن يشمل فصال، في القسم الخاص              -252
 في المرحلة الثانية وتحديد آخـر تـاريخ لتركيـب           إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ذات الصلة بعمليات التحويل     

معدات التصنيع التي تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وينبغي أن يوضح هذا الفصل المخاوف التـي  تـم                 
وقال عضو آخر أنه يمكن الوثوق بأن األمانة سوف تنقل هذه المناقشـة بدقـة               .  اإلعراب عنها بشأن عدم التقدم    



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64 
 
 

 68

قضايا التقنية المعقدة الهائلة العدد المتعلقة بمركبات الهيدروكلوروفلوروكربون التـي تجاهـد            وتدرج إشارة إلى ال   
 .اللجنة التنفيذية في عالجها

قررت اللجنة التنفيذية تفويض األمانة باالنتهاء من التقرير في ضوء المناقشات التي دارت والقـرارات                 -253
 .نة التنفيذية، وكذلك تعليقات أعضاء اللجنةالتي اتخذت في االجتماع السادس والخمسين للج

  )56/69المقرر (

  رىــ أخمســائل  : من جدول األعمال13البند  

بروني وخطة إدارة غازات التبريد وخطة إدارة اإلزالة النهائية في ميانمار مشروعات  حالةتقرير من اليونيب عن 
  دار السالم 

  
طلب مقدم من اليونيب إلعداد خطة إلدارة اإلزالة النهائية ، على 55/24وافقت اللجنة، في المقرر   -254

لميانمار بدون أي تمويل إضافي ولكن باستخدام رصيد األنشطة المتبقية من تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد، 
واسترعى . بشرط أال يستعمل اليونيب أي أموال حتى يتسلم خطابا رسميا من البلد يفيد بموافقته على هذا النهج

 تؤكد التزامها 2008أيلول /مثل اليونيب انتباه اللجنة إلى استالم رسالة بالبريد اإللكتروني من ميانمار في سبتمبرم
وكانت األمانة قد أخطرت اليونيب .  من خالل خطة إدارة اإلزالة النهائية2010بالوفاء بأهداف االمتثال في عام 

ولم يرد أي . لى كبيرة مسؤولي الصندوق تفيد بالوفاء بهذا الشرطبأنه ينبغي أن يقدم وثيقة رسمية مكتوبة موجهة إ
التزام مكتوب حتى اآلن، ونظرا ألنه سيتبقى من الوقت أقل من سنة واحدة لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية إذا 

نظيم  لت2009، سيستعمل اليونيب برنامج التعاون فيما بين بلدان الجنوب في عام 2009قدمت الخطة في عام 
تدريب للفنيين ومسؤولي الجمارك، وذلك باإلضافة إلى األموال المتبقية من رصيد األنشطة في إطار خطة إدارة 

  .غازات التبريد
  

 اللجنة التنفيذية حذف إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية لميانمار من قائمة المشروعات في ضوء وقررت  -255
ة رسمية من هذا البلد، ووافقت على مساعدة البلد في الوفاء باحتياجاتها قرار اليونيب، وذلك لعدم استالم رسال

  . من خالل األموال المتبقية في خطة إدارة غازات التبريد، وبمساعدة إضافية من اليونيب2010لالمتثال في عام 
  

  )56/70المقرر (
  

الوكالة الرئيسية، باإلضافة إلى وفي حالة بروني دار السالم، أفاد ممثل اليونيب بأن اليونيب، بوصفه   -256
، الذي ينص على اإلنتهاء من إعداد خطة 54/19اليوئنديبي، يواجهان صعوبات في الوفاء بمقرر اللجنة التنفيذية 

لتقديمها إلى االجتماع الحالي، وذلك باستعمال رصيد األموال كاملة إلدارة اإلزالة النهائية في بروني دار السالم 
ولذلك، يطلب اليونيب مساعدة من األمانة للتدخل على مستوى عال بالكتابة . دارة غازات التبريدالمتبقي من خطة إ

إلى حكومة بروني دار السالم للتوقيع بسرعة على وثيقتين معلقتين للمشروع بخصوص خطة إدارة غازات 
 اللجنة أن تلغي إعداد خطة إدارة  كما يطلب اليونيب من.التبريد، وذلك لتمكينه من تنفيذ األنشطة المتبقية في البلد

 إلى االجتماع السابع 2010 و2009اإلزالة النهائية وتسمح لكال الوكالتين بإعداد وتقديم خطط عمل لعامي 
والخمسين من أجل إدراج أنشطة تمكين بروني دار السالم من تحقيق اإلزالة الكاملة للكلوروفلوروكربون بحلول 

ضا بتزويد اللجنة التنفيذية، من خالل األمانة، بتقرير مرحلي سنوي بشأن أنشطة وسيقوم اليونيب أي. 2010عام 
  .اإلزالة في بروني

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64 
 
 

 69

  : اللجنة التنفيذية أن تطلبوقررت  -257
  

من رئيس اللجنة التنفيذية أن يكتب إلى حكومة بروني دار السالم يطلب منها التوقيع بسرعة   )أ(
  ارة غازات التبريد؛على وثائق المشروع لتمكين تنفيذ خطة إد

  
 إلى اللجنة التنفيذية في 2010 و2009من اليونيب واليوئنديبي إعداد وتقديم خطة عمل لعامي   )ب(

اجتماعها السابع والخمسين إلدراج األنشطة التي قد تمكن بروني دار السالم من تحقيق اإلزالة 
  ؛2010الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

  
ليونيب واليوئنديبي أن يقدما إلى اللجنة التنفيذية تقريرا مرحليا سنويا عن أنشطة اإلزالة في من ا  )ج(

  .بروني دار السالم
  )56/71المقرر (

  
  تواريخ وأماكن اجتماعات اللجنة التنفيذية في المستقبل

  
. ن للجنة التنفيذيـة أكدت كبيرة مسؤولي الصندوق تاريخي االجتماعين السابع والخمسين والثامن والخمسي    -258

 ومن المقرر عقـد االجتمـاع       2009نيسان  / أبريل 3آذار إلى   / مارس 30وسيعقد االجتماع السابع والخمسون من      
وقالت أيضا إن األمانة أجرت مناقشات مع أمانة .  في مونتريال2009تموز / يوليه10 إلى 6الثامن والخمسين من 

الخمسين للجنة التنفيذية مباشرة بعد االجتماع الحـادي والعشـرين          األوزون حول إمكانية عقد االجتماع التاسع و      
  .لألطراف

  
  : اللجنة التنفيذية ما يليوقررت  -259

  
  ؛2009نيسان /أبريل 3آذار إلى / مارس30أن تعقد اجتماعها السابع والخمسين في مونتريال من   )أ(
  
  .2009تموز /ليه يو10 إلى 6أن تعقد اجتماعها الثامن والخمسين في مونتريال من   ) ب(
  

  )56/72المقرر (
  

وطلب أحد األعضاء أن تستكشف األمانة مع منظمة الطيران المدني الدولي إمكانية تقديم موعـد انعقـاد                   -260
االجتماع الثامن والخمسين بيوم واحد لتمكين األعضاء من المغادرة في الوقت المناسـب لحضـور اجتماعـات                 

  .التاسع والعشرين لفريق االتصال المفتوح العضويةالتنسيق في جنيف للتحضير لالجتماع 
  

وبعد قفل باب المناقشات في إطار هذا البند من بنود جدول األعمال، أفادت كبيرة مسـؤولي الصـندوق                    -261
وذكرت أن السـيد    . 2008اللجنة بأن ثالثة موظفين من الفئة الفنية قد حققوا إنجازات كبيرة في األمانة أثناء عام                

د والسيد إدواردو غانم والسيدة مارثا ليفا أدوا خدمات وأعدوا بإخالص لخمسين اجتماع من اجتماعـات                أندرو ري 
  .وقالت إن هذا اإلنجاز جدير بالمالحظة. اللجنة التنفيذية

  
  اعتماد التقرير:  من جدول األعمال14البند 

  
ــوارد    -262 ــر ال ــروع التقري ــاس مش ــى أس ــا عل ــة تقريره ــة التنفيذي ــدت اللجن ــة اعتم ــي الوثيق  ف

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/L.1.  
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  اختتام االجتماع:  من جدول األعمال15البند 
  

  الرصـد  كبيـر مسـؤولي   نسر يوسنار،   وأ السيدكان االجتماع السادس والخمسون آخر اجتماع يحضره          -263
ـ  ا في منظمة منصب رئيس برنامج التقييم واإلدارة والتدقيق   ألنه سيتولى ،  والتقييم  الـدولي فـي   دنيلطيـران الم

 عن  اللجنة وأعربت. تقاعدالذي سي ،  كبيرة مسؤولي الصندوق  ، نائب   غ شو الن  غشين لسيدوأيضا بالنسبة ل  ،  مونتريال
على مساهماتهما خالل سنوات عديدة من العمل على إنجاح وفعاليـة الصـندوق المتعـدد                جزيل الشكر والتقدير  

  .األطراف
  

  .ها لحكومة قطر على استضافة االجتماع وعلى حسن ضيافتهاوأعربت اللجنة التنفيذية عن شكر  -264
  

 مسـاء يـوم األربعـاء       5:55وبعد تبادل المجامالت المعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة             -265
  .2008تشرين الثاني /نوفمبر  12
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������� ����210,656,464393,465,069434,130,491429,183,071464,068,1541,931,503,249133,139,977103,995,21382,114,8832,250,753,322

���� ������ �����	
08,098,2670008,098,267008,098,267

���	� ��� ������24,272,77731,376,27838,436,51810,816,9309,931,846114,834,349326,69029,471,45451,451,906196,084,398

�������� !�
 �������� ��	�89.67%92.61%91.87%97.54%97.90%94.39%99.76%77.92%61.48%91.99%

��	�"��� ���#��5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,449151,855,94313,773,70918,998,1568,719,325193,347,133

����� ������
1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1776,474,5261,329,1111,001,1421,046,9319,851,710

$%��� ����217,422,212423,288,168480,039,605484,254,955484,828,7802,089,833,718148,242,797123,994,5112,453,952,165

������� ��	�
1991-19931994-19961997-19992000-20022003-20051991 - 20052006200720081991-2007

 �������� ����234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,0002,046,337,598133,466,667133,466,667133,566,7892,446,837,720

������� ����210,656,464393,465,069434,130,491429,183,071464,068,1541,931,503,249133,139,977103,995,21382,114,8832,250,753,322

�������� !�
 �������� ��	�89.67%92.61%91.87%97.54%97.90%94.39%99.76%77.92%61.48%91.99%

$%��� ����217,422,212423,288,168480,039,605484,254,955484,828,7802,089,833,718148,242,797123,994,51102,453,952,165

 ���	��� ��� �����	&� ����24,272,77731,376,27838,436,51810,816,9309,931,846114,834,349326,69029,471,45451,451,906196,084,398

 �������� ���� '� ���� ��	�"10.33%7.39%8.13%2.46%2.10%5.61%0.24%22.08%38.52%8.01%

 ��� '���� '� ���	� ��� �����	

(�����)� ����*)�

24,272,77731,376,27832,764,2589,811,7987,511,983105,737,0942,006,804

2,006,8042,777,109112,527,812

 ���	��� ��� +������ '� ������ ��	���
 (�����)� ����*)� ��� '������ '�

�������� !�
 ,������
10.33%7.39%6.93%2.23%1.58%5.17%1.50%1.50%2.08%4.60%

 � �������� � �	
	��� � �	����� � ������ ������ � ��
��� � �	
���	� � �	��� � �	���
� � �	
����� � �	�	���� �	������� � �	���� �����	� � ���	���! :�� ���"�
�� ��#�$�� %�� ������ :�&���
.������'�! � �	
����! � ����
�����

 �������� ��	����
 ����� ������ ������ ������ ��������� ������
2008 �1991 ������ �	 
���� �������� ������� ���� ���� :2 ������ 

2008   �
�(�� �	��� /�����
 7 )��
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ا����� 3

�����
 ����	
�
�	�� ����

����� ���������� �����
 ������
�����

 ����	
�
���
� ��!

 �����/�����
 	
��� ����
����=��
��

*  ��������45,207,82443,935,9171,271,90700-205041.3976

���	��25,513,38425,381,594131,79000-1,398,077


������869,554311,68300557,8710

������2,660,5230002,660,5230

������31,602,18331,602,183000193,941

�������1,152,8251,152,8250000

 *  ��	�84,854,29575,392,0779,298,1380164,080-4,585,960

����344,170344,1700000

�������� ���������6,698,7166,632,62666,0900039,515

���	����20,777,68020,572,679205,00000-1,271,724

��	����193,163193,1620000

��	�	�16,405,52315,953,652451,87000-998,220

��	��184,564,571159,478,97915,937,52909,148,063-15,656,955

��	����271,709,256210,231,99641,018,88120,263,206195,173-2,277,209


�	����12,583,2409,554,551003,028,690-1,333,501

�����	�4,124,6604,078,16646,49400-76,259

��	����927,870927,870000-32,755

��	����7,248,1177,248,117000208,838

��!����9,533,0703,724,67138,10605,770,2930

����"��143,893,483129,205,09311,778,85902,909,5323,291,976


������476,368,945454,554,39316,238,34605,576,2060

#�����286,549286,5490000

��$�%392,557392,557000-2,483


����	�&��225,277225,2770000

��	�����588,14755,07800533,0690

'������2,074,1912,074,191000-130,521

�"���98,23251,4450046,7860

���	��173,105173,105000-1,388

��	���47,936,97549,665,28800-1,728,3130

��	��(��	6,870,4056,870,40500068,428

)���	��17,750,69217,750,692000-324,412

��	�16,91516,9150000

��	���7,525,0216,641,715113,0000770,3060

��������10,361,4408,691,055101,70001,568,685198,162

��	�++���100,122100,122000

,����� ��-�%�99,246,21800099,246,2180

.�����	�531,221459,24571,976000

��������2,110,6062,094,08416,523000

��	�����939,199939,1990000

��/���� 0�	�3,793,6913,763,69130,000000

��	����69,831,02368,077,1791,753,84400-1,462,766

������32,452,99730,624,6201,828,37700-1,181,509

������35,234,51933,321,2881,913,23000-1,775,249


�������"101,6478,6860092,9610

***  
���	�����293,2455,76400287,4810

��	�����8,999,1581,082,925007,916,2330

.�-���� ����1�� #����%�559,639559,6390000

.�-���� �������157,840,551157,275,551565,00000-9,860,479

������2� .�-���� #��%���592,619,570504,676,98921,567,1919,498,00056,877,3900


�����(��651,754188,60600463,1480

38,573,647-2,446,837,7202,096,548,265124,443,85129,761,206196,084,398ا�	
	�ع ا�����

**���� �����	 
�	����  8,098,2670008,098,267

 �������2,454,935,9872,096,548,265124,443,85129,761,206204,182,665

*

**

����	� ا��
اف ��
و��آ�ل ����
��ل ا���دس و ا���دس 	�
 	�� ا���ا��، ***� �39   ا���"!� �% ا��$
ر��5   و��"
�$' ��; ا	�دة �:,�8 �
آ������ن آ��' 	��6 "���% ا���دة ا�/���+  .� -,+ 2004  و �*�( �)% 	'م ا	���ر 

.2005 +,�� �=�
���ه��B ا����A+  5.764  دو�ر أ�

 ��� �� ��� 	
�� 1996 ���
�� ���� ������� ������� � ������� �������� � �������� � ���	�� ������ ������� 
��! �������

&
 � 1.208.219 +�� 	�,� -� � 40 &����#� +�� ������� ����	��� 	�	����� �/� �� ����%� �
� ��(

.-������ +�" 6.414.880 � 1.300.088 5�" -��	�� 	#�� 6.449.438

 �������� ��	����
 ����� ������ ������ ������ ��������� ������

2008�1991 ����� ��  ������!� "�# $%�� :3 ���%� 

2008   -��*�� ��	,� /	��!�� 7 +��



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64

Annex I

4 ا�����

	������ ����ا���ف
��
��


��� ���������� ���������	 �����
 �
� ������	

�����
��������2,660,1432,660,1430

��	
��1,435,3411,435,3410
�������8,3558,355
�����30,07730,077

�����1,786,2391,786,2390
������28,40628,4060

��
�4,700,3663,903,141855,152(57,927)
������65,16765,1670

�������� �����	���305,783305,7830
��	
����1,199,7381,199,7380
��
����20,05120,0510

��
�
�890,613890,6130
��
��10,075,793842,9809,232,813

* ��
�	��14,473,7192,699,6225,789,4875,984,609
��
����885,600885,600
�����
�210,539210,5390
��
����56,81256,8120
��
����584,830584,8300

!�"����780,331780,331
����#��8,162,5624,665,8051,120,0002,376,757
������29,362,66729,362,66733,900(33,900)
��$�%25,06425,0640

�����
�&��8,3558,3550
��
�����40,10340,103

'�	���128,663128,6630
���#����	23,39323,393

���
�	5,0135,0130
��
���2,823,8963,400,000(576,104)

��
��(��
369,279369,2790
)���
��1,134,5711,134,5710

��
��770,305770,305
!������785,344785,344

��
���	��100,122100,1220
+����� ��,�%�1,838,0391,838,039

��������85,21885,2180
��
�����137,017137,0170
��
���4,210,7794,044,217166,5620
������1,667,6021,667,6020

������2,000,1201,997,21891,689(88,787)
��������#1,6711,671

��
�����65,16765,167
-�,�	�� ���		��10,237,87510,237,8750

�����	.� -�,�	�� /��%���29,362,66729,362,667
�����(��23,39323,393
�������133,566,78970,515,4915,809,9055,789,48751,451,906

 �������� ��	����
 ����� ������ ������ ������ ��������� ������

2008   ������ ��	
� /	���� 7 ���

 �� ������	 
 ����	
 ������	 
��	 �������	 �� ���� ���	
��	 ��� ���	 ������ ��
� 353.814 
 ������ ��
� 572.817 �����	 ������	 !�����	 (*)	 
.2008 �� ����"� #��

2008 ��� �������� ��� :4 �����
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��������� ������	
��
��


��� ���������� ���������	 �����
 �
� ������	

�����
��������2,660,1432,530,193129,950

��	
��1,435,3411,435,3410

�������8,3558,355

�����30,07730,077

�����1,786,2391,786,2390

������28,40628,4060

��
�4,700,3664,362,036322,05016,280

�����65,16765,1670

�������� �����	���305,783305,7830

��	
����1,199,7381,199,7380

��
����20,05120,0510

��
�
�890,613890,6130

��
��10,075,7939,287,393839,250(50,850)

��
�	��14,473,7194,824,5732,894,6919,649,146(2,894,691)

��
����885,600885,600

�����
�210,539210,5390

��
����56,81256,8120

��
����584,830584,8300

!�"����780,331780,331

����#��8,162,5626,761,775868,013532,775

������29,362,66729,362,66762,150(62,150)

��$�%25,06425,0640

�����
�&��8,3558,3550

��
�����40,10340,103

'�	���128,663128,6630

���#�����	23,39323,393

���
�	5,0135,0130

��
���2,823,8963,400,000(576,104)

��
��(��
369,279369,2790

)���
��1,134,5711,134,5710

��
��770,305770,3050

!������785,3442,003783,341

*����� ��+�%�1,838,0391,838,039

��������85,21885,2180

��
�����137,017137,0170

��
���4,210,7794,210,7790

������1,667,6021,667,6020

������2,000,1201,603,22514,844382,051

��������#1,6711,671

��
�����65,16765,167

,�+�	�� ���		��10,237,87510,237,8750

�����	-� ,�+�	�� .��%���29,362,6671,847,94327,514,724

�����(��23,39323,393

���	���133,466,66789,345,0695,000,9989,649,14629,471,454

 
������ 
������ ����� ������ ������ ������� �������� �������
2007 .�	���� ���+ :5 !�����

2008   *
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6 ������

����� ���� ������	
��
��


��� ���������� ���������	 �����
 �
� ������	

�����-

��������2,660,1432,660,143129,950(129,950)
��	
��1,435,3411,435,3410

�������8,3558,355
�����30,07730,077

�����1,786,2391,786,2390
������28,40628,4060

��
�4,700,3664,095,934399,455204,977
�����65,16765,1670

�������� �����	���305,783305,7830
��	
����1,199,7381,199,7380
��
����20,05120,0510

��
�
�890,613890,6130
��
��10,075,7939,342,968675,40057,425
��
�	��14,473,7199,649,1462,894,7444,824,573(2,894,744)

��
����885,600885,600
�����
�210,539210,5390
��
����56,81256,8120
��
����584,830584,8300

!�"����780,331780,331
����#��8,162,5628,162,5620
������29,362,66729,362,6670
��$�%25,06425,0640

�����
�&��8,3558,3550
��
�����40,10340,103

'�	���128,663128,6630
���#����	23,39323,3930

���
�	5,0135,0130
��
���2,823,8963,400,000(576,104)

��
��(��
369,279369,2790
)���
��1,134,5711,134,5710

��
��770,305770,3050
!������785,344785,3440

*����� ��+�%�1,838,0391,838,039
��������85,21885,2180
��
�����137,017137,0170
��
���4,210,7794,215,179(4,400)
������1,667,6021,667,6020

������2,000,1201,603,345400,024(3,249)
��������#1,6711,671

��
�����65,16765,167
,�+�	�� ���		��10,237,87510,237,8750

�����	-� ,�+�	�� .��%���29,362,66724,679,6674,683,000(0)
�����(��23,39323,393

���	���133,466,667119,132,8314,499,5739,507,573326,690

 
������ 
������ ����� ������ ������ ������� �������� �������
2006! .�	���%� ���+ :6 !�����
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7 ������

����� ���	 
�	���
�����

����� 
��������� ���������� 
����
 ��� 
�	���

!��	-

��������9,452,4179,452,417 0 0 0 

��	
��5,498,5405,498,540000

�������23,05500023,055

�����109,510000109,510

�����6,559,0556,559,05500(0)

������74,92874,928000

��
�14,864,50213,590,7091,273,0430749

�������� �����	���991,351925,26166,09000

��	
����4,351,5704,351,570000

��
����57,63757,636000

��
�
�3,031,6903,031,690000

��
��37,556,06632,625,0624,987,7040(56,701)

��
�	��56,743,31945,394,65511,348,6640(1)

��
����3,129,6722,707,41300422,260

�����
�697,404650,91046,4940(0)

��
����190,201190,201000

��
����1,711,8101,711,809000

�������2,409,21470,024002,339,190

�������29,417,76524,947,7654,470,00000

������104,280,00092,411,01311,868,98700

��!�"57,63757,636000

�����
�#��34,58234,582000

��
�����97,98200097,982

$�	���461,093461,093000

���
�	23,05523,07500(20)

��
���10,092,18410,092,184000

��
��%��
1,400,5721,400,572000

&���
��3,757,9123,757,912000

��
��1,838,6101,838,610000

�������2,685,8702,584,170101,70000

'����� ��(�"�6,916,4020006,916,402

��������247,838231,31516,5230(0)

��
�����466,857466,857000

��
���14,633,95513,042,2731,587,28204,400

������5,965,3975,279,536685,8610(0)

������7,342,9146,653,986978,9430(290,015)

���������5,7640005,764

����
�	���17,2915,7640011,527

��
�����305,474000305,474

)�(�	�� ���		��32,155,50832,155,50800(0)

�����	*� )�(�	�� +��"���104,280,00088,715,00010,750,0004,815,0000

�����%��63,40021,1330042,267

�������474,000,000411,071,86348,181,2914,815,0009,931,846

 ��	
���� �����
� �	���� ��
��� ������� ������� ��������� �������
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أ��
ا�
	� ا��و��

�ء
أ��� ا��	�وق

���= ا��+ �ء
ا�����ع

دال
� ا��� ����

�����ا��$#�ة ا!

ه�ء
� ا��� ����
&'�
ا��$#�ة �)

واو
�	(�& ا��� ا��$#�ة 

�)$	��& ا��	�*�&

زاي
ا�
	� ا��و��

.�ء
أ��� ا��	�وق

د+1+و+ز+ح=ط      
ا�����ع ج=ط

ا�	��� ا������ا�	��� ا������ا�	��� ا������ا�	��� ا������ا�	��� ا������ا�	��� ا������ا�	��� ا������ا�	��� ا������ا�	��� ا������

000آ�
ا

����000

20,263,20620,263,20620,263,20620,263,206أ������

000ه���
ا

000ا������ ا����
ة

9,498,0009,498,0009,498,0009,498,000ا�����ت ا����
ة ا�������

029,761,20629,761,206000029,761,20629,761,206ا�����ع
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��ء - أذو��ت ��ف ا����وق ا�
	��د ا���اف

��� �!�"���ا��آ�&ت ا�%!$ة ا��� �"�!� �

�(
ا�
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10/25/2004 2004 آ��ا دو�ر آ��ي 6,216,532.80                3,963,867.12                11/9/2004 IBRD 6,216,532.80              1/19/2005 5,140,136.76                1,176,269.64             

4/21/2005 2005 آ��ا دو�ر آ��ي 6,216,532.78                3,963,867.12                Nov. 2005 أ	�� ا���ا�� 6,216,532.78              Nov. 2005 5,307,831.95                1,343,964.83             

12/22/2006 2006 آ��ا دو�ر آ��ي 4,794,373.31                3,760,292.79                1/19/2007 أ	�� ا���ا�� 4,794,373.31              1/19/2007 4,088,320.38                328,027.59                

6/27/2008 2008 آ��ا دو�ر آ��ي 4,794,373.31                3,760,292.79                9/19/2008 أ	�� ا���ا�� 4,794,373.31              9/19/2008 4,492,899.74                732,606.95                

12/31/2004 2004 ����	 
	رو 10,597,399.70              9,784,322.50                9/28/2006 أ	�� ا���ا�� 10,597,399.70            9/28/2006 12,102,125.26              2,317,802.76             

1/18/2006 2005 ����	 
	رو 11,217,315.23              10,356,675.50              9/28/2006 أ	�� ا���ا�� 11,217,315.23            9/28/2006 12,810,062.64              2,453,387.14             

12/20/2006 2006 ����	 
	رو 7,503,239.54                9,342,968.43                7/31/2007 أ	�� ا���ا�� 7,503,239.54              7/31/2007 10,249,425.21              906,456.78                

Dec.2007 2007 ����	 
	رو 7,483,781.61                9,287,393.43                9/16/2008 أ	�� ا���ا�� 7,483,781.61              9/16/2008 10,629,963.40              1,342,569.97             

8/9/2004 2004 أ������ BU 104 1006 01 ��
دو�ر أ� 18,914,439.57              18,914,439.57              8/3/2005 أ	�� ا���ا�� 6,304,813.19              8/3/2005 6,304,813.19                -                             

8/11/2006 أ	�� ا���ا�� 6,304,813.19              8/11/2006 6,304,813.19                -                             

2/16/2007 أ	�� ا���ا�� 3,152,406.60              2/16/2007 3,152,406.60                -                             

8/10/2007 أ	�� ا���ا�� 3,152,406.60              8/10/2007 3,152,406.60                -                             

18,914,439.57            

7/8/2005 2005 أ������ BU 105 1003 01 ��
دو�ر أ� 7,565,775.83                7,565,775.83                4/18/2006 أ	�� ا���ا�� 1,260,962.64              4/18/2006 1,260,962.64                -                             

8/11/2006 أ	�� ا���ا�� 1,260,962.64              8/11/2006 1,260,962.64                -                             

2/16/2007 أ	�� ا���ا�� 1,260,962.64              2/16/2007 1,260,962.64                -                             

8/10/2007 أ	�� ا���ا�� 1,260,962.64              8/10/2007 1,260,962.64                -                             

2/12/2008 أ	�� ا���ا�� 1,260,962.64              2/12/2008 1,260,962.64                -                             

8/12/2008 أ	�� ا���ا�� 1,260,962.63              8/12/2008 1,260,962.64                -                             

7,565,775.83              

5/10/2006 2006 أ������ BU 106 1004 01 
	رو 11,662,922.38              14,473,718.52              

2,412,286.41                2/28/2007 أ	�� ا���ا�� 1,943,820.40              2/28/2007 2,558,067.65                145,781.24                

2,412,286.41                8/10/2007 أ	�� ا���ا�� 1,943,820.40              8/10/2007 2,681,305.85                269,019.44                

2,412,286.42                2/12/2008 أ	�� ا���ا�� 1,943,820.40              2/12/2008 2,821,066.54                408,780.12                

2,412,286.42                8/12/2008 أ	�� ا���ا�� 1,943,820.40              8/12/2008 2,930,114.87                517,828.45                
4,824,572.86                ���ا� أ	�� ا���ا�� 3,887,640.78              

11,662,922.38            

7/23/2007 2007 أ������ BU 107 1006 01 
	رو 11,662,922.38              14,473,718.52              

2,412,286.42                2/12/2008 أ	�� ا���ا�� 1,943,820.40              2/12/2008 2,821,066.54                408,780.12                

2,412,286.41                8/12/2008 أ	�� ا���ا�� 1,943,820.39              8/12/2008 2,930,114.87                517,828.46                
9,649,145.69                ���ا� أ	�� ا���ا�� 9,719,101.98              

11,662,922.38            

8/15/2008 2008 أ������ BU 108 1004 01 
	رو 4,665,168.96                5,789,487.42                ���ا� أ	�� ا���ا�� 5,789,487.42              

12/8/2003 2004 هـــ��ـ�ـــ�ا D 11 ��
دو�ر أ� 3,364,061.32                3,364,061.32                11/17/2004 أ	�� ا���ا�� 3,364,061.32              11/17/2004 3,364,061.32                -                             

12/8/2003 2005 هـــ��ـ�ـــ�ا D 11 ��
دو�ر أ� 3,364,061.32                3,364,061.32                12/5/2005 أ	�� ا���ا�� 3,364,061.32              12/5/2005 3,364,061.32                -                             

5/18/2004 2004 ا����� ا��
	�ة �����ة ا���� 7,243,564.08                10,718,502.63              

1,786,417.11                8/23/2005 أ	�� ا���ا�� 1,207,260.68              8/23/2005 2,166,550.02                380,132.91                

5,359,251.32                Feb. 2006 أ	�� ا���ا�� 3,621,782.04              Feb. 2006 6,303,711.64                944,460.32                

3,572,834.20                7/24/2006 أ	�� ا���ا�� 3,621,782.04              7/24/2006 4,473,383.73                900,549.53                

10,718,502.63              7,243,564.08              12,943,645.39              2,225,142.76             

6/1/2005 2005 ا����� ا��
	�ة �����ة ا���� 7,243,564.08                10,718,502.63              

1,786,417.11                7/24/2006 أ	�� ا���ا�� 1,207,260.68              7/24/2006 2,236,691.86                450,274.75                

4,681,386.55                8/9/2006 أ	�� ا���ا�� 3,163,681.03              8/9/2006 6,036,303.40                1,354,916.85             

4,250,698.97                8/16/2006 أ	�� ا���ا�� 2,872,622.37              8/16/2006 5,429,236.28                1,178,537.31             

10,718,502.63              7,243,564.08              13,702,231.54              2,983,728.91             

5/13/2005 2004 
ة ا�����ا�����ت ا� ��
دو�ر أ� 4,920,000.00                4,920,000.00                10/27/2005 أ	�� ا���ا�� 2,000,000.00              10/27/2005 2,000,000.00                -                             

11/2/2006 أ	�� ا���ا�� 2,000,000.00              11/2/2006 2,000,000.00                -                             

10/25/2007 أ	�� ا���ا�� 920,000.00                 10/25/2007 920,000.00                   -                             

4,920,000.00              

 ������) ���	�
 
(����
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2008-2004 �� أذو��ت ا���ف �����وق ا�����د ا���اف 	� 	��ة� :9  ا���ول
ا�����ــ�ت �ــ�ت	��ا��

�����
 ����
 �	�� 

������
/����

 �	���
 ��


 ����) �����	�

(����	�

����
  �����������
����!	�
 �"�
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 '��*��
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 �	�� 
 ����	
 �������
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 +�*
��	��
 ,�" / ��-

 �����
����


���
 ����
.�����
 �����

3/1/2006 2005 
ة ا�����ا�����ت ا� ��
دو�ر أ� 3,159,700.00                3,159,700.00                11/2/2006 أ	�� ا���ا�� 2,000,000.00              11/2/2006 2,000,000.00                -                             

10/25/2007 أ	�� ا���ا�� 1,159,700.00              10/25/2007 1,159,700.00                -                             

3,159,700.00              

4/25/2007 2006 
ة ا�����ا�����ت ا� ��
دو�ر أ� 7,315,000.00                7,315,000.00                10/25/2007 أ	�� ا���ا�� 2,500,000.00              10/25/2007 2,500,000.00                -                             
4,815,000.00                ���ا� أ	�� ا���ا�� 4,815,000.00              

2/21/2008 2006 
ة ا�����ا�����ت ا� ��
دو�ر أ� 4,683,000.00                4,683,000.00                ���ا� أ	�� ا���ا�� 4,683,000.00              
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ا	���عا	������ �� 2011ا	������ �� 2010ا	������ �� 2009ا	������ �� 2008

أ	����ـــ�
اذن ��ف 


� ��ر� 0.8058 	رو 
��و�ر ا����� ا
	ا��)��
��ف ا
���� ا
�� ا� ��
��ل !#�)  
20064,824,5734,824,573

20074,824,5734,824,5739,649,146

20081,929,8291,929,8291,929,8295,789,487

ا	����ت ا	����ة
2,500,0002,315,0004,815,000اذن ��ف 2007 (دو�ر أ)

2,341,5002,341,5004,683,000اذن ��ف 2008 (دو�ر أ)

4,841,50016,235,4756,754,4021,929,82929,761,206

�����

������ ��	�� �
� ��� ���
��� ������ ������ ���� �� ������ ������ 2008�2006 ������ �������

����� �� �	
��� � �	���� �� ���� �	��	�� �� ��
�� ����� �	
��� ����

������ ���� /������ �� 2008 �� �!"����� ��	�� ����#� ��"���� ��$���  ����
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   الثانيالمرفق

  1الجدول 

   أو أكثرالشرائح السنوية التي لم تقدم إلى اجتماعين متعاقبين

عدد   سبب التأخير الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
االجتماعات 
  المتأخرة

أنتيغوا 
  وبربودا

البنك 
  الدولي

خطة إزالة المواد 
  الكلوروفلوروكربونية

 هو الوقت المنقضي منذ تأخيرالسبب   2006
كان األمر يستلزم تغيير خطة فقد وافقة، الم

وبدأ التنفيذ باألموال الموافق عليها في . العمل
  .الشريحة األولى ويتم إجراء مراجعة للتحقق

3  

خطة إزالة المواد   اليوئنديبي  البحرين
  الكلوروفلوروكربونية

لم تستكمل األنشطة المطلوبة إلكمال الشريحة   2008
عيين استشاري وما األولى نتيجة التأخير في ت

يتصل بذلك من تأخير في االنتهاء من وضع 
  .مواصفات المعدات المطلوبة

2  

خطة إزالة المواد   اليونيب  البحرين
  الكلوروفلوروكربونية

استمرار تأخير التوقيع على مذكرة التفاهم   2008
  وتحويل األموال إلى مؤسسة التدريب

2  

خطة إزالة المواد   كندا  بوليفيا
  ة لألوزونالمستنفد

ال يزال التقدم المحرز في تنفيذ الشريحة   2008
  . لتبرير طلب الشريحة الثانيةال يكفياألولى 

2  

خطة إزالة المواد   اليوئنديبي  بوليفيا
  المستنفدة لألوزون

ال يزال التقدم المحرز في تنفيذ الشريحة   2008
  . لتبرير طلب الشريحة الثانيةال يكفياألولى 

2  

استمرار تنفيذ الشريحة األولى مع تأخير   2008  بروميد الميثيل  يوئنديبيال  كوستاريكا
  .نتيجة تعيين منسق جديد للمشروع

2  

خطة إزالة المواد   اليوئنديبي  الغابون
  الكلوروفلوروكربونية

على الرغم من تسليم المعدات المطلوبة   2008
للنشاط غير االستثماري، فإنه لم يتم تسليم 

ثماري، مما أخر إكمال معدات الجزء االست
  .المرحلة األولى

2  

خطة إزالة المواد   اليونيب  الغابون
  الكلوروفلوروكربونية

على الرغم من تسليم المعدات المطلوبة   2008
للنشاط غير االستثماري، فإنه لم يتم تسليم 
معدات الجزء االستثماري، مما أخر إكمال 

  .المرحلة األولى

2  

إزالة المواد خطة   اليوئنديبي  باراغواي
  الكلوروفلوروكربونية

استمرار نقص صرف األموال من الشريحة   2008
  .الحالية الموافق عليها

3  

خطة إزالة المواد   إيطاليا  السنغال
  الكلوروفلوروكربونية

على الرغم من أن استكمال المواصفات التي   2008
أخرت تقديم الطلب إلى االجتماع األخير، فإن 

حتى اآلن ولذلك ما زالت المعدات غير متاحة 
  .األنشطة في هذا المجال معلقة

2  

خطة إزالة المواد   اليونيب  السنغال
  الكلوروفلوروكربونية

على الرغم من أن استكمال المواصفات التي   2008
أخرت تقديم الطلب إلى االجتماع األخير، فإن 
المعدات غير متاحة حتى اآلن ولذلك ما زالت 

  . معلقةاألنشطة في هذا المجال

2  
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عدد   سبب التأخير الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
االجتماعات 
  المتأخرة

البنك   تونس
  الدولي

خطة إزالة المواد 
  المستنفدة لألوزون

عدم كفاية الوقت لتعيين نتيجة تأخير   2008
استشاري وإكمال مراجعة من جانب /شركة

طرف ثالث وقت التاريخ النهائي لتقديم 
الطلب، ومن المطلوب مواصلة تنفيذ الشريحة 

 األولى قبل تقديم طلب إلى اللجنة التنفيذية
  .بالنسبة للشريحة الثانية

2  

  2الجدول 

   والخمسينالسادس للتقديم إلى االجتماع العام اشرائح سنوية غير مقدمة كانت مستحقة ألول مرة هذ

  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
خطة إزالة المواد المستنفدة   اليوئنديبي  بنغالديش

  لألوزون
 2006 و2005

  2007و
كان التأخير نتيجة عدم صرف دفعة كبيرة من 
الشريحة األولى، ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم 

تقديم أي موّرد لعرض بشأن معدات إعادة 
  .التهيئة المطلوبة في خطة األعمال

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيب  بنغالديش
 لألوزون

 2006 و2005
  2007و

 من كان التأخير نتيجة عدم صرف دفعة كبيرة
 عدم ، ويعزى ذلك جزئيا إلىالشريحة األولى

تقديم أي موّرد لعرض بشأن معدات إعادة 
  .التهيئة المطلوبة في خطة األعمال

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليوئنديبي  كوبا
 لألوزون

 من المبالغ المخصصة كافية ةعدم صرف دفع  2008
  .للشرائح القائمة الموافق عليها

خطة إزالة المواد   نديبياليوئ  السلفادور
 الكلوروفلوروكربونية

كان التأخير نتيجة التأخر في التوقيع على  2008
 بالنسبة 2008وثيقة المشروع في يونيه 

  .2007للمشروع الموافق عليه في نوفمبر 
خطة إزالة المواد   اليونيب  السلفادور

 الكلوروفلوروكربونية
عدم صرف دفعات كبيرة من المبالغ  2008

  .خصصة للشريحة القائمة الموافق عليهاالم
خطة إزالة المواد   اليونيب  الكويت

 الكلوروفلوروكربونية
كان التأخير نتيجة وفاة موظف وحدة األوزون  2008

  .الوطنية والفترة االنتقالية الناتجة عن ذلك
خطة إزالة المواد   اليونيدو  الكويت

 الكلوروفلوروكربونية
فاة موظف وحدة األوزون كان التأخير نتيجة و 2008

  .الوطنية والفترة االنتقالية الناتجة عن ذلك
خطة إزالة المواد   اليوئنديبي  نيبال

 الكلوروفلوروكربونية
كان التأخير نتيجة التأخر في التوقيع على  2008

 بالنسبة 2008وثيقة المشروع في سبتمبر 
  .2007للمشروع الموافق عليه في يوليه 

 إزالة المواد خطة  اليونيب  نيبال
 الكلوروفلوروكربونية

كان التأخير نتيجة التأخر في التوقيع على  2008
  .وثيقة المشروع والتي تم التوقيع عليها مؤخرا

خطة إزالة المواد   اليونيدو  عمان
 الكلوروفلوروكربونية

  .كان التأخير نتيجة إعادة هيكلة وزارة البيئة 2008

اد خطة إزالة المو  اليونيب  باراغواي
 الكلوروفلوروكربونية

استمرار عدم صرف دفعة كافية من المبالغ  2008
  .المخصصة للشريحة القائمة الموافق عليها

خطة إزالة المواد   اليونيدو  السودان
 الكلوروفلوروكربونية

لم يتم إعداد تقرير المراجعة بشأن التحقق في  2008
  .الموعد المحدد

واد خطة إزالة الم  البنك الدولي  تركيا
 الكلوروفلوروكربونية

بانتظار الترتيبات الجديدة الخاصة باالشراف  2008
  .على المشروع
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  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
بدال من إبرا اتفاق جديد، من المنتظر إجراء  2008  بروميد الميثيل  البنك الدولي  فييت نام

بالنسبة للخطة (تعديل على االتفاق القائم 
) الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون

هر من أجل إدراج األنشطة المتعلقة خالل ش
ببروميد الميثيل، ولن تُطلب الشريحة التالية 

  .2009حتى نهاية عام 
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PROJECTS FOR WHICH ADDITIONAL STATUS REPORTS WERE REQUESTED 

Agency Code Project Title 
UNIDO ARG/FUM/30/INV/105 Phase-out of methyl bromide in strawberry, protected vegetables and 

cut flower production 
IBRD ARG/PHA/47/INV/148 National CFC phase-out plan: 2006 work programme 
UNEP BAH/PHA/50/TAS/17 Terminal phase-out management plan (first tranche) 
UNDP BAR/REF/43/TAS/11 Implementation of the RMP: technical assistance project to the MAC 

and end-users sectors 
UNDP BAR/REF/43/TAS/12 Implementation of the RMP: monitoring the activities in the RMP 
UNIDO BHE/HAL/42/TAS/18 Phase-out of halon consumption 
UNIDO BHE/SEV/43/INS/19 Extension of the institutional strengthening project (phase II) 
UNEP BOT/SEV/41/INS/08 Extension of institutional strengthening project: phase 2 
UNEP CBI/SEV/50/INS/10 Extension of the institutional strengthening project (phase II) 
UNEP ETH/SEV/41/INS/12 Extension of institutional strengthening project (phase IV) 
UNEP ETH/SEV/50/INS/16 Extension of the institutional strengthening project (phase IV) 
UNEP FSM/SEV/49/INS/04 Renewal of institutional strengthening project (phase II) 
UNEP GAB/SEV/50/INS/19 Extension of the institutional strengthening project (phase V) 
UNDP GBS/REF/43/TAS/07 Implementation of the RMP: technical assistance project for MAC and 

refrigeration service and end-user sub-sectors 
UNEP GBS/SEV/50/INS/09 Extension of the institutional strengthening project (phase II) 
UNEP GLO/SEV/48/TRA/274 Updating the customs training manual 
IBRD GLO/REF/47/DEM/268 Global chiller replacement project (China, India, Indonesia, Malaysia 

and Philippines) 
UNIDO KUW/HAL/45/PRP/07 Preparation of a halon phase-out plan 
UNIDO LIB/HAL/47/TAS/26 Plan for the phase-out of import and net consumption of halons in the 

fire fighting sector 
UNDP MDV/REF/38/TAS/05 Implementation of the RMP: awareness and incentive programme 
UNDP MEX/FUM/26/DEM/86 Alternatives to methyl bromide for structural fumigation in Mexico 
UNDP PAN/PHA/44/INV/22 National phase-out plan for Annex A (Group I) substances (first 

tranche) 
UNEP PAN/SEV/44/INS/21 Extension of institutional strengthening project (phase IV) 
UNEP PER/SEV/37/INS/31 Renewal of institutional strengthening project (Phase 3) 
UNEP RWA/SEV/50/INS/12 Extension of the institutional strengthening project (phase II) 
UNEP SOM/SEV/36/INS/03 Establishment of the Ozone Unit 
UNEP SOM/SEV/44/INS/05 Establishment of the National Ozone Committee (institutional 

strengthening) 
UNEP SUD/SEV/42/INS/16 Extension of institutional strengthening: phase IV 
UNIDO SYR/PHA/49/INV/96 National CFC phase-out plan for Syria (first tranche) 
IBRD THA/PHA/45/INV/144 National CFC phase-out plan: 2005 annual programme 
IBRD THA/PHA/48/INV/146 National CFC phase-out plan: 2006 annual implementation plan 
IBRD THA/PHA/53/INV/149 National CFC phase-out plan: 2007 annual implementation plan 
Germany URT/REF/36/TAS/14 Recovery and recycling of CFCs 
Australia VAN/REF/36/TAS/02 Implementation of the PIC Strategy: assistance for enforcing ODS 

regulations and training programme for customs officers 
UNEP VAN/SEV/36/INS/03 Establishment of a National Compliance Centre (institutional 

strengthening) 
IBRD VIE/FUM/50/INV/48 National phase-out plan of out methyl bromide (first tranche) 
UNIDO YUG/PHA/43/TAS/23 National CFC phase-out plan (first tranche) 
UNIDO YUG/SEV/44/INS/25 Extension of institutional strengthening project (phase II) 
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ARGENTINA
AEROSOL
Metered dose inhalers
Phase-out of CFC consumption in the manufacture of 
aerosol MDIs

IBRD $2,806,874 $210,516 $3,017,390 23.70

Approved on the understanding that Laboratorio Pablo Cassará 
will cease consumption of CFCs for non-essential uses and convert 
to a non-ODS technology at its own cost if the selection of the 
isobutane technology proposed by the enterprise is not approved 
by the local health authorities; and the Government would have 
flexibility in using the funding available for eligible activities it 
deems appropriate to achieve the complete phase-out of CFCs in 
the MDI sector and in accordance with relevant decisions and 
guidelines of the Fund.

118.4

$2,806,874 $210,516 $3,017,390Total for Argentina 118.4

BANGLADESH
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNDP $125,000 $9,375 $134,375

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $25,000 $3,250 $28,250

$150,000 $12,625 $162,625Total for Bangladesh

BENIN
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VI) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Benin

BHUTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional)

UNEP $55,000 $7,150 $62,150

$55,000 $7,150 $62,150Total for Bhutan

BRAZIL
FOAM
Technical assistance/support
Pilot project for validation of methyl formate as a blowing 
agent in the manufacture of polyurethane foam (phase I)

UNDP $401,500 $30,113 $431,613

Approved noting that the project was consistent with decision 
55/43(e) and that it had been designed to disseminate the results 
from the validation of methyl formate technology in rigid and 
integral skin polyurethane foam applications globally, and on the 
understanding that the project would be the final validation project 
for methyl formate in the manufacture of rigid and integral skin 
polyurethane foams, and that approval of the project was without 
prejudice to consideration of the future funding request for phase 
II of the project by the Executive Committee.
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PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (seventh tranche) UNDP $250,000 $12,500 $262,500350.0

$651,500 $42,613 $694,113Total for Brazil 350.0

BURKINA FASO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional)

UNEP $55,000 $7,150 $62,150

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII)

UNEP $72,410 $0 $72,410

$127,410 $7,150 $134,560Total for Burkina Faso

CAPE VERDE
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 Cape Verde

CHAD
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Chad

CHINA
AEROSOL
Metered dose inhalers
Sector plan for phase-out of CFCs consumption in MDI 
sector

UNIDO $13,500,000 $1,012,500 $14,512,500 41.86

Approved on the understanding that the Government would have 
flexibility in using the funding available for eligible activities it 
deemed appropriate to achieve the complete phase-out of CFCs in 
the MDI sector and in accordance with the relevant decisions and 
guidelines of the Fund; and that no more funding would be 
approved by the Executive Committee for the phase-out of CFCs.

322.5

FOAM
Sectoral phase out plan
Sector plan for phase-out of CFC-11 in the China foam 
sector: 2009 annual programme

IBRD $1,767,000 $159,030 $1,926,030

Approved on the understanding that funding for activities beyond 
2009 would be released by the World Bank only after the work 
plan to be submitted to the 57th Meeting had been approved.
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HALON
Sectoral phase out plan
Sector plan for halon phase-out in China: 2009 annual 
programme

IBRD $100,000 $7,500 $107,500

Note: 1,500 ODP tonnes of halon-1301 production will be phased 
out.

1,000.0

PRODUCTION
TCA closure
Strategy for gradual phase-out of 1,1,1-trichloroethane 
(TCA) production (second stage programme)

IBRD $700,000 $52,500 $752,500

Note: 79 ODP tonnes of TCA production will be phased-out.
Took note of the verification report on the TCA production for 
2007 and the success achieved in stage one of the sector plan 
between 2005 to 2007.
MB closure
Sector plan for methyl bromide production sector (second 
tranche)

UNIDO $3,000,000 $225,000 $3,225,000

Note: 214 ODP tonnes of methyl bromide production will be 
phased-out.
Took note of the supplementary verification of the MB feedstock 
use in 2005 to 2007.
REFRIGERATION
Sectoral phase out plan
Refrigeration servicing sector CFC phase-out plan (fifth 
tranche)

UNIDO $700,000 $52,500 $752,500680.0

SOLVENT
Multiple solvents
ODS phase-out in China solvent sector: 2009 annual 
programme

UNDP $1,480,000 $111,000 $1,591,00084.0

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII)

UNDP $390,000 $29,250 $419,250

Technical assistance/support
Awareness/outreach activities on HCFC phase-out and its 
challenges during HPMP preparatory phase

UNEP $140,000 $18,200 $158,200

Approved on the condition that China provided a written 
agreement that those funds would constitute an advance on the 
final request for funding for a programme on communication and 
awareness to be submitted by UNEP as part of the full HPMP 
submission.

$21,777,000 $1,667,480 $23,444,480Total for China 2,086.5

COLOMBIA
AEROSOL
Metered dose inhalers
Phase-out of CFC in the manufacturing of MDIs UNDP $409,359 $30,701 $440,060 55.167.4

$409,359 $30,701 $440,060Total for Colombia 7.4
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COMOROS
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $53,000 $6,890 $59,890

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNDP $32,000 $2,880 $34,8800.4

$85,000 $9,770 $94,770Total for Comoros 0.4

CONGO, DR
SOLVENT
Sectoral phase out plan
Umbrella project for terminal phase-out of ODS in the 
solvent sector (second phase)

Italy $144,220 $18,749 $162,96911.7

$144,220 $18,749 $162,969Total for Congo, DR 11.7

CROATIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI) UNEP $87,707 $0 $87,707

$87,707 $87,707Total for Croatia

CUBA
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 Cuba

DOMINICA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal CFC phase-out management plan (second and 
third tranches)

UNDP $57,000 $5,130 $62,130

Terminal CFC phase-out management plan (second and 
third tranches)

UNEP $66,000 $8,580 $74,580

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$183,000 $13,710 $196,710Total for Dominica

DOMINICAN REPUBLIC
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase V) UNEP $134,333 $0 $134,333

$134,333 $134,333Total for Dominican Republic
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ECUADOR
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan: 2008 annual programme IBRD $18,334 $1,375 $19,709
Approved on the understanding that the World Bank would 
forward a copy of the report on the chiller replacement to the 
Secretariat when it became available.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV, 
second year)

IBRD $88,400 $6,630 $95,030

Approved without prejudice to the non-compliance mechanism of 
the Montreal Protocol.

$106,734 $8,005 $114,739Total for Ecuador

EGYPT
FUMIGANT
Methyl bromide
National phase-out of methyl bromide in horticulture and 
commodities fumigation except in date use

UNIDO $1,934,994 $145,125 $2,080,119 10.50

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee, and on the 
understanding that no more funding would be provided to the 
Government for the phase-out of controlled uses of methyl 
bromide.

184.2

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNIDO $228,323 $17,124 $245,447

$2,163,317 $162,249 $2,325,566Total for Egypt 184.2

EL SALVADOR
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (year 2 of 
phase V)

UNEP $30,000 $0 $30,000

$30,000 $30,000Total for El Salvador

EQUATORIAL GUINEA
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 Equatorial Guinea

ETHIOPIA
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 Ethiopia
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FIJI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Fiji

GABON
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Gabon

GHANA
AEROSOL
Metered dose inhalers
MDI transition strategy UNDP $30,000 $2,700 $32,700
Approved on the understanding that no further funds for phase out 
in the MDI sector would be available and that UNDP would take 
into consideration the views expressed at the present Meeting 
when implementing the project.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII)

UNDP $139,100 $10,433 $149,533

$169,100 $13,133 $182,233Total for Ghana

GUATEMALA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNEP $33,000 $4,290 $37,290

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNDP $249,000 $22,410 $271,410

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.

5.9

$282,000 $26,700 $308,700Total for Guatemala 5.9

GUINEA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050
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SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project: (phase 
VI)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$145,000 $11,050 $156,050Total for Guinea

GUINEA-BISSAU
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $62,500 $8,125 $70,625
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.

$62,500 $8,125 $70,625Total for Guinea-Bissau

HONDURAS
FUMIGANT
Methyl bromide
National methyl bromide phase-out plan, phase II (third 
tranche)

UNIDO $300,000 $22,500 $322,500

Approved on the understanding that disbursement is conditional 
on the submission to the Fund Secretariat of an official 
communication from the Government of Honduras stating that the 
level of methyl bromide consumption in 2008 was below 207.5 
ODP tonnes, which represents the maximum allowable level of 
consumption in the Agreement between the Government of 
Honduras and the Executive Committee.

23.9

$300,000 $22,500 $322,500Total for Honduras 23.9

INDIA
AEROSOL
Metered dose inhalers
National strategy for transition to non-CFC MDIs UNEP $120,000 $15,600 $135,600
Approved on the understanding the Government would have 
flexibility in using the funding approved for eligible activities that 
it considered adequate to achieve the complete phase-out of CFCs 
in the MDI sector and in accordance with relevant decisions and 
guidelines of the Fund.
Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of 
pharmaceutical MDIs

Italy $2,000,000 $230,000 $2,230,000 14.32

Approved on the understanding the Government would have 
flexibility in using the funding approved for eligible activities that 
it considered adequate to achieve the complete phase-out of CFCs 
in the MDI sector and in accordance with relevant decisions and 
guidelines of the Fund.

139.7

Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of 
pharmaceutical MDIs

UNDP $8,082,267 $606,170 $8,688,437 14.32

Approved on the understanding the Government would have 
flexibility in using the funding approved for eligible activities that 
it considered adequate to achieve the complete phase-out of CFCs 
in the MDI sector and in accordance with relevant decisions and 
guidelines of the Fund.

564.6
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PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (air 
conditioning sector)

UNDP $125,000 $9,375 $134,375

Approved on the condition that the approval constituted a 
component of Stage 1 of the HPMP and that no further funding for 
project preparation would be requested for this sector.
Preparation of a HCFC phase-out management plan (foam 
sector)

UNDP $105,000 $7,875 $112,875

Approved on the condition that the approval constituted a 
component of Stage 1 of the HPMP and that no further funding for 
project preparation would be requested for this sector.
Preparation of a HCFC phase-out management plan (fire 
fighting and solvent sectors)

UNDP $20,000 $1,500 $21,500

Approved on the condition that the approval constituted a 
component of Stage 1 of the HPMP and that no further funding for 
project preparation would be requested for this sector.
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(transportation refrigeration and air-conditioning sectors)

UNIDO $70,000 $5,250 $75,250

Approved on the condition that the approval constituted a 
component of Stage 1 of the HPMP for India and that no further 
funding for project preparation would be requested for the 
transport refrigeration and air-conditioning sub-sectors.
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(refrigeration sector)

UNDP $80,000 $6,000 $86,000

Approved on the condition that the approval constituted a 
component of Stage 1 of the HPMP and that no further funding for 
project preparation would be requested for this sector.
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(overarching strategy)

UNDP $113,750 $8,531 $122,281

Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(overarching strategy)

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved as part of the approval for the overarching strategy in 
line with decision 56/25.
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(overarching strategy)

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Approved as part of the overarching strategy for India in line with 
decision 56/25.

$10,776,017 $898,101 $11,674,118Total for India 704.3

INDONESIA
AEROSOL
Metered dose inhalers
Technical assistance to implement national transition 
strategy to CFC-free MDI

IBRD $155,000 $13,950 $168,950

Approved on the understanding that no more funding will be 
approved from the Multilateral Fund for the phase-out of CFCs in 
Indonesia, noting the commitment by the Government to the 
complete phase-out of CFC consumption used in the 
manufacturing of MDIs by the end of 2009.

16.3

$155,000 $13,950 $168,950Total for Indonesia 16.3

8



Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds recommended (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64
Annex IV

IRAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(overarching strategy)

UNDP $113,750 $8,531 $122,281

Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(overarching strategy)

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Approved as part of the overarching strategy for India in line with 
decision 56/25.
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(overarching strategy)

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved as part of the approval for the overarching strategy in 
line with decision 56/25.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNDP $173,511 $13,013 $186,524

$347,261 $29,344 $376,605Total for Iran

JORDAN
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation of a demonstration project for the conversion of 
HCFC to non-HCFC technology in the manufacturing of 
mini-split units at Petra Engineering

UNIDO $40,000 $3,000 $43,000

$40,000 $3,000 $43,000Total for Jordan

LAO, PDR
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase IV) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Lao, PDR

LEBANON
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNDP $155,090 $11,632 $166,722

$155,090 $11,632 $166,722Total for Lebanon

LIBYA
FUMIGANT
Methyl bromide
Phase-out of methyl bromide in horticulture: tomatoes, 
cucumbers, peppers and others (second tranche)

Spain $500,000 $65,000 $565,000

Approved on the understanding that disbursement is conditional 
on the submission to the Fund Secretariat of an official 
communication from the Government of Libya stating that the 
level of methyl bromide consumption in 2008 was below 55 ODP 
tonnes representing the maximum allowable level of consumption 
in the agreement between the Government and the Executive 
Committee.

55.0
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$500,000 $65,000 $565,000Total for Libya 55.0

MACEDONIA, FYR
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for CFCs (fourth 
tranche)

UNIDO $15,000 $1,125 $16,1255.0

$15,000 $1,125 $16,125Total for Macedonia, FYR 5.0

MADAGASCAR
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $87,000 $11,310 $98,310
The Government of Madagascar, UNEP and UNIDO in 
cooperation with the Government of France were requested to 
undertake measures to incorporate the recovery and recycling 
system established and being developed  under bilateral activities 
of France into a combined scheme with the TPMP, to extend the 
monitoring under the TPMP to the combined scheme, and to 
report on this monitoring and its results as part of the submission 
of the next tranche.
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNIDO $47,000 $4,230 $51,230
The Government of Madagascar, UNEP and UNIDO in 
cooperation with the Government of France were requested to 
undertake measures to incorporate the recovery and recycling 
system established and being developed  under bilateral activities 
of France into a combined scheme with the TPMP, to extend the 
monitoring under the TPMP to the combined scheme, and to 
report on this monitoring and its results as part of the submission 
of the next tranche.

2.3

$134,000 $15,540 $149,540Total for Madagascar 2.3

MALDIVES
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Maldives

MALI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,677 $0 $60,677

$60,677 $60,677Total for Mali
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MEXICO
FOAM
Technical assistance/support
Pilot project for validation of methyl formate in 
microcellular polyurethane applications (phase I)

UNDP $291,500 $21,862 $313,362

Approved noting that the project was consistent with decision 
55/43(e) and that it had been designed to disseminate the results of 
the validation of methyl formate technology in microcellular 
polyurethane foam applications globally, and on the understanding 
that the project would be the final validation project for methyl 
formate in the manufacture of microcellular polyurethane foams, 
and that approval of the project was without prejudice to 
consideration of the future funding request for phase II of the 
project by the Executive Committee.

$291,500 $21,862 $313,362Total for Mexico

MOLDOVA, REP
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal CFC phase-out management plan (second tranche) UNEP $140,500 $18,265 $158,765
Approved on the understanding that the country will continue to 
submit annual reports on progress in implementation, and a new 
annual plan should the agreed existing one undergo any major 
changes during implementation.
Terminal CFC phase-out management plan (second tranche) UNDP $152,500 $11,438 $163,938
Approved on the understanding that the country will continue to 
submit annual reports on progress in implementation, and a new 
annual plan should the agreed existing one undergo any major 
changes during implementation.

10.0

$293,000 $29,703 $322,703Total for Moldova, Rep 10.0

MOROCCO
FUMIGANT
Methyl bromide
Phase-out of methyl bromide used as a soil fumigant in the 
production of green beans and curcurbits (first tranche)

UNIDO $690,000 $51,750 $741,750

Approved in accordance with the revised Agreement between the 
Government and the Executive Committee, and on the 
understanding that no more funding would be provided from the 
Multilateral Fund for the phase-out of controlled uses of methyl 
bromide in Morocco.
Phase-out of methyl bromide used for soil fumigation in 
tomato production (sixth tranche)

UNIDO $398,427 $29,882 $428,309182.4

Phase-out of methyl bromide used as a soil fumigant in the 
production of green beans and curcurbits (first tranche)

Italy $310,000 $40,300 $350,300

Approved in accordance with the revised Agreement between the 
Government and the Executive Committee, and on the 
understanding that no more funding would be provided to the 
Government for the phase-out of controlled uses of methyl 
bromide.

$1,398,427 $121,932 $1,520,359Total for Morocco 182.4
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MOZAMBIQUE
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNDP $100,500 $9,045 $109,545
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.

2.3

Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $75,000 $9,750 $84,750
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.

$175,500 $18,795 $194,295Total for Mozambique 2.3

NEPAL
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Nepal

NICARAGUA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNEP $130,000 $16,900 $146,900

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNDP $320,000 $24,000 $344,000

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.

3.7

$450,000 $40,900 $490,900Total for Nicaragua 3.7

NIGERIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNDP $45,000 $3,375 $48,375

Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNIDO $20,000 $1,500 $21,500

$65,000 $4,875 $69,875Total for Nigeria

OMAN
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening support (phase III) UNIDO $68,467 $5,135 $73,602
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$68,467 $5,135 $73,602Total for Oman

PAKISTAN
AEROSOL
Metered dose inhalers
National strategy for transition to non-CFC MDIs UNEP $70,000 $9,100 $79,100
Approved on the understanding that the Government would have 
flexibility in using the funding available for eligible activities it 
deems appropriate to achieve the complete phase-out of CFCs in 
the MDI sector and in accordance with relevant decisions and 
guidelines of the Fund.
Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of 
pharmaceutical MDIs

UNDP $449,996 $33,750 $483,746

Approved on the understanding that the Government would have 
flexibility in using the funding available for eligible activities it 
deems appropriate to achieve the complete phase-out of CFCs in 
the MDI sector and in accordance with relevant decisions and 
guidelines of the Fund.

$519,996 $42,850 $562,846Total for Pakistan

PANAMA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National phase-out plan for Annex A (Group I) substances 
(fourth and fifth tranches)

UNDP $255,000 $19,125 $274,125

Approved on the understanding that the country will continue to 
submit for the remaining years until 2010 a verification, a report 
on progress in implementation, and, when relevant, a new annual 
plan.

66.0

$255,000 $19,125 $274,125Total for Panama 66.0

SAINT KITTS AND NEVIS
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 CFC phase-out management plan (second and 
third tranches)

UNDP $55,000 $4,950 $59,950

Terminal CFC phase-out management plan (second and  
third tranches)

UNEP $90,000 $11,700 $101,700

$230,000 $27,700 $257,700Total for Saint Kitts and Nevis

SAINT LUCIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for the phase-out of 
ODS in the refrigeration and air conditioning sector (second 
tranche)

Canada $49,000 $6,370 $55,3701.2

$49,000 $6,370 $55,370Total for Saint Lucia 1.2
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SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase out management plan for CFCs (second and 
third tranches)

UNDP $27,000 $2,430 $29,4300.8

Terminal phase out management plan for CFCs (second and 
third tranches)

UNEP $28,000 $3,640 $31,640

$55,000 $6,070 $61,070Total for Saint Vincent and the Grenadines 0.8

SERBIA
SOLVENT
Multiple solvents
Terminal CTC phase-out project Italy $49,324 $6,412 $55,7362.6

$49,324 $6,412 $55,736Total for Serbia 2.6

SIERRA LEONE
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 Sierra Leone

SURINAME
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNEP $100,000 $13,000 $113,000

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNDP $125,000 $11,250 $136,250

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

6.2

$225,000 $24,250 $249,250Total for Suriname 6.2

SWAZILAND
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 $75,000 $9,750 $84,750
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) UNDP $81,500 $7,335 $88,835
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.

$241,500 $28,135 $269,635Total for Swaziland

SYRIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (second tranche) UNIDO $170,000 $12,750 $182,750
The Government and UNIDO were requested to ensure that, in line 
with the conditions of the Agreement, future verification will 
include the country’s monitoring of its activities under the 
Agreement through the monitoring institutions defined in 
Appendix 5-A of the Agreement.

328.7

$170,000 $12,750 $182,750Total for Syria 328.7

TIMOR LESTE
SEVERAL
Ozone unit support
Institutional strengthening project (start-up cost) UNEP $40,000 $0 $40,000
Approved on the condition that  no funding would be disbursed 
until instruments of ratification for the Montreal Protocol are 
received at the United Nations depository in New York.

$40,000 $40,000Total for Timor Leste

TOGO
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
Extension of the institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,666 $0 $60,666

$145,666 $11,050 $156,716Total for Togo

TUVALU
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (2nd year 
of phase II)

UNEP $30,000 $0 $30,000

Approved on the condition that no disbursement may occur until 
the country confirms in a communication to the Fund Secretariat 
that there is a full time ODS officer and that outstanding country 
programme data for 2006 and 2007 were submitted.

$30,000 $30,000Total for Tuvalu

UGANDA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $30,000 $3,900 $33,900
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$30,000 $3,900 $33,900Total for Uganda

URUGUAY
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
Substances (second tranche)

Canada $42,000 $5,460 $47,460

Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (second tranche)

UNDP $48,000 $3,600 $51,60069.7

SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VIII) UNDP $150,800 $11,310 $162,110

$240,800 $20,370 $261,170Total for Uruguay 69.7

VENEZUELA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase IX) UNDP $285,480 $21,411 $306,891

$285,480 $21,411 $306,891Total for Venezuela

YEMEN
FUMIGANT
Methyl bromide
Terminal phase-out of methyl bromide (first tranche, part 1) Germany $109,740 $13,896 $123,636
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee, and on the 
understanding that no more funding would be provided to the 
Government for the phase-out of controlled uses of methyl 
bromide. Of the total funding approved for the first tranche, 
US $123,636 would be alloacted at the 56th Meeting and the 
balance of US $77,814 would be requested by Germanyat the 57th 
Meeting.

5.9

$109,740 $13,896 $123,636Total for Yemen 5.9

ZAMBIA
FUMIGANT
Methyl bromide
Technical assistance for the total phase-out of methyl 
bromide in tobacco, cut flowers, horticulture and post 
harvest uses

UNIDO $289,548 $21,716 $311,264

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee, and on the 
understanding that no more funding would be provided to  the 
Government for the phase-out of controlled uses of methyl 
bromide.

7.4

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$374,548 $32,766 $407,314Total for Zambia 7.4
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GLOBAL
FUMIGANT
Technical assistance/support
International methyl bromide compliance assistance 
workshop

Israel $101,200 $13,156 $114,356

SEVERAL
Agency programme
Core unit budget (2009) UNDP $0 $1,857,636 $1,857,636

Core unit budget (2009) IBRD $0 $1,663,347 $1,663,347

Core unit budget (2009) UNIDO $0 $1,857,636 $1,857,636

Compliance Assistance Programme: 2009 budget UNEP $8,490,000 $679,200 $9,169,200
UNEP was requested that, in future submissions on the CAP 
budget to continue: to provide detailed information on the 
activities for which the global funds would be used; to expand the 
prioritization of funding between CAP budget lines to 
accommodate changing priorities; and to provide details on the 
reallocations made in its budget following decisions 47/24 and 
50/26; and to report on the current post levels of staff and to 
inform the Executive Committee of any changes therein 
particularly in respect of increased budgetary allocations.

$8,591,200 $6,070,975 $14,662,175Total for Global

4,258.1GRAND TOTAL $57,347,247 $9,956,600 $67,303,847

17



Sector Tonnes Funds approved  (US$)
Support TotalProject

Summary UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64
Annex IV

(ODP)

IBRD 1,134.7 $5,635,608 $2,114,848 $7,750,456
UNDP 1,171.0 $15,068,603 $2,992,886 $18,061,489
UNEP $11,805,793 $973,000 $12,778,793
UNIDO 1,736.4 $21,471,759 $3,468,723 $24,940,482

1.2 $91,000 $11,830 $102,830Canada
5.9 $169,740 $21,696 $191,436Germany

$101,200 $13,156 $114,356Israel
154.0 $2,503,544 $295,461 $2,799,005Italy

55.0 $500,000 $65,000 $565,000Spain

BILATERAL COOPERATION
Aerosol 139.7 $2,000,000 $230,000 $2,230,000
Fumigant 60.9 $1,020,940 $132,352 $1,153,292
Solvent 14.3 $193,544 $25,161 $218,705
Phase-out plan 1.2 $151,000 $19,630 $170,630

216.0 $3,365,484 $407,143 $3,772,627TOTAL:
INVESTMENT PROJECT
Aerosol 1,029.2 $25,593,496 $1,932,287 $27,525,783
Foam $2,460,000 $211,005 $2,671,005
Fumigant 397.9 $3,612,969 $270,973 $3,883,942
Halon 1,000.0 $100,000 $7,500 $107,500
Production $3,700,000 $277,500 $3,977,500
Refrigeration 680.0 $700,000 $52,500 $752,500
Solvent 84.0 $1,480,000 $111,000 $1,591,000
Phase-out plan 850.9 $2,942,834 $277,773 $3,220,607

4,042.1 $40,589,299 $3,140,538 $43,729,837TOTAL:
WORK PROGRAMME AMENDMENT
Aerosol $30,000 $2,700 $32,700
Refrigeration $40,000 $3,000 $43,000
Phase-out plan $1,957,500 $201,262 $2,158,762
Several $11,364,964 $6,201,957 $17,566,921

$13,392,464 $6,408,919 $19,801,383TOTAL:
Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 4,258.1 $57,347,247 $9,956,600 $67,303,847
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Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$)
UNDP (per decision 56/2(ii)&(iii)) 267,698 20,581 288,279
UNEP (per decision 56/2(ii)&(iii)) 443,000 55,840 498,840
UNIDO (per decision 56/2(ii)&(iii)) 396,418 29,816 426,234
World Bank (per decision (56/2(iii)) 0 17,251 17,251
Total 1,107,116 123,488 1,230,604

Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$)
Canada (1) 91,000                          11,830                          102,830
Germany (2) 169,740                        21,696                          191,436
Israel (2) 101,200                        13,156                          114,356
Italy (3) 2,503,544                     295,461                        2,799,005
Spain (2) 500,000                        65,000                          565,000
UNDP 14,800,905                   2,972,305                     17,773,210
UNEP 11,362,793                   917,160                        12,279,953
UNIDO 21,075,341                   3,438,907                     24,514,248
World Bank 5,635,608                     2,097,597                     7,733,205
Total 56,240,131 9,833,112 66,073,243
(1)  US $17,909 to be assigned to bilateral contributions for 2007 and US $84,921 to be assigned to bilateral contributions for 2008
(2)  Total amount to be assigned to 2008 bilateral contributions
(3)  US $1,632,512 to be assigned to bilateral contributions for 2007, US $764,499 to be assigned to bilateral contributions for 2008, and US $401,994 to be
       assigned to bilateral contributions for 2008.

ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 56TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR BALANCES ON PROJECTS 
AND ACTIVITIES

NET ALLOCATIONS TO IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL CONTRIBUTIONS BASED ON DECISIONS OF THE 
56TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
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1 

   الخامسالمرفق

  غواتيماالاتّفاق بين 
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 

  بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("غواتيماالحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني /قبل حلول أول يناير") المواّد("ألف -1زون المحّددة في التذييل المراقب للمواّد المستنفدة لألو
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
 من التذييل 2يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف   .2
ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها . في هذا االتفاق") األهداف والتمويل("ألف -2

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف 3بالتمويل المحّددة في الفقرة 
  .بالنسبة للمواد

  
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 . 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 

  
جنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ما لم يِف البلد ستمتنع الل  .5

 يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني 60بالشروط التالية، قبل 
  :للموافقة على التمويل

  
 دة للسنة المعنّية؛أن يكون البلد قد حقّق األهداف المحد  ) أ(
  
) د(أن تحقيق هذه األهداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية ذلك بمقتضى الفقرة   ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

 أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحّددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛   ) ج(
  
شكل برامج التنفيذ ("ألف -4 السنوي وفقاً لشكل التذييل أن يكون البلد قّدم برنامجا للتنفيذ  ) د(

بالنسبة للسنة التي يطُلب تمويل الشريحة فيها وأن يكون قد حصل على إقرار اللجنة ") السنوية
  .التنفيذية لهذا البرنامج
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وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .6
وتبلغ عن ذلك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف -5 التذييـل في

  ).ب(5وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية . ألف-5التذييل 
  
لبلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق، في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات ا  .7

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه 
وإعادات التخصيص المصنّفة . المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق

ت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتعديال
أما إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 

التنفيذ آنذاك، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه، والذي يكون قيد 
  .عن تنفيذ البرنامج السنوي

  
  :سوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمات التبريد، وبصفة خاصة  .8
  

ت الخاّصة التي قد سوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجا  ) أ(
 تطرأ خالل تنفيذ الخطة؛

  
سوف يكون تنفيذ برنامج تقديم المساعدة التقنّية للقطاع الفرعي لخدمة التبريد على مراحل،   ) ب(

ألنشطة إزالة أخرى كالتدريب اإلضافي أو شراء أدوات المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
 المقترحة قد تحققت، وسيخضع للرصد عن خدمة، وذلك في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج

 أ من هذا االتفاق؛-5كثب وفقاً للتذييل 
  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
فاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االت  .9

على أن يكون الوكالة يونيب ويوافق ال. التي ُيضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق
الوكالة ( قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشاركة اليوئنديبيو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

وستكون . شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) لمنفذة المتعاونةا
ألف، بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، -6الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل 

وُيوافق البلد أيضاً على عمليات التقييم الدورّية التي ). ب(5ة التحقّق المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعي
سوف تكون الوكالة المنفذة (قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف 

ذية من حيث وتوافق اللجنة التنفي) باء-6المتعاونة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل 
 من  11 و10ين المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّينـة في الصف

  .ألف-2التذييـل 
  

في حال عدم تمكّن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواّد المذكورة في   .10
، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لهذا االتفاق، عندئذ يقبل روتوكول مونتريالألف من ب-2التذييل 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما أن يبرهن تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح للموافقة على التمويل
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البلد على وفائه بكافّة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقّق قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول 
ي ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفّض قيمة التمويل بمقدار المبالغ المحّددة ف. الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنانألف، عن كّل طن من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  

لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد   .11
  . االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلديؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى لقطاعات

  

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية لتسهيل تنفيذ هذا   .12
وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من . االتفاق
  .ل لهذا االتفاقاالمتثا

  

تُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين   .13
وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم يتّم . في هذا االتفاق

  .تفاقتعريفها بطريقة مختلفة في اال
  

  تذييالت
  

 وادـالم: ألف-1التذييل 
 

 12- والكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلوروكربون  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 
  

  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى . 1
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(للمرفق ألف 

33.733.7 
0 

 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
   )األوزوناستنفاد قدرات أطنان  (للمرفق ألف

5.92.5 
0 

 

 00  )األوزوناستنفاد قدرات أطنان (روعات الجارية التخفيض من المش. 3
0 

0 

 5.9 0 3.42.5  )األوزوناستنفاد قدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4

 0 0 00  )األوزوناستنفاد قدرات أطنان (التخفيضات غير الممولة . 5

 5.9 0 3.42.5  ) األوزوناستنفاد قدرات أطنان (مجوع التخفيضات السنوية . 6

 65,000 0 33,00032,000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7
 249,000 0 249,0000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة . 8
 314,000 0 282,00032,000 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9

 8,450 0 4,2904,160  )دوالر أمريكي(اليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية تك. 10
 22,410 0 22,4100  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة . 11
 30,860 0 26,7004,160  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 12
 344,860 0 308,70036,160 ) أمريكيدوالر(إجمالي التمويل المتفق عليه . 13
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   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 
  

  مج التنفيذ السنويشكل برنا: 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  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   

  

  افاألهــد  .2
   

  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  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 
  

  

  اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة  .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              لمجموع العاما
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :التأثير  

  
  إجراءات من جانب الحكومة  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .، إلخالخدمـة: نوع مراقبة السياسة العامـة الستيراد المـواد المستنفـدة لألوزون

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "ةالمراقبوحدة الرصد و"سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع   .1

  .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 الرئيسيةكما ستضطلع . إدارة اإلزالة النهائيةللمشاريع المختلفة المنفذة في خطة 

الوكالة المنفذة المتعاونة بالمهمة الصعبة التي تتمثل في مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد 
  .نيةالمستنفدة لألوزون مع إبالغ السلطات الوطنية المختصة من خالل وحدة األوزون الوط

  
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 الصلةغواتيماال اللجنة التنفيذية على
 لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) مراجعة الحسابات(لة المنظمة المستق غواتيماالختار تالرئيسية، ينبغي أن 

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدخطة إدارة اإلزالة النهائية
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 

  
  :ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة محدَّدة في وثيقة المشروع على النحو التالي  .1
  

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

 
 على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛ غواتيماالمساعدة   )ب (
  
 وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت  ) ج(

 حالة وفي. ألف-5ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمشى مع التذييل 
، سوف تقّدم اللجنة 45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة  غواتيمااللاختيار اللجنة التنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقيام الرئيسية التنفيذّية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة
  
التأكّد من أخذ المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ   )د(

 السنوي المقبل؛
  
، للسنة التالية، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي الحالياإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي   )ه(

 لى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً لتقديمه إ
  
ضمان تنفيذ الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة   )و(

 الرئيسية؛
  

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  ) ز(
  
مة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنامج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتس  ) ح(

 بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة؛    )ي (
 
 رات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤش  ) 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
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  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

   وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛  في تنفيذغواتيماال ومساعدة  )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 خّصص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل الم10وفقا للفقرة   .1

  .عن كّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون
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السادسالمرفــق   
 

 
   بيساو- غينيا اتّفاق بين
   للصندوق المتعدد األطرافواللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لألوزونبشأن إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة ") البلد(" بيساو  -حكومة غينيا  االتفاق التفاهم بين يمثّل هذا  .1

كانون / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ-1 التذييلمستنفدة لألوزون المحّددة في لالستعمال المراقب للمواّد ال
  . بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول2010الثاني 

 
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 االتفاق هذفي") األهداف والتمويل ("لفأ-2
لمتعّدد األطراف تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .بالنسبة للمواد
  
فاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االت  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2 من التذييل 8التمويل المحّدد في الصف 
  ").لتمويلالجدول الزمني للموافقة على ا("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 يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية، قبل 
  :للموافقة على التمويل

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدألأن يكون البلد قد حقّق ا  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ-4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل اامجأن يكون البلد قّدم برن  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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 المحّددة وسوف ترصد المؤّسسات.  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 تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ 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 على أن ييونيب ال يوافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
نشطة المدرجة فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باأل وستكون الوكالة المن.)"الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

. )ب(5 المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية لتحقّقا، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ-6في التذييل 
لتابعة ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات 

لجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم وتوافق ال .للصندوق المتعّدد األطراف
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 9 ـة في الصفالمبّين

  
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،  عجز، أو إذالف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

 أن يبرهن بعدما موافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذيةلل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 

 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في أن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل
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 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتطن من تخفيضكّل عن ، لفأ-7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
 قد  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأخرى ذات أنشطة ، 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 افَّذ 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

  
  تذييالت

  
  وادـالم: ألف-1 التذييل

  

  األولىالمجموعة   :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 3.9 3.9 ) األوزوناستنفادأطنان قدرات  (ألفللمرفق 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
 3.9 0 3.9 3.9   )األوزون استنفادقدرات أطنان  (ألفللمرفق 

 0 0 0 0  )األوزون استنفادقدرات أطنان ( شروعات الجاريةمن المالتخفيض . 3

 3.9 0 3.9 0  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4
 0 0 0 0  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيضات غير الممولة . 5

 3.9 0 3.9 0   )األوزون استنفادقدرات أطنان (مجوع التخفيضات السنوية . 6

 100,000 0 37,500 62,500  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7

 100,000 0 37,500 62,500 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 8
 13,000 0 4,875 8,125   )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 9

 13,000 0 4,875 8,125   )دوالر أمريكي (االدعم المتفق عليهمجموع تكاليف . 10
 113,000 0 42,375 70,625 )دوالر أمريكي( إجمالي التمويل المتفق عليه .11
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   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل 
  

للموافقة ة الثانية الشريح سيجري النظر في تمويل ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1
  .2009 لسنة الثاني االجتماع في موعد ال يتجاوزعليه 

  
  شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل 

  
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــ  طار الخطةعدد السنوات المتبقية في إ  
  ـــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ـــــــــــــــــــ  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ   الرئيسيةالوكالة المنفذة  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   

  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  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 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

درة مق(لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
      :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  مقررالنشاط ال/ السياسة العاّمة 
    .الخدمـة، إلخ: ستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونة النوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "وحدة الرصد واإلدارة"سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع   .1

وستلعب الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف  .(NOU)األوزون الوطنية 
وستستخدم سجالتها كمرجع إلعادة التدقيق في جميع الصادر إليها بمراقبة الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، 

هذه المنظمة بالمهمة  كما ستضطلع. برامج الرصد للمشاريع المختلفة المنفذة في خطة إدارة اإلزالة النهائية
الصعبة التي تتمثل في مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد المستنفدة لألوزون مع إبالغ 

  .ية المختصة من خالل وحدة األوزون الوطنيةالسلطات الوطن
  

  التحقق واإلبالغ
  
تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .2

منفذة واستناداً إلى التشاور مع الوكالة ال.  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةغينيا بيساواللجنة التنفيذية على 
لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق ) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة غينيا بيساوالرئيسية، ينبغي أن تختار 

  .خطة إدارة اإلزالة النهائية وهذا البرنامج المستقل للرصد
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمجموعة أنشطة ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن م  .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 وي؛ على إعداد برنامج التنفيذ السنغينيا بيساومساعدة   )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

وفي حالة . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة ،45/54من المقرر ) د( تمشياً مع الفقرة غينيا بيساواختيار اللجنة التنفيذية ل

  بهذه المهمة؛للقيام التنفيذّية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  
، القادمةسنة لحضير لبرنامج التنفيذ السنوي ل، والتالحاليج التنفيذ السنوي غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(

 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً 
  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة كّن من القيام بتنفيذ برناضمان وجود آلّية تشغيلية تم  ) 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؛

  إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها  )ي (
 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) 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

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من ّل طنعن ك
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   السابعالمرفق

  مبيقاموز اتّفاق بين
  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لألوزونبشأن إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("مبيقاموزحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ-1 التذييل المحّددة 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 هذبيقبل البلد أنّه، و. 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
  
نة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللج  .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 وف يلتزمس  .4

، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 
  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 

  
 البلد ما لم يِف 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 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 .  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 ـتذييفي ال

  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة . لفأ-5التذييل 
  
، ا االتفاقاته بموجب هذد لتنفيذ التزامالبلات 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
ئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتعديالت ر

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ نفيذ آنذاك، ويتّم لذي يكون قيد الت 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
  

لخاّصة التي قد  االتفاق لمعالجة االحتياجات اا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتمقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج الذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
اق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو  االتفاإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

كون الوكالة على أن ييونيب ال يوافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
كون الوكالة المنفذة ووافق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أن ي) "الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا إتحت ) الوكالة المنفذة المتعاونة(ركة المشا
، بما في ذلك، لفأ-6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل وستكون الوكالة المن. االتفاق
وُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5 الفقرة الفرعية  المستقل على النحو الوارد فيلتحقّقا، يس حصراًولكن ل

سوف (لتابعة للصندوق المتعّدد األطراف ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم ال
 اللجنة وتوافق) باء-6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  الوكالة المنفذة المتعاونةتكون 

ـة في  بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةوالتنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
  .لفأ-2ل ـمن التذيي  11 و10ين الصف

  
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 ييلالتذ

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 أن يبرهنقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافلل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها

ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
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الغ المحّددة في  التمويل بمقدار المبأن 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 االستهالكت أخرىاأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

 اتسهيل تنفيذ هذل يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
قّق من طالّع على المعلومات الضرورية للتحوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإل. االتفاق

  . االتفاقاهذلاالمتثال 
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  .ة مختلفة في االتفاق بطريقتعريفها

  
  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 2.72.7  ) األوزوناستنفادأطنان قدرات (للمرفق ألف 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
  0 2.30   )األوزون استنفادقدرات أطنان  (للمرفق ألف

 0 0 00  )األوزون استنفادقدرات أطنان ( ت الجاريةمن المشروعاالتخفيض . 3
 2.3 0 2.30  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4
 0 0 00  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيضات غير الممولة . 5
 2.3 0 2.30   )األوزون استنفادقدرات أطنان (مجوع التخفيضات السنوية . 6
59 75000 000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7  0 000 134  
17 100000 500  )دوالر أمريكي (المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة . 8  0 500 117  
76 175000 500 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9  0 500 251  

7 670 9 750  )دوالر أمريكي(يف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية تكال. 10  0 420 17  
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  المجموع  2010  2009  2008  
  

1 530 9 045  )دوالر أمريكي (المتعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة . 11  0 575 10  
9 18200 795  )دوالر أمريكي (امجموع تكاليف الدعم المتفق عليه. 12  0 995 27  
85 194200 295 )والر أمريكيد( إجمالي التمويل المتفق عليه .13  0 495 279  

   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 
  

  برنامج التنفيذ السنويشكل : ألف-4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  ابقةاالستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة الس  
  ـــــــــــــــــــ  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  هــدافاأل  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  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   طاعالق

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون
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  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .دمـة، إلخالخ: ستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونة النوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "رةوحدة الرصد واإلدا"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 
هذه المنظمة جنبا إلى جنب مع الوكالة  كما ستضطلع. ة في خطة إدارة اإلزالة النهائيةللمشاريع المختلفة المنفذ

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
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  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 الصلةمبيقاموز اللجنة التنفيذية على
 لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) مراجعة الحسابات(نظمة المستقلة الم مبيقاموزختار تالرئيسية، ينبغي أن 

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدخطة إدارة اإلزالة النهائية
  

  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 
  
  :التاليو على النح مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛ مبيقاموزمساعدة   )ب (
  
 قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف  ) 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  مبيقاموزلاختيار اللجنة التنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقيام ة المنفذة الرئيسيةالتنفيذّية تمويالً منفصالً للوكال
  
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 التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
عالة ومتسمة مج التنفيذ السنوي بطريقة فضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة؛    )ي (
 
 مال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استع  ) ك(
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 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  

  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء-6التذييل 
  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  .1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

  في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛  مبيقاموز ومساعدة  )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 مويل المخّصص بمقداراالتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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  المرفق الثامن

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف اتّفاق بين نيكاراغوا
  بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("حكومة نيكاراغوا يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين  -1

 2010كانون الثاني /قبل حلول أول يناير") المواّد("ألف -1المحّددة في التذييل المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون 
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 من التذييل 2يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف  -2
لبلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها ويقبل ا. في هذا االتفاق") األهداف والتمويل("ألف -2

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف 3بالتمويل المحّددة في الفقرة 
 .بالنسبة للمواد

ية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذ -3
وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2 من التذييل 6 التمويل المحّدد في الصف

 ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل("ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . ألف-2 بحدود االستهالك لكّل ماّدة من المواد كما هو مبّين في التذييل سوف يلتزم البلد -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 

م التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ما لم يِف البلد ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقدي -5
 يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني 60بالشروط التالية، قبل 
  :للموافقة على التمويل

 أن يكون البلد قد حقّق األهداف المحددة للسنة المعنّية؛  )أ (
  

 تحقيق هذه األهداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية ذلك بمقتضى الفقرة أن  )ب (
 ؛45/54من المقّرر ) د(

  
أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحّددة في برنامج التنفيذ السنوي   )ج (

 األخير؛ و
  

شكل برامج التنفيذ ("ألف -4تذييل أن يكون البلد قّدم برنامجا للتنفيذ السنوي وفقاً لشكل ال  )د (
بالنسبة للسنة التي يطُلب تمويل الشريحة فيها وأن يكون قد حصل على إقرار ") السنوية

 .اللجنة التنفيذية لهذا البرنامج
  

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق -6
وتبلغ عن ذلك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في ") سات الرصد واألدوارمؤّس("ألف -5في التذييـل 

 ).ب(5وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية . ألف-5التذييل 

جب هذا االتفاق، في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بمو -7
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه 
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وإعادات التخصيص المصنّفة . المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق
 مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق

أما إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
غ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه، والذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم إبال

 .عن تنفيذ البرنامج السنوي

  :سوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمات التبريد، وبصفة خاصة -8

سوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ (
 فيذ الخطة؛خالل تن

 
سوف يكون تنفيذ برنامج تقديم المساعدة التقنّية للقطاع الفرعي لخدمة التبريد على مراحل، بحيث   )ب (

ألنشطة إزالة أخرى كالتدريب اإلضافي أو شراء أدوات خدمة، وذلك المتبقية يمكن تحويل الموارد 
صد عن كثب وفقاً للتذييل في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد تحققت، وسيخضع للر

 أ من هذا االتفاق؛-5
 49/6 و41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج (

 .خالل تنفيذ الخطة
 
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو  -9
 برنامج األمم المتحدة للبيئةويوافق . ي ُيضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاقالت

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي قد اتفقت على أن ") الوكالة المنفذة الرئيسية("على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية 
شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة إتحت ) المنفذة المتعاونةالوكالة (تكون الوكالة المنفذة المشاركة 

- 6وستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل . البلد في نطاق هذا االتفاق
وُيوافق البلد ). ب(5ية ألف، بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، التحقّق المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرع
لتابعة للصندوق المتعّدد أيضاً على عمليات التقييم الدورّية التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم ا

- 6سوف تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل . (األطراف
نفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة  وتوافق اللجنة الت.)باء

 .ألف-2من التذييـل على التوالي  8 و7 ينبالرسوم المبّينـة في الصف

في حال عدم تمكّن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواّد المذكورة في  - 10
، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لهذا االتفاق، عندئذ يقبل لف من بروتوكول مونتريالأ-2التذييل 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما أن يبرهن تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح للموافقة على 

البلد على وفائه بكافّة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقّق قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول 
حّددة في ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفّض قيمة التمويل بمقدار المبالغ الم. الموافقة على التمويل

مقدرة بأطنان ألف، عن كّل طن من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، -7التذييل 
 .قدرات استنفاد األوزون

لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد  - 11
 .ات االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلديؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى لقطاع

ومن الوكالة  (سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية - 12
وللوكالة المنفذة (وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  لتسهيل تنفيذ هذا االتفاق)المنفذة المتعاونة

 .اإلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال لهذا االتفاق) تعاونةالم
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تُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين  - 13
في البروتوكول، ما لم يتّم وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها . في هذا االتفاق

  .تعريفها بطريقة مختلفة في االتفاق

  تذييالت
  

  وادـالم: ألف-1التذييل 
  

 12-الكلوروفلوروكربون  األولىالمجموعة   :ألفالمرفق 
  

  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

ة األولى جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموع. 1
 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(للمرفق ألف 

12.4  12.4  0.0   

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
   )األوزوناستنفاد قدرات أطنان  (للمرفق ألف

3.7  2  0.0   

  3.7  0.0  2.0  1.7  )األوزوناستنفاد قدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 3

  200 000    70 000  130 000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4

  320 000     320 000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة . 5

  520 000    70 000  450 000 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 6

  26 000    9 100  16 900  )دوالر أمريكي(اليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية تك. 7

  24 000     24 000  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة . 8

  50 000    9 100  40 900  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 9
  570 000    79 100  490 900 )أمريكيدوالر (إجمالي التمويل المتفق عليه . 10

  

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3لتذييل ا
  
 سيجري النظر في تمويل الشريحة الثانية للموافقة ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  .2009عليه في موعد ال يتجاوز االجتماع الثاني لسنة 
  

  مج التنفيذ السنويشكل برنا: ألف-4التذييل 
  

    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنوات المتبقية في إطار الخطةعدد   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وزون لسنة الخطةاالستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لأل  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المتعاونة) االتالوك(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          
        تصنيع
        خدمة
        تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة  .3
  

االستهالك   القطاع
السنة السابقة 

)1(  

االستهالك 
سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 
ضمن سنة 
  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 
  المنَجزة

عدد أنشطة 
الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 
مقدرة (لألوزون 
قدرات بأطنان 

  )تنفاد األوزوناس
  التصنيع
              المجموع

  
              التبريد

              المجموع
المجموع 

  العام
            

  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
    :التأثير  

  
  إجراءات من جانب الحكومة  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
: وع مراقبة السياسة العامـة الستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونن

  .الخدمـة، إلخ
  

    توعية عامة
    أمور أخرى
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  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "وحدة الرصد واإلدارة"تم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع سي  .8

  .(NOU)األوزون الوطنية 
 
وستلعب الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف الصادر إليها بمراقبة   .9

ا كمرجع إلعادة التدقيق في جميع برامج الرصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم سجالته
كما ستضطلع هذه المنظمة جنبا إلى جنب مع الوكالة . للمشاريع المختلفة المنفذة في خطة إدارة اإلزالة النهائية

المنفذة المتعاونة بالمهمة الصعبة التي تتمثل في مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد المستنفدة 
  .وزون مع إبالغ السلطات الوطنية المختصة من خالل وحدة األوزون الوطنيةلأل
  

  التحقق واإلبالغ
  

تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .10
 إلى التشاور مع الوكالة المنفذة واستناداً. اللجنة التنفيذية على نيكاراغوا إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة

لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق ) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة نيكاراغوا الرئيسية، ينبغي أن تختار 
  .خطة إدارة اإلزالة النهائية وهذا البرنامج المستقل للرصد

  
  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 

  
  :منفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة محدَّدة في وثيقة المشروع على النحو التاليستكون الوكالة ال  .11
  

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بنيكاراغوا؛

 
 لى إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛ عنيكاراغوامساعدة   )ب (

  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ُأكملت   )ج (

وفي حالة اختيار اللجنة . ألف-5على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمشى مع التذييل 
، سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية تمويالً 45/54من المقرر ) د(لفقرة تمشياً مع النيكاراغوا التنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقياممنفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية 
  

التأكّد من أخذ المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ السنوي   )د (
 المقبل؛
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، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008لسنوي للسنة اإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ ا  )ه (

 ، تمهيداً لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛2009
  

ضمان تنفيذ الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة   )و (
 الرئيسية؛

  
 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز (

  
ّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنامج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية ضمان وجود آل  )ح (

 واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛
  

من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   )ط (
 التنفيذية ذلك؛

  
 المتعاونة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة   )ي (

  
  يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛إلى نيكاراغواضمان أنَّ المبالغ المدفوعة   )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  .12

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

   في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛نيكاراغوا ومساعدة  )ب(

  . لوضعها في التقارير المجمعةالرئيسيةوتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ   )ج(

  
   بسبب عدم االمتثالتخفيضات في التمويل: ألف-7التذييل 

  
دوالر أمريكي  10 000  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار10وفقا للفقرة   .13

  .عن كّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون
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  المرفق التاسع

  سورينام اتّفاق بين
  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لألوزونبشأن إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("سورينامحكومة  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 هذبقبل البلد أنّه، وي. ا االتفاقفي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ-2
لمتعّدد األطراف تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .بالنسبة للمواد
  
ة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجن  .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 يِفالتنفيذية 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؛عنّيلسنة الملالمحددة 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-4نوي وفقاً لشكل التذييل سالتنفيذ 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 ـذييفي الت

  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة . لفأ-5التذييل 
  
، ا االتفاقاته بموجب هذ لتنفيذ التزامالبلدات 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
يسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتعديالت رئ

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د(5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ يذ آنذاك، ويتّم لذي يكون قيد التنف 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
  

اّصة التي قد  االتفاق لمعالجة االحتياجات الخا 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، وستحققتترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 وكافة األنشطة التي يقوم بها أو  االتفاقاإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

كون الوكالة يعلى أن يونيب ال وافقيو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
الوكالة (كون الوكالة المنفذة المشاركة ي قد اتفق على أن واليوئنديبي) "الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

وستكون . شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) ذة المتعاونةالمنف
، 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 و. لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأ في إطار برامج ىجرتُقد 

 من حيث وتوافق اللجنة التنفيذية .باء-6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  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 عجزكول مونترياللف من بروتوأ-2 التذييل

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 أن يبرهنده اللجنة التنفيذية بعدما موافقة على التمويل تحّدلل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
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ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في أن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ-7تذييل ال
  . 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 ستهالك لقطاعات االات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
 الوكالة المنفذة المتعاونةووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاقاتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة

  . االتفاقاهذلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال اإل
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم البروتوكول،  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

  
  تذييالت

  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 

  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 
 ؛12- ؛ الكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلوروكربون
 115-الكلوروفلوروكربون

  

  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى . 1
 ) األوزوناستنفادأطنان قدرات (للمرفق ألف 

6.2 6.2 0  

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
   )األوزون استنفادقدرات أطنان  (للمرفق ألف

6.2 1 3.1 0  

 0 0 0 0  )األوزون استنفادقدرات أطنان ( روعات الجاريةمن المشالتخفيض . 3

 6.2 0 3.1 3.1  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4

 0 0 0.0 0.0  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيضات غير الممولة . 5

 6.2 0 3.1 3.1   )األوزون استنفادقدرات أطنان (مجوع التخفيضات السنوية . 6

 153,000 0 53,000 100,000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7
 125,000 0 0 125,000  )دوالر أمريكي (المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة . 8
 278,000 0 53,000 225,000 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9

 19,890 0 6,890 13,000  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 10

                                                 
  .2008 حصة االستهالك المحددة من جانب البلد لعام  1
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  المجموع  2010  2009  2008  
  

 11,250 0 0 11,250  )دوالر أمريكي (المتعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة . 11
 31,140 0 6,890 24,250  )دوالر أمريكي (امجموع تكاليف الدعم المتفق عليه. 12
 309,140 0 59,890 249,250 )دوالر أمريكي(ه  إجمالي التمويل المتفق علي.13

  
   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل 

  
الخاص بالشريحة الثانية  سيجري النظر في التمويل ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  .2009 لعام الثاني االجتماع في موعد ال يتجاوزللموافقة عليه 
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4يل التذي
  
    البيانات  .1
    البلد  
    سنة الخطة  
    عدد السنوات المتَّممة  
    عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
    االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
    لخطةلمواّد المستنفدة لألوزون لسنة امن ااالستهالك المستهدف   
    مستوى التمويل المطلوب  
    الوكالة المنفذة الرئيسية  
    المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        صنيعت

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
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   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

  _________________      :النشاط المقترح  
  _________________        :الهدف  
  _________________      :الفئة المستهدفة  
  _________________        :يرتأثال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .الخدمـة، إلخ: ستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونة النوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  ) أمريكيدوالر(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار:  ألف-5التذييل 
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تنفيذ المشروع، وتقديم تقارير عن التقدم المحرز، لرصد ) PMM(المشروع ومة آلية رصد كستضع الح  .1
يذ المشروع أو إذا لم تتحقق اآلثار ورصد آثار المشاريع، وتقديم التوصيات الالزمة لعالج الموقف إذا تأخر تنف

 ممسؤول عن إعداد هذه اآللية، وسيقدهو ال ،وسيكون اليونيب، بوصفة الوكالة المنفذة الرئيسية. المطلوبة
  .هذه المهمة بهقيام عنداليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة المتعاونة، الدعم إلى اليونيب 

  التحقق واإلبالغ

تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .2
واستناداً إلى التشاور مع الوكالة المنفذة .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةسورينام اللجنة التنفيذية على
 تحقق من نتائج تطبيقلالضطالع بال) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة سورينامختار تالرئيسية، ينبغي أن 

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدخطة إدارة اإلزالة النهائية
  

  دور الوكالة المنفذة الرئيسية:  ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا المالي بمقتضى األداء والتحقّق من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
  إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛في سوريناممساعدة   )ب (
  
د تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها ق  ) 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 لسوريناماختيار اللجنة التنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقيام التنفيذّية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذتأكّد من أال  )د(

 ؛السنوي المقبل
  
، القادمةلسنة ل، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي الحاليج التنفيذ السنوي غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(

 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً 
  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة لالخبراء 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(

 نات؛غ الدقيق عن البيابالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
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 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة؛    )ي (
 
 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(

 
 .السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم   ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة:  باء-6التذييل 

  

  : المتعاونة بما يليالمنفذةوكالة الستقوم   .1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

   المتعاونة؛لمنفذةاوكالة التمولها  في تنفيذ وتقييم األنشطة التي سورينام ومساعدة  )ب(

  . الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعةالمنفذةوكالة الوتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى   )ج(

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  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 ّل طنك
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 المرفق العاشر

  ندسوازيل اتّفاق بين
  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لألوزونبشأن إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("ندسوازيلحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ-1 التذييل المحّددة 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 هذبيقبل البلد أنّه، و. 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
  
نة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللج  .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 وف يلتزمس  .4

، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 
  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 

  
 البلد ما لم يِف 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 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 .  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 ـتذييفي ال

  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة . لفأ-5التذييل 
  
، ا االتفاقاته بموجب هذد لتنفيذ التزامالبلات 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
ئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتعديالت ر

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ نفيذ آنذاك، ويتّم لذي يكون قيد الت 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
  

لخاّصة التي قد  االتفاق لمعالجة االحتياجات اا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتمقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج الذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
اق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو  االتفاإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

كون الوكالة على أن ييونيب ال يوافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
كون الوكالة المنفذة ووافق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أن ي) "الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا إتحت ) الوكالة المنفذة المتعاونة(ركة المشا
، بما في ذلك، لفأ-6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل وستكون الوكالة المن. االتفاق
وُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5 الفقرة الفرعية  المستقل على النحو الوارد فيلتحقّقا، يس حصراًولكن ل

سوف (لتابعة للصندوق المتعّدد األطراف ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم ال
 اللجنة وتوافق) باء-6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  الوكالة المنفذة المتعاونةتكون 

ـة في  بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةوالتنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
  .لفأ-2ل ـمن التذيي  11 و10ين الصف

  
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 ييلالتذ

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 أن يبرهنقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافلل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها

ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
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الغ المحّددة في  التمويل بمقدار المبأن 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 االستهالكت أخرىاأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

 اتسهيل تنفيذ هذل يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
قّق من طالّع على المعلومات الضرورية للتحوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإل. االتفاق

  . االتفاقاهذلاالمتثال 
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  .ة مختلفة في االتفاق بطريقتعريفها

  
  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 3.73.7 ) األوزوناستنفادأطنان قدرات (للمرفق ألف 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
  0 3.73.7   )األوزون استنفادقدرات أطنان  (للمرفق ألف

 3.7 0 03.7  )األوزون استنفادقدرات أطنان ( عات الجاريةمن المشروالتخفيض . 3
 0 0 00  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4
 0 0 00  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيضات غير الممولة . 5
 3.7 0 03.7   )األوزون استنفادقدرات أطنان (مجوع التخفيضات السنوية . 6
 132,000 0 75,00057,000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7
 121,500 0 81,50040,000  )دوالر أمريكي (عاونةتالمالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة . 8
 253,500 0 156,50097,000 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9

 17,160 0 9,7507,410  )دوالر أمريكي(ليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية تكا. 10
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  المجموع  2010  2009  2008  
  

 10,935 0 7,3353,600  )دوالر أمريكي (المتعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة . 11
 28,095 0 17,08511,010  )دوالر أمريكي (امجموع تكاليف الدعم المتفق عليه. 12
 281,595 0 173,585108,010 )والر أمريكيد( إجمالي التمويل المتفق عليه .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 
  

   برنامج التنفيذ السنويشكل: ألف-4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  سابقةاالستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة ال  
  ـــــــــــــــــــ  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  هــدافاأل  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  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   طاعالق

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع
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              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .دمـة، إلخالخ: ستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونة النوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "رةوحدة الرصد واإلدا"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 
هذه المنظمة جنبا إلى جنب مع الوكالة  كما ستضطلع. ة في خطة إدارة اإلزالة النهائيةللمشاريع المختلفة المنفذ

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
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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 الصلةندسوازيل اللجنة التنفيذية على
 لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) مراجعة الحسابات(نظمة المستقلة الم ندسوازيلختار تالرئيسية، ينبغي أن 

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدخطة إدارة اإلزالة النهائية
  

  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 
  
  :التاليو على النح مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛ ندسوازيلمساعدة   )ب (
  
 قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف  ) 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  ندسوازيللاختيار اللجنة التنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقيام ة المنفذة الرئيسيةالتنفيذّية تمويالً منفصالً للوكال
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  
، القادمةلسنة ل، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي الراهنالسنوي ج برنامالغ عن تنفيذ اإلبال  )ه(

 ه إلى اللجنة التنفيذية؛لتقديمتمهيداً 
  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
متسمة مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة وضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة؛    )ي (
 
 مؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال ال  ) ك(
 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
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  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء-6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  .1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

  ذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ في تنفيندسوازيل ومساعدة  )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 مخّصص بمقداراالتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل الهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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����� ���	

��'%
� ���'3�� ������ .�� �
"��� *#3 ������� ����&� C�� �.�
��� L��� '��� ��������� ��	
�� !"#��� �%��� + *5��� 
� ��,�������� ���-�	��� '-,#-��� �� �5 �'����� �) R#�/�*�0���� ����� �3 *5��� ��� B����H� ;�������� �����.  

������� 

8  ����,< �. ������� ������� ���� ���	� �
� �� ������ �:'-��� ����� ��������� ��	
�� ������ . �� ��	
�� !"#��
#3 �� ����H� ;�������� ������ ����< (�< ������ '-����� �
5���� ����,< ���," '-���� ���� ��-	�� ������ ������� '-��3 *

����H� ;�������� ������ ����/ . ������ =
��� '��. *��"��� �
��� *'0��� ��) ����� =
��� �� '��� !"#� ��������� ��	
�� �� �N
*'����� *�,���� �	��� *�0���� ������ �5'3�� ��'%�� .� +��� �. '� *��� �
��� �� '��� ��������� ��	
�� 7��� ����� =��"�

��'"�� �%��� �. S'��3� ��� *��� ���"� 7�� (
) *�� '���" *�0���� ������ ��
����� ��'%�� . �
��� �,��� �� �. ��	
�� *�6� 7����
+� 8������ �"�� (�< *�0���� ����� �� +,#-��� B��3� �� . �'"5� 7��< �. *5������ �
��� 8'	� �2 '��� ��	
�� �	�� '��

 �.� �'��/�� �5�'� ��
����� ��'	�� ����&� *#3 ��� L����H� ;�������� ������ ����< �'�'��� *'0��G� *	� �� �"
5���
 �') *�
"� �
�', ;�5� �����,��
.��
,�� ������ ����/ ������ =��"� �
��� *5��� �� ��	
�� *�6�� L�'��� �)��� P����2010 L

� B��3� �) #�.�
�
� ������ *��	
� '�.� P3&� ����H� ;�������� �����.  

�'�  
  
9  �6� ������ �� '�
) ��'"�� L5�� ������� ������� ���� ���	� �
� �� ������ ����� ��������� ��	
�� ������'-  

'�� �. T��� �2 '���" L����H� ;�������� ������ 7#-��� ����/ ��-� ����3 ��3�� �% ;�'��� �'�7 �'�� 2007 '-� �>
�� ���� 
*'����� *�,���� �	��� �
�
� +� 8������ 7#-��#� (5%&� �"�� �� *%� �2� L����&� ��'�� . '�
) ��������� ��	
�� ��'"��

���� U:'�� -!� �% ��
�3� �')'�% �. ����H� ;�������� ������ ����< �'�	�����G 5� ����� �6� '���. '��� ��	
�� �!"G� 
D5"��� D�3���� �'!� *#3 �� ����!���� '2��-	 �. ;���� �
��� �� D3&� (
) . ���� �� ��������� ��	
�� *�6� L��'��'��

��V� *'0��G'� C'.�
� =:'. 8'	�� ��:'-��� ����/� ��3 ����� '���� L�����'��� ������� *#3 9���� '-	�'�� ����� �. 5� �. ��
 �')2010 �. �����,��
.��
,���-�� ����
� ����/� ;��< ��3 ���)/ ����"��� ����&� ����� �. *�',�'�� '0�0" *���� '-��� L
5�.  

  
��������� 

  
10  �� ������ �� !"#�� ��'�
�
� ������� ������� ���� ���	� �
� �� ������ ����� ��������� ��	
�� �������
��� �% 

 ;�'��� �'�'�� ����&� ��'�� $
��7 ���'3�� ������ ���	� ��
����� B��3��� ����3� *'0��� ��'" �. J��� �� (
) *�� ���� 
��'%
� . ��������� ��	
�� ���� �� ������ �� �� ;�3&� �
"��� *#3 ��	�� *���� (
) �%�5 ��'�
�� ������� ������� ����

� !"#���� '���� ���
� �
�;��"��� *-��� *�
"� ����H� ;�������� ����
� �
�',�� ����/� =��"�� . *#3 ������� ����&� C�� �.� 
�� �
"���
��� *5��� �� ��������� ��	
�� *�6� L�� ��'�
������H� ;�������� ������ ����< �'� 8'	��. 
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���( 

11  ��� ��������� ��	
�� ������ ��������� ������� ���� ����� �
�� =
������ �	�� �� ������ �� !"#�� �
��� $
�� �% 
�� (
) *�� �'�'�� ����&� ��'��*5��� �	�.   ����<-,#-���' �� ���,��
.��
,�� �'�,�  �') ���2000 �� '��� ��,��� 

 (�< ;�����G�0��' **�0���� ����� 7#-��� �'�������.  �') 2007 . *5��� �� ��������� ��	
�� *�6� 7�����	�. *#3 �'� 8'	�� 
�� �������
��� ��:'-��� ����/� ;��< ��3� �
5���� '-������ 9���� '-	�'�� ����� �������< ��3� *�0���� �����  �� '2����
����&�.  

��
�* 

12  � �
� �� ������ ����� ��������� ��	
�� ������� ������� ������� ���� ���	���'> �� ������ �� !"#�� �
��� �% 
 �� +,#-��� B�3 +�� (
) *�� �'�'�� ����&� ��'�� $
�����,��
.��
,�� �'�,� �'�� J�-����� �%�� ��'	�� '�� 2007 

 +���� �>�'���85�:'��� �. � +,#-��� P���� ��� ��� G ����H� ;�������� ����
��5 * . *5��� �� ��������� ��	
�� *�6� 7����
���'N �� ������� *#3 �'� 8'	��
��� �
�',�� ����/� (�< ���� '�� 9���� '-	�'��� �
5���� ����&� ����� ���G �� '-,#-��

���3�� �. �,�� �2 '� �"� (
) ����H� ;�������� �����.  

�++��*  

13  ��������� ��	
�� ������'�'N �. ������� ������� ���� ���	� �
� �� ������� �'��
����  . ��������� ��	
�� ��"��
 �. �����, ���
. ���
,�� ������ �� $
���� '�'N 7#-��� �6� '�
)2007 �
��� '-�'0��� -!� B�3 W� ;�'��� S�-� '-,#-���85 

*'����� *�,���� (����� �:'��� �. .��	
�� X�-�� ���06��� ����� ��
�) �. ����&� ��'�" ��2'�� '-	��/ '�'N '��� ��������� 
'-�. ���� ����� ��,� ����� ���� ;���	�� ��'��
� T�'5� (
) *�5"�� '2'����� ����� ����� ���'"�� ��:���� . �� '��� !"#��

�
. ���
,���-�� �����'� =
��� '��.  ��C�	< ���� �% '�'N ����3��� Y�'3�� �'��	G� '2�3�� ���� ����
� �	��� �����, ��
�����, ���
. ���
,���-�� ������ ����< ;��< ��3 ���)< �6�� ��������� ��	
� . ��-	
� ��,�� '2���� �) ��������� ��	
�� ����

6�� ����H� ;�������� ������ 7#-��� B�3� '�'N '-���� ���� �	��� �'�����G'� C'.��� (
) ����'��� ��
�'��� *#3 �,� �� �. *�
�����, ���
. ���
,�� ����
� *�',�� B�3�� ������ =
��� '��. �5'3� *'����� *�,����.  

����*  

14  � �� !"#�� '���>� ������� ������� ���� ���	� �
� �� ������ ����� ��������� ��	
�� ������ �� ������
��� $
�� �% 
�'�'�� �'�� 2007  �� (
) *�� '���N0���
�  *��	�-,#-��� ����<� '���,��
.��
,�� �'�,�.  �� ��������� ��	
�� *�6� 7����

 *5���'���N�� ������� *#3 �'� 8'	�� 
��� ;��< ��3� �
5���� '-������ 9���� '-	�'�� ����� ��������� �����.  B�� 
 �� '-,#-��G '-��3���,��
.��
,�� �'�,�.  

���,�-� ����$ ������� :  
 

15   �
"��� ���	� �
�� ������� �����
� ���'��� �
"��� �� ���'0�� ����� �) �>
���� �'��
���� ��������� ��	
�� ������
�-�	 �� ������ �� !"#�� L���#�/� ���< ���-�	� ���'��� ��') �% ���#�/� ���< ��(��*'0��G� ��'"  . ���-�	 �>
���

�) �) L����/� ����� ����� �5� ;��< �. ;������ �G',��� �� =������ �. '-"'	� (�< �.'�/'� L'-����� �. ���#�/� ���<� �� 
6�� ��5���� �����G� D�3�� �'!�� *�',�� �'��/� ����� ���� ���'���� ����� L�'������� L�����, ���
. ���
,�� ������ �
�'��/� ��
�) ����� ������� �'�!����� ������� �� ��������� ���!���� . ��C�	< C��� �
��� '-���� ���� ��-	�'� '�
) ��"��

 ����� B�3��� �����, ���
. ���
,���-�� ����
� *	���� ���	��� �	�'���10:'��� �.  �. �2013� 2015 . ��	
�� ����
 �) ���� ����H� ;�������� ������ 7#-��� B�3� ���#�/� ���< ���-�	 ��-	� '2���� ��!) �) ���������'-
�� �� (. 

, ���
. ���
,�� ������ �'���3�� ��'"�� '2����� (
) �,��� �)��� L�"��� ������ L����'��� ���'��� *#3 L *5��� �����
 D�5����� ����/'� ��
����� '-.��2� =��"�� *�,������ �	��� B�3
� ������� *���	
� *'0��#� ������ S�-� �
�',�� ����/� =��"��

��	�� �	�'��� �����, ���
. ���
,���-�� ������ ����< ;��< ��3 ���)< ��-	 7�� �. '�� ��������� ��	
�� �� '-%'��� �. '-�
) *
������ S�-� =
��� '��. ����/�� ���	�
� *	���� ������.  

��
���� ��.�������� �" �������  
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16   ����� ��������� ��	
�� ������������� ������� ���� ����� �
�� =
������ ������� ���������� �G ���-�	 
 �� ������ �� !"#���
��� $
�� �%  ����&� ��'���'�'�� � �� (
) *�������� ���������� �G ���-�	  ����	� =�� (
)  ����<

 '-,#-�������,��
.��
,�� �'�,� .*5��� �� ��������� ��	
�� *�6� 7����������� ���������� �G ���-�	  *#3 �'� 8'	�� 
 �
5���� '-������ 9���� '-	�'�� ����� ���
����� ������������ '5�53 ����< 7�� �. '�� L��:'-��� ����/� ;��< ��3 � 7#-���

���-�����,��
.��
,. 

 

��+�
�  
 

17   ��C�	/� ������ �� !"#�� L�'��
� ������� ������� ���� ���	� �
� �� ������ ����� ��������� ��	
�� ������
�� �')�5�� �� �N�� (
) '2�3�� ���� �
5������ �"	'����
��� �. ���5�� �'��& . '2���� �) '��� ��������� ��	
�� ����

J��&� ������� =���5�� ��'��� ����&� ��'�& �'�'��
� ,���� R#�/� ��C�	/ . J��2� =�" �% �'��� �6� 7��, '�
) �'"��
 ��'�� ����/�2006� 2007�/�� ;��/� ��3� D'3�� ='��G� �. '-�
) D�5���� ������� ��� . ��!) �) ��������� ��	
�� ����

 �)��� �"��� ������ L����'��� ���'��� *#3 L*5��� �� �. *�6�� L����H� ;�������� ������ 7#-��� B�3� �'��� ��-	� '2����
�
�',�� ����/� J�2 =��"�� �����, ���
. ���
,�� ������ �'���3�� ��'"�� S����� (
) �,��� �') *�
"� ������ S�-� 2010 

 ����/� ;��< ��3 �. '-�
) D�5���� ����/'� ��
����� +.��2� =��"�� *�,������ '�< �. B�3
� ������� *���	
� *'0��#�
�������.  

/����� 

18  ����� ��������� ��	
�� ������������� ������� ���� ����� �
�� =
�����  �� !"#�� J���'��  �� �������
��� �% 
 �� (
) *�� �'�'�� ����&� ��'�� $
�� J���'� ����	� '-,#-��� ����< =�� (
) ����,��
.��
,�� �'�,� . *�6� 7����

*5��� �� ��������� ��	
��  J���'�3 ������ '5�53 �
5���� '-������ 9���� '-	�'�� ����� ���
����� ������� *#3 �'� 8'	�� ��
 ����< 7�� �. '�� L��:'-��� ����/� ;��<���,��
.��
,���-�� 7#-���. 

  
����  

19  � ������� ������� ���� ���	� �
� �� ������ ����� ��������� ��	
�� ��������'�  �� ������ �� !"#���
��� $
�� �% 
�� (
) *�� �'�'�� ����&� ��'��B�3 +�'�,� �� +,#-���  �') �. ���,��
.��
,�� 2005 ��'	�� '�� �� D�5���� ����

 �>�'���� '-�
)50�:'��� �.  . *5��� �� ��������� ��	
�� *�6� 7������'�  7��� �
5���� '-������ 9���� '-	�'�� ����� �'� 8'	��
 �
�',�� ����/� (�< ���� '�� ����H� ;�������� ������ �� '-,#-��G� *�%*'����� *�,����� ������ *��	�. 

  
0�
��  

20  � ������� ������� ���� ����� �
�� =
����� ����� ��������� ��	
�� ������*'��� �� ������ �� !"#�� �
��� $
�� �% 
 �� (
) *�� �'�'�� ����&� ��'��*'��� '-,#-��� ����< =�� (
) �	� ��� ����,��
.��
,�� �'�,� . ��	
�� *�6� 7����

*5��� �� ���������*'���   ;��< ��3 ������ '5�53 �
5���� '-������ 9���� '-	�'�� ����� ���
����� ������� *#3 �'� 8'	��
 ����< 7�� �. '�� L��:'-��� ����/����,��
.��
,���-�� 7#-���. 

����  
  

21[  ����� ����� ��������� ��	
�� ������ �6� ������ �� '�
) ��'"�� L�'��� ������� ������� ���� ���	� �
� �� �
 �') ��'-� (�" L����&� ��'�� (�< �'�'�� �>
�� �'�)2007*'����� *�,���� �	��� ��'%�� ����� ���" �. ��� L . ��'"��

��3�� L������� ������� ���� '�< �. L+�6� '��� '�
) ��������� ��	
�� ��:'-��� ����/� ;��/ '-��3 ������ ��-� ����3 �'�) 
�'� �"� (
) ������ ���'N ;��/ '-��3� .�����G� D�3��� '-�'!� ������ '2��-	 �. �
��� ����� ��	
�� �	�� '�,/��5��� .

� ����/� ;��< ��3 ����� ����� �. �'�) ���� �� ��������� ��	
�� *�6� L��'��'�� =��"�� =:'. 8'	�� L�����'��� ������� *#3 ��:'-��
�'�� *�
"� �'���'-��� �����,��
.��
,�� ����
� �
�',�� ����/�/ ��'0�� ���',2010 ��
,���-�� ������ ���	� �'������ C'.���� L

�����,��
..  
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�*�� 

22 �� ���	� �
� �� ������ ����� ��������� ��	
�� ������� ������� ������� ���N�� �� ������ �� !"#�� �
��� �% 
�� (
) *�� �'�'�� ����&� ��'�� $
�� + *'0��� ��'" �.,#-��� ����< *��	�+ ����,��
.��
,�� �'�,� . ��	
�� *�6� 7����

 *5��� �� ����������N��� 9���� '-	�'�� ����� ���
����� ������� *#3 �'� 8'	��  �. ������ ���� ;��< ��3� �
5���� '-�����
 B�� '-,#-��G '-��3����,��
.��
,�� �'�,�.  

���(��  

23   �� ����� ��������� ��	
�� ������� =
���� ������� ������� ���� ��'.�� �� ������ �� !"#���
���  *'0��G� (�< �')
 *#3 �����&� ��'�� (�< �3�� +��'"< ;�'��� �'�'�� �7 ��'�� 2006� 2007 .!"#��'��� ��������� ��	
��  ��'.�� �� ������ �� 
 *5��� �') ���2000  '-,#-��� ����<����,��
.��
,�� �'�,��  �2 '2�%< (
) ��'.�� X�-� �� ��� �') �.2008%  ���'

����&� ���� ��'�" . �� ��������� ��	
�� *�6� 7�����,��� ��'.��  2'� 8'	�� (
) �!.'"��� ���5�� P���� '-,#-��� �. 
� ���,��
.��
,�� �'�,� �'�� ����/� �'�����'� C'.��� (
) '2�)'�� '��2010 �
5��� (
)�'-����� ����� .  

  

	����  
  

24  �& ������� ������� ���� ���	� �
� �� ������ ����� ��������� ��	
�� ������ '-�� ������ �� !"#�� L9��N�
�
	���� ����/� \��" �%��� \�" *�0���� ������ =
����� '���G� �
��� �. ��'�0��G� ��'���� J
�3� ����� �. ����� . ����

 ���� S��-	 �) #�. D�3���� �'!�� �'5�� ������� �'�� �. �
��� ����& 7��, '2���� �) ��������� ��	
�� ��'����� �'!�
T�'5��� (
) *�5"�� �'�
�� ;C'�, 0,� �'�� . �����, ���
. ���
,���-�� �����'� =
��� ����� C��� �
��� ��-	 '��� !"#��

������ S�2 ����< ;��< �6�� '-��3 ���� �������� . 7#-��� B�3� 9��N��� ��-	� '2���� ��!) �) ��������� ��	
�� ����
���� �) ���� L����H� ;�������� ��'-
�� �� (. '2����� (
) �,��� �)��� �"��� ������ �. L����'��� ���'��� *#3 L���� 

 �') *�
"� ������ S�-� �
�',�� ����/� S�2 =��"�� �����, ���
. ���
,�� ������ �'���3�� ��'"��2010 ������� *���	
� *'0��#� 
�	��� �'���3�
�������� ����/� ;��< ��3 �. '-�
) D�5���� ����V� '-.��2� =��"�� *�,������ .  

,����(  
 

25   ������ �� !"G� L#������ ������� ������� ���� ���	� �
� �� ������ ��'�3�� ����� ��������� ��	
�� ������
3 #����. �. ������� ����&� ;�"� '-���" ���� ���'	�/����'0�� �
"��� ����� *# . D�53�� +	� (
) ��������� ��	
�� !"#��

 ����� B�3�� (
) �!.'"�
� #����. +��"� 9��� ������50 �. =�"� 9��� �����, ���
. ���
,�� ������ 7#-��� �. �:'��� �. 
2005 ����� B�3�� =��"� (�< P�� '�� 85 ������ S�2 7#-��� �. �:'��� �.  �')2007 �')'���� �. ����/� ��'�� ������ 

 ����� L�����, ���
. ���
,�� ����
� ������� ����/� ��3 7�� �. '�� ����H� ;�������� ����
� ����:�� �,
-������ �	�����
������ S�2 O'��< =.� =#N< .#3 ���'	�< �� +���" '�� #����. ���,"� ��������� ��	
�� ����� '-
�� �) ���� L���'"�� �
"��� *

 L�����'��� ������� *#3 L*5��� �� �.����� (. ��, ���� ��"< �� �'���3�
� ���'"�� �'������� �)�� ��� �	����� ����&� 
'-�
) �,��� �����, ���
. ���
,�� ������.  
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10

1100

ا����� ا��	�� 
��ا� ���/���
1101 ��� ���� ����� D1 10 190,080 191,000

1102 	
��� 	������ 	���� ���
 ����� P5 12 190,080 207,000

1103 ����� ���� ���
 ����� P4 12 172,800 181,000

1104 ���� ���
 ����� P4 12 163,080 181,000

1105 ����� ���� ����
 ����� P3 12 146,880 152,000

1106 ���� ����
 ����� P3 9 146,880 114,000

1107 HCFC ! "
���� ����
 ����� P3 12 135,000 152,000

1108 ECA/Paris ! "
���� ����
 ECA/ ����� P3 12 146,880 152,000

1109 ��
�#�
� 	���$ ! "
���� ����
 ����� P3 6 73,440 76,000

1110 HPMP � ROA "
���� ����
 %����� P4 12 159,600 167,000

1111  &�'�$�� 	
��� 	����� !ROA "
���� ����
 %����� P4 12 156,000 167,000

1112 HPMP � ROA "
���� ����
 %����� P3 12 123,600 137,000

1113 ��(�
� ��
��� !  ROA "
���� ����
 %����� P3 12 123,600 137,000

1114 ROLAC 	�
�#)� 	���� *��
 �+++
�� P4 12 151,006 153,000

1115 &�'�$�� 	
��� 	����� !ROLAC "
���� ����
 �+++
�� P4 12 143,640 153,000

1116  HPMP�ROLAC "
���� ����
 �+++
�� P3 12 130,680 130,000

1117 ��(�
� ��
��� !  ROLAC "
���� ����
 �+++
�� P3 12 130,680 130,000

1118 ROAP 	�
�#)� 	���� *��
 ,����� P5 12 150,000 174,000

1119 &�'�$�� 	
��� 	����� ! ROAP "
���� ����
 ,����� P4 12 142,000 152,000

1120 HPMP � ROAP PIC 	��� *��
 ,����� P4 12 140,000 152,000

1121 HPMP � ROAP  "
���� ����
 ,����� P3 12 135,000 124,000

1122 ROWA 	�
�#)� 	���� *��
 -��.�� P4 12 162,410 179,000

1123 HPMP � ROWA "
���� ����
 -��.�� P3 12 152,399 151,000

1124 &�'�$�� 	
��� 	����� ! ROWA "
���� ����
 -��.�� P3 12 152,399 151,000

1125 ROA 	�
�#)� 	���� *��
 %����� P5 12 159,600 194,000

1126 ECA 	�
�#)� 	���� *��
 ECA P3 12 146,880 152,000

1199 3,824,614 4,009,000

1300

0)�
� 1�$�
� �2�/�2�
1301 ���$���� ���� ����� G6 12 93,960 94,000

1302 	���� ���
 ����
 ����� G5 12 81,742 83,000

1303 ��
�#�
� ����$ 	��3 ����
 ����� G6 12 93,960 94,000

1304 ����� ���� ����
 ����� G6 12 84,230 94,000

1305 IS/RMP/CP����
 ����� G5 12 76,500 83,000

1306 "
��� ����
 ����� G5 12 76,500 83,000

1307 *��(��� ������� ����
 ����� G5 12 84,230 83,000

1309 ROA RNC ����
 %����� G6 12 26,700 35,000

1310 ROA 4$�
 ����
 %����� G5 12 26,700 28,000

1311 ROLAC RNC ����
 �+++
�� G6 12 35,920 36,000

1312 ROLAC 4$�
 ����
 �+++
�� G5 12 35,920 29,000

1313 ROAP�SA RNC ����
 ,����� G5 12 38,800 43,000

1314 ROAP 4$�
 ����
 ,����� G6 12 45,000 55,000

 ������ ����� ���

 ������� ��	��

����� ������	
 ���	

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

%��� ��
5

(	
��� ��
�7� �'8�
) "
���� �����


:���  /	'�8��

1
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1315 ROWA RNC ����
 -��.�� G6 12 37,662 44,000

1316 ROWA 4$�
 ����
 -��.�� G5 12 37,662 36,000

1317 CAP +� 	$)�
� �����
� 67,500 68,000

1318 RNC ECA +� ����
 ECA G5 12 76,500 83,000

1399 1,019,486 1,071,000

1600

1601 ����� %'8�
 �'� ����� 219,390 200,000

1602 ROA %'8�
 �'� %����� 159,600 135,000

1603 ROLAC %'8�
 �'� �+++
�� 105,060 90,000

1604 ROAP�SA/PIC %'8�
 �'� ,����� 85,490 65,000

1605 ROWA %'8�
 �'� -��.�� 85,000 70,000

1606 ECA %'8�
 �'� ECA 23,820 35,000

1699 678,360 595,000

1999 5,522,460 5,675,000

20

2200

2202 ������� %
�#)� 4$�
#� �����
� ��
8�
� 0
 	���� ���� %����� 53,600 30,000

2203
 ����
;� %
�#)� 4$�
#� �����
� ��
8�
� 0
 	���� ����

%����� � 	���$�� �+++
�� 11,670 12,000

2204 ���< 4�=� %
�#)� 4$�
#� �����
� ��
8�
� 0
 	���� ���� ,����� 30,900 31,000

2205
 � ���> %
�#)� 4$�
#� �����
� ��
8�
� 0
 	���� ����

�1��2� ?�.
� -��.�� 50,000 52,000

2206 ECA +� �����
� ��
8�
� 0
 	���� ���� ECA 38,110 40,000

2212 ROA 	�
�#�� 	���$� %����� 47,290 49,000

2213 ROLAC 	�
�#�� 	���$� �+++
�� 73,202 75,000

2214 ROAP 	�
�#�� 	���$� ,����� 47,380 40,000

2215 ROWA 	�
�#�� 	���$� -��.�� 23,000 24,000

2216 ECA 	�
�#�� 	���$� ECA 23,690 25,000

2299 398,842 378,000

2300

2301 	
��� 	������ 	���$��� 	��7 	�
��@ ��
 ����� 63,907 64,000

2302 	���A�
 	��7 ���A) /-�B�C ���5� 	����7@ ���� ����� 100,000 100,000

2303 ��??7
� /����� /������� ��
�$ ����� 18,540 18,000

2304 ��+�$ / D�� ����� 20,600 20,000

2305
  �B�� / -�B�;� %
���� ���#� :���$#� 	#��) 	�
�� ��


-����.�� ����� 203,417 200,000

2306
	
�7� ��?) ��. 	�
�#)� ��
�#�
� ����$

	�
�#)@ 50,000

2399 406,464 452,000

2999 805,306 830,000

30

3300
3301 ����� /	����$�� 	�2�5�$ ����
$5 ����� 31,000 31,000

3302  ROA +� 	���A�
 	�#
� ���#. /	���� ����
$5  %����� 260,500 268,000

3303 ROLAC   +� 	���A�
 	�#
� ���#.  /	���� ����
$5 �+++
�� 181,414 187,000

3304 ROAP�SA +� 	���A�
 	�#
� ���#.  /	���� ����
$5 ,����� 95,000 85,000

3305 ROWA +� 	���A�
 	�#
� ���#.  /	���� ����
$5 -��.�� 80,000 83,000

3306 ECA +� 	���A�
 	�#
� ���#.  /	���� ����
$5 ECA 126,690 131,000

3307 	���A�
 	�#
� ���#. / PIC 	��� ����
$5 ,����� 60,000

%��� ��
5

(4����� �'8�
) 	�
�� ��
�C �'��

%��� ��
5


����	
� ���
� ����

(	���5$ D�3C) 	���� ����

%��� ��
5


�����
� ����

(�����
� ��
8�
#� MOUs/Las) 	���'� ����� 

%��� ��
5


����
� ����

����
� ����

��
$�
 /����
$5
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3312 ROA  4��5 4��5 -���$� %����� 33,000 35,000

3313 ROLAC +� 4��5 4��5 -���$� �+++
�� 42,600 44,000

3314 ROAP +� 4��5 4��5 -���$� ,����� 58,710 50,000

3315 ROWA +� 4��5 4��5 -���$� -��.�� 32,000 33,000

3316 ECA +� 4��5 4��5 -���$� ECA 26,780 28,000

3399 967,694 1,035,000

3999 967,694 1,035,000

40

4100
4101 ECA � ����� ! 4$�
� �B�� ECA/ ����� 14,420 14,000

4102 *?��
�! 4$�
� �B�� 	�
�#)@ 35,819 37,000

4199 50,239 51,000

4200
4201 ECA � ����� ! %�< 4��. /4$�
� ���
 ECA/ ����� 20,600 21,000

4202 *?��
� ! %�< 4��. /4$�
� ���
 	�
�#)@ 38,120 40,000

4299 58,720 61,000

4300

4301 ECA � ����� ! 4$�
� ��5�@ ECA/ ����� 324,038 334,000

4302 *?��
� ! 4$�
� ��5�@ 	�
�#)@ 128,511 132,000

4399 452,549 466,000

4999 561,508 578,000

50

5100

5101 ECA � ����� ! 4$�
� ���
 	����� ��5�@ ����� 20,600 21,000

5102 *?��
� ! 4$�
� ���
 	����� ��5�@ 	�
�#)@ 30,239 32,000

5199 50,839 53,000

5200
5201 	���?� � �����$� :����$ ����� 10,000 10,000

5202 ����)E ! 	
5�$� 	�
�#)@ 30,539 20,000

5299 40,539 30,000

5300
5301 ECA � ����� ! 0�B�$�� ����$� ECA/ ����� 207,952 200,000

5302 *?��
� ! ����$� 	�
�#)@ 86,792 89,000

5399 294,744 289,000

5999 386,122 372,000

99 8,243,090 8,490,000

659,447 679,200

90 8,902,537 9,169,200

%��� ��
5


�����
� �����
� ����
����
� ����

4$��
� ��5�@

%��� ��
5


����	��
� ����
�2$����� ���
� ��=�$

����
� ����

%��� ��
5

	)�'$
 :����$

%��� ��
5


(%8) "
����� �����
 :����$
 ���
� ����
�

����
� ����

������
� ����
� ��
��� ����

%��� ��
5

�����$� :����$

(���� 1500 -
 �)E ����)   	�#2$�
 ���


%��� ��
5

	�#2$�
 ��3 ���


%��� ��
5
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 ���������	���

��   

�� �� ��	���� ������ ����� ����� ������ �� ���� ������ 

1 �  ��������	 ��
��	 �: 

)�(   �� ��� �������	� �����	 ������
	 �� ����	����!� "�#� 592 750 2 ��$�%�� 	%&�� 
� '��� *��+�	 %���� �$�� ����
 *����$ ,��+�-��!�.%��  185.6�� �� �3  �	%

��3� �� 4�!�;��	 *�����	 ����%# �� ��<�=	 �����;	� �>�;�	� ���;#�	 -��!� ?��#� 
 �� �#��%�� �@A�!�	 ���	�!�;&	 �� ?���;&	185.7  �� ��<�=	 �����;	 �	%�� �� �3

 4��2005 B  
)C(  � ���;�!�	� �����	 ������
	 �� ��D+&*�+��	 �� -@# �	 ���
����$��	 ����#�	 �� �E%��!	

�;�F%�	 �+����	 C�+��� ��� ����	B%�� ���$+ ?�� �#�3 ��#;+ ����=	 G�%H��	  

)I(  � ��� ���;�!�	� J��;�	 ������
	 �� ����	����!� .%�� ���A "�#� 994 934 1 
 ����$�	 ��	<M	 ,��+�� '��� *��+�	 %��� �$�� ����
 *����$ ��$�%�� 	%&��� *�����	 ����%#

�	��3� �� 4�!�;�� >�;�	� ���;#�	 )184.2��<�=	 �����;	 �	%�� �� �3  ( N����;�#6.0 
 4F�� *��# O��� ��+ �#�3%�	 ���@�	 P�#�	 %�!#� �� ���!�;��	 ��<�=	 �����;	 �	%�� �� �3

) %%���	15/12.(  
2 �  R� ��$ �%�� �� *������ *�����	 ����%# J�;� 3! ��<�=	 ����� '# �S�# ��.%�� 238.1 �� �3 

 ��� B��<�=	 �����;	 �	%��4�� 2007 ���$*�����	 ����%# ?���;	 .%��  186.0 �����;	 �	%�� �� �3 
��<�=	. � �@#�� �� %�� ��$� �?�������	  4�� ��2005�� ��!�-  �� '��� ������	 *��%���� *�$���%#
 "��#�	�20�F���	 �� . 

3 �  ��	 ��A��!��	 *�$� T�; ���� U����� 3�%H� �� U��+��	 V%!=	 ���	<��&	� .��� U%�$���	 >�%�H��	
U�%	��	 ����� �� G�%H��	.���� �%	��	 -��!��� ���<�	 *��
��# %�� 4	<��	  . *�@� T�; �����	 	�E ���
%�� ��� ��!� -&	 �� ��3��	 ?���;�� �@A�!�	 ���	�!�;&	�%� �# ���;	 >� �*�����	 ����%# ����#3� N���

 �	��;�	 �� ������	 ?���;&	 �����;� <��
�� & �� �� ��+H�	 *#� ��� �+��	 %
+�	U�%	��	.����  :  

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

�
	��� 	��
� ����� �!"���� #�
��(*)  ����$� %���&' ������ %���&' 

2009 124.2 51.0 9.2 6.0  190.4 

2010 106.2 36.0 9.2 6.0 33.0 157.4 

2011 80.2 21.0 9.2 6.0 41.0 116.4 

2012 40.2 6.0 3.2 6.0 61.0 55.4 

2013 0.0 0.0 0.0 6.0 49.2 6.0 
�������     184.2  

 (*)���� ���� 	
�� ����� ) ������15/12( 

4 �  � 4	�!�;	 *�! �� ��F	� ���# .��� ���� %�H��	 ?���;&	 �����;� ��	��;	 ��� *�@��# %�� 4<���
�	%��;&	 ��+� �	��;��;���@�	  =	 V%! �E	%� �� ���	��%�%A. 

5 �  � ���$+ �A%@�;	%�� ���	 ����3��	 >��
 �� U��+��	 ?���;&	 �����# �H��	 ����H�%>��� ,���  
���+� .� �@#�� J�;� ��� ��������	 ��
��	 >� ,���&	 	�E ���$+�	 4%#� �?�� 4E����	 W� %��D ���+ �� '��
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 ���A ?���;	 ��,+& X�%�� �� *�����	 ����%#)  N����;�#6.0 ���!�;��	 ��<�=	 �����;	 �	%�� �� �3 
�#�3%�	 ���@�	 P�#�	 %�!#� ��(�	< ���A ����Y;� >�� T�;  ���$+ ,��� ��� '��%���E�+� . 

6 �  � ���$+ >���� T�;%��,���&�# �>� ��������	 ������� U�+���	 4�=	 ��D��  4�D�� �� ���%���#  ������
 ���E� %�$� ���� V%� ���	 G�%H��	 %���� *
� ��N����;	 ���� %�H��	 *�����	 ����%# ��	<Z# ���@���	 ���	<��&	 

.��� .D�� ,�	��� �� �������	 ������� U�+���	 4�=	 ,��+� *�$� �+� ��� G�%H��	 *���� U%	� ���
U��+��	 ��A��!��	 �� ����� ,����	 *�����	 ����%#. �����# *�
@��	 %�� ���$+ %��!� ���  *��
�	 ���<�	

 ���# *�����	 ����%# -��!�� ����� �#��� -%�G�%H��	 ���	<�� ��� . 

7 �  ����	 ��D��  �������	 ������� U�+���	 4�= >�%# 4��� �� 4����	 �[H# ��������	 ��
��	 �� W��; %�%��
 �����3��	 >��
 �� �#��3��	 *�����	 ����%# ��A��!�# 4	<��&	 �� <%+��	�� �A�$��	 �� T� ���@���	 ����;�	

�� ���	 ��!���	� �E%���!	 4�� ���	 ����#�	 ���
����$��	 4	�!�;�#G�%H��	 *	��[# �EY	%H 4.  
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  ������ �������		
�  

  
���ق ����� �زا�� ��و��� ا������ �ا��
	�� ا���وط �� ا�  ا��"�با��� 

  

1  ��������� ��	
�� ��  

)(   �
�� ��� �
� ��������� ������ ������	� �� �!"���652 006 1 #����$ ��$��� ��%�& 
� �
��$�� ���'*� +�",�� -�
� #��,�� .�/�
� �$�� ����	� 3���� �� 4&7����� #�8���� &�����

 '����� ���9"��� ��:'��)61��'�;� &������ !��&< �� ��9 (=  

).(  >�&<� ���?� �
�� ��� �
� ��8@8��� ���8�� ������	� �� �!"����  
729 189 2 ���'*� +�",�� -�
� #��,�� .�/�
� �$�� ����	� #����$ ��$��� ��%�& 

���� &������ ��D����� �������� E�9< �� 4&7����� #�8)151,6 &������ !��&< �� ����?� ��9 
��'�;�(=  

)3(   >�&<� ���?� �
�� �
� ��D&�� !"��� ���8@8��� ������ ������	� ���844 957 3 ��%�& 
 E�9< �� 4&7����� #�8���� &������ �
��$�� ���'*� +�",�� .�/�
� I��� ����	� #����$ ��$���

��9�� 49)389,9��'�;� &������ !��&< �� ����?� ��9 (=  

)&(   4��9��� ��	����$� #@,* ���	����$��� �� ���/� �
� !"��� ������;�� ������ ������	� ���
 ��� E������ #���� J���� #�&��� ���
��� ��7��� 9/?� 4�"���� #,�949 912 3 ��%�& 

����� �
��$�� ���'*� +�",�� ��$���=49��9�� E�9< �� 4&7����� #�8���� &�  

)K:(   >�&< ���?� �
�� �
� ��D&�� !"��� �����7��� L&���� ������	� ���594 437 1 ��%�& 
 ��$��� E�9< �� 4&7����� #�8���� &������ �
��$�� ���'*� +�",�� .�/�
� I��� ����	� #����$

 !����"��� M��?7�� ���������)4�����) (106,2 ��'�;� &������ !��&< �� ����?� ��9.(  

2   �� �: ���'�;� ���� !/
� ��$ �.�/��� �� #�8��@� #�8���� &������ L��;� 97697.2 �� ��9 
 ��� ��� =��'�;� &������ !��&<2007�  #�8���� &����� O@���� �
�263.8��'�;� &������ !��&< �� ��9  .

.�/��� ��$� �O�� �
� M����&��	���� 4�'��@� #�8��%� !"", &<  ���� 2002 !
8���� #������� #�$������ �"�� 

 ����� P��7�
�20 % ���� #�$������� ���
� �:&&, ����2005.  

3   �� 4D�& P�7 M��	R� �>@� S��$���� �����8��%� !�������� ����� #@7 �� .�/��� ���$, 4'�
�
 !���&7��� �� O@���%� E��	� ��<���
� ��?�7�� #�8���� &������������ !�������� '��	�� % T�,�:  
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 أ�	�ن ��رات ا�
	��د ا�وزون
 ا��	�

 ��او��
��ز وزه�ر 

������ 
����� 

��#��"� !��اء 
 و%��م

 إ)���' ا-�
,+ك إ)���' ا&زا��

2001 23,4 - -  23,4 744,0 

2002 15,6 40,0 -  55,6 688,4 

2003 20,4 21,0 34,1  75,5 612,9 

2004 42,2 - -  42,2 570,7 

2005 50,0 - 39,0  89,0 481,7 

2006 - - 56,4  56,4 425,3 

2007 - - 78,0  78,0 347,3 

2008 - - 86,4  86,4 260,9 

2009 - - 96,0 20,0 116,0 86,2 

2010 - - - 30,0 30,0 56,2 

2011    28,2 28,2 28,0 

2012    28,0 28,0  
2013    0   

  708,7 106,2 389,90 61,00 151,60 ا�����ع

  

4  !�������� >�: 4���R� .�/��� �� #�8���� &������ ��<����� !���&7��%� ���'� #��$� . .�/��� 4'�
��
 �� �:��V� &�����%� &��"� ������%� #@7 �� >@� ������� O@���%� !������ �
� ��D�&�� �W��,���� �?�

���� !������������? �:���  . �� '�,��� 4&"��� �� ��������� ��	
�� ��� ����� ����"� �&������ 4&"� ����
!�������� ���?�"� ���� !�?��7���� M�����.  

5   ���'�� #�&	
� �"�� #������ �&������ ���� ��� �49��9�� E�9< �� #�8���� &����� ���'� P��V;
� #������ �
�� � L�� �
� ������� �
,���� ���"��� ��������� ��	
�� P����� ��, ���� �� +,% 4��� X�7�

-�
� +����� +����� 4���� ��:  

  
  

  

  

  

   

.6 8���� &����� ���'� P��V; ���$,� �&������ ���� ��� �4������ M��?7�� ��������� E�9< �� #�
 ��, ���� �� +,% 4��� X�7�� #������ �
�� � L�� �
� ������� ���'�� #�&	
� �"�� #������ ����9��

-�
� +����� +����� 4���� �� �
,���� ���"��� ��������� ��	
�� P�����:  

�����  �$��� �%�& 

2001  000400 

2004  513607 

2005  9956701 

2006  633411 

2007  381424 

2008  427398 

E��	���  9499123 
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7   ��������� '����� ���9"��� ��:'�� !���9< �� S&&,��� O@���%� !����� .�/��� ���$, !?�����
���,� �� �"8�� �:� �!����"��� M��?7�� ���������� 49��9��� .-�
�� � ��: �� #7&� .�/��� ���$, �R�

 !���&7��%� �� #�8���� &������ ���?� O@���� ����$� ���, �� -� L�� �
� ��������� ��	
�� �� +���%�
O@���%� ��: ���'� ���? ����Y�� �:&,� ���$,�� +��� �
� �"� ��� �+,% &��� �� ��<���
� ��?�7��.  

8  ������� .�/��� ���$, ����� ��D���� ���: >����� Z��� ��;� �!�������� ����� �
�7� ����� �� �
���'*�� ������'���� . !���$� M����� ���? �7��� �"��9� !�������� #���� S��&� �
� ����9��� �&������ +�����

S&&,��� ������� P�7��.  

9  �� ���$, ��� ���
� +����� 9����� >�: �� �����%� ���� �7 &<� !������ ��������� ��	
��� .�/�
 �:� �49��9��� ��������� '����� ���9"��� ��:'�� !���9< �� ���
� �"������ !"�� ���� #�8���� &����� ���'�
 ��	
� �����;�� ������� ��8@8��� ������� ��8@8��� ���8�� !�����	%� �� ���
� +����� 9����� �/
� O���

��������� .  

�����  �&������)�$��� �%�&(  ����9��)�$��� �%�&(  

2008  000690 000 310  

2010  594437  

E��	���  5941271 000 310  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64 

Annex  XV 

 

1 

���������	�� �

��   

� ��� �������������� ������ ����� ����� ��������  ����� ��  

1 �  ��������	 ��
��	:  


	 ا������� ا�  )�( ،�
���، ��� ��ف ���� ��ديوا� دو'ر أ��"%	 آ��#"! 250 000 وا�ر
 9.1إزا�9 (����7!  '4��6ك ��و��/ ا2005 ���م ����- ا��+�#ى ا��+�#ح �* ���ح �����إ����	 

  ؛)@=� �� ?/رات ا�6=>�د ا�وزون

)
	 ا������� ا��  ) ،�

	 و?/رD+�دسوا�Eا���/أ، ��� ��ف ���� إ F�G �� ،��+�Hوا�  
9 9 ��64���'ت ا%��� ����- اKزا�9 ا� ��������حدو'را أ��"%�� آ��#"! إ����	  601 450�E�H�

���?� 9� �� ��H�L 	
��و��/ ا����7!  9�  ). @=� �� ?/رات ا�6=>�د ا�وزون35.9(ا���

2 �   ������������ �����	 �� ������	 ������� ������� ���!	 "# ��$ %��&�!	 ����� �'  54.5 �� ��" 
 ������	 ������ *�+��	 ,��� -��&�!	 ������	 �	��.35.7 /�0 �� ��&�!	 ������	 �	��. �� ��" 2007 .

2� %*�� 3�0 4���� ����� 5��#��� �����6	 ����	 �220 /�0 �� �7���	 �� 2005�������� ��$������ �2�� .  

3 �  ��8� �2�� 9�����	 ��;��#��	 ��$� <����8��	 "��!	 ���	&��6	� =�0� 9��$���	 > �� ���2��	 ?�#
8��	 �2����@�=���� ��	��	 5��#��� ���&�	 ���
��� ����	 /	&��	  .%��A�	 	�' ���+��	 ����	 5�#�� � �+$

 %������	 ������ �� ���.��� �B;�#�	 �6��B��6	 �� ��"��	�� ��A�	 �
��	 �6��B��	 4������ �6��B��	 ��
�����	 ���
�	 �� ��;���	 �	����	 �� ������	 *�+��6	 ������� &��
�� 6 �� 3�C %��8�	 ��.:  

  
�����  ����	�� 
�	�� �����  

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

)������ 
������ �����(  

2008�2009  5.9  30.0 

2010�2011  10.0 20.0 

2012�2013  10.0 10.0 

2014�2015  10.0 0 

  

4 �   3�0 ��B��� ����	 /&����	����	 ���D� /	�#��	 ��# �� =�0� �+��C ��8��	 *�+��6	 ������� 
�� ?�#� ������ E�� �	����6	 FA�	�����; �'.  

5 �   @��8��� ������	 <�A� ������� ���$� /�2��� �2��������	 ����A���	 ���	&���:  

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

2008  201 450 25 509 

2010  200 000 25 325 

2012  200 000 25 325 

�������  601 450 76 159 
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6 �  >���8��	 �+��8� ���	 ��0�"2�	 >��
 �� 9�����	 *�+��6	 ������ ����	 ���$� �;�B��	%�  3�0 �'
�2� ��+��A .���� �� ��D� /+��	 ���� 3�0 ��������	 ��
��	 >� G���6	 	�' ���$��	 /��� %���0 4���� E� ��+H 

� >2� <��� %G�6 I���� �� ������	 ������� ���;C *�+��	� ����	 ���$� G��0 3�0 ���	&C ���; ����J
�'���.  

7 �  � ��$������	 ���$� %������� ���$� >� G���6�� % ?�� ���	 @��8��	 �A��0 ������ /�H�� �� �����
��	&K� �2�B���	 ���	&��6�� 4����� ���'� ��$� �+��=�0� �+��C ��8��	 ������	 ������  . 3�0 ������� ���$� G�	���

�+��0 G����	 ������	 ������� 9�����	 ��;��#��	 G�2�� ��$� ��� 3�0 @��8��	 ����� 9�	�C. ���$�� �$��� 
@��8��	 ���	&�� 3�0 ���D� E� ���� ������	 ������ 5��#�� ���&�	 ���
�	 �� ��
B��	 ���#� �� ����	.  

8 �   �� &����	 /�2��	 �0 ��������	 ��
��	 3�C ����� 	���2� ������� ���$� >�����4����	 ������ ��;��#�� 
 %��0�"2�	 >��
 �� ����"��	 ������	�;� �0  ����/	�#���� �2�B���	 ������	 <���$��	 ������	 ���
����$��	 

9���#��	 ���	 ��#���	� ?��8L�@��8��	 �	��D� .  
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 ��������� 	
����  

���� 
���� ����� ���� ������ �� ���� ������ ����� �� �  

1. ����� ����	
��� �
���� ����� ��� ��� �� ������� ��� �� 548 289  ������ !"������ !��#��
$�"��%!������� ����& ��'���  ��� �� �'�(��� ��) $� "*�� +��
��� ,"��-��#�  ���-/���� ,#"�0�&1� ��

 $� ��(���� ������� �������� 2"
(�&"� "����-,#"�0�&������ $����  ���3�� ��� "� ,"�)"	�� !"'�� 4��� 
���"��� ,��"���#�� . 

2.  $� �"(��1� ��(���� ������� 5"&6� 78 �%"����-�) ���-�6� �
"�� ,9�� "�� � 29.4!"
7  ,���� �� 
��-�6� �"	
�&� .�� �
& $2007��(���� ������ 41*�&� �� ��"
7� ��& ��-�6� �"	
�&� ,���� �� .:2"
��  

 ���� �4�� ��"����-������"� ;�-��1� �"(��#� ,''� ��  �
&� 2002 ,(���� �"���
�� ��������� "'�� 
 ��&
� <�	8��20 % �
&� ���������� "*�� ")��� $���2005 

3. � ,">�	8��� �	�� ��&!"'�� ?�	
���3��� 7��3� � $� ���'��� @�86� ,"��-��#�� �1�� ?������� A
�3��� �'�(��;�-��� A "����- �"
�� ������ <�	8�� $
�-�� �����"� . ��0� ��& ������ ��) $�� "����- ��

"���&� -�"��� # "� ��% ��(���� ������� �������� ,#"�0�&#� �� $
7��� "*�1*�&� <	8 ���"��� 41*�&#� ,
$�"��� ������ $� ��>���� ,��
&�� $�:  

������ ���	
 �������
� ����
�  
���
�   ����
����
��� ���� ��
� 

)������ ������ �����  �� ���	�(  
 �����!�������
�*  

)������ ������ �����  �� ���	�(  
2008  0 7.4 

2009  2.0  5.4 

2010  2.0 3.4 

2011  3.4 0.0 

�
��"#�  7.4  

 *������� ����	
� �
��	��� �������� . 

4.  ;-��"����-�� ��0�"� ��'��  �18 �� ��C�� �	�� �1�� "*��% �"3��� 41*�&#� ,"���&� �����&� 
 ;��8�&����'�������> "*
� @�� @�8� ,"&"�& D�� . 

5.  ����� ,>�0�&�"����- ,"�"7� $� ?������ 41*�&#� ,"
"��  ������6�E�� �")-���7'� �
�&����  
 $)� ��"���� �0� "� �"����"*��� $� �(� .:2"
�� �� ����	
��� �
��� F� �"	�#� ��) ������� ;��� �4�� �� 

$�">% 41*�&� D� ��*G ��"� $� H
� 5"&� � �"�� $��������� ,#"�0�&#���� �������  ���# I��"� $� ��(
 ����� ��"� �� H���-% �"�> ����J&� F'� ��&"����-")��� . 

6.  ����� F���� ��&"����- ��	
�� ;�G
� $� �
����"� ����"
��� ���
�� ?������ ;�6� ��G
� �"	�#"� �
3��� ��"
�F��"���� ������ ���-K� �'0���� ,"��-��#"� 2"�� ���)� �(�� "*
� @�� $��� �1�� "*��% �"3��� ��( .

���"
��� ���
�� ?������ ;�6� ��G
� ������  ,">�	8��� ��'�� �	�� ��
 �� A��3��� ����� ?���% ��
"*�� �	���� ��(���� ������� ?������. 

7. !����'� ���"
��� ���
�� ?������ ;�6� ��G
� F���!"��
&  -����� ;�'��� �L3� ����	
��� �
��� ��%  $�
 $� ���7��� ��(���� ������ ,">�	8�� ;�-��#� ,"�"7� ������6�E�� �")-���7'� �0� "� �"���� �
�&����  

�"���� ;�� $��� ,18����� ")�"��8� ;�� $��� ������ ,"�����
���� ;��8�&"� �'0���� ���
&�� �	���� �L3� 4���� �
A��3��� ����L� ")J��3.  
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  ا����
 ا����� ���

  

 ������ ����	
� �����
 ������
� ���
�� ��
� ��� ���	 ����� 

 ���������������
� ���� �
���� !����
� �"#�  

  

1�                 ��� ����	
 �������	 �����	 ��� ���� ��
��	 �� ��	 ������ �����	 ����� !�"�#�	 !�	
��	 !���$	 	% �#&�
  	
 '(���	 ��#��$	  ��)*"�)» �,���	 !���$	« .(           �����	 ���� �� ��	 �����	 !���$	 	% �/#�
)» �����	« (  ������	


 �
�0� �
�)&
)
��
)
�&�	 ����� ���"#�	 ��	1�	 ���#"� !�"�� �#�� �������	12�(34 / 67 2008.  

2�   8�9�	 �
�)&
)
��
)
�&�	 ����� ��	1� �
�� �� ):��	 ;��<� =�< ����	 !�	
��4 =�< ��  :  

)4 (         �# )/&4 ����� ��"� ����	 ��"��690            ����?� �
��)&
)
��
)
�&�	 @���&)# ��# ��)�# ��� 1 
2�(34 /67 2008 A	)3B �(�(4 C�
 DE@�<)���� !�*��($	 ;1��4 '����  

)6 (            1
���� @��#& '�� ��< ����	 �� �
�)&
)
��
)
�&�	 
���# ��"��825       @���&)#�	 F�% ��# 
A	)3B       ��< �� @�<)���� !�*��($	 ;1��4 ����� 2008
 2009 �#*� �#� D690  ���)�# ��� 


 �����	 �����	 �#135"#�	 @��#&�	 �# ��)�# ��� E�#,���	 @��
19#�	 �# �%1���� ��  

)� (      )����� ����	 ��"��228 1        �� �
�)&
)
��
)
�&�	 @��&)# �# ��)�# ���      �%���G4 ����#31 
)�#(�� /	 �
��& �
B2009E  

)� (  4 @��#& �4 �	)��(	 ��"� ����	 ��"���
�)&
)
��
)
�&�	 @��&)# �# H)9)&��	 E  

)%(               ��# ;��
�#�	 D)�G��"�� ���9#�	 )�3 �
�)&
)
��
)
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 �������1 :�������� 	
������ ������  

 ������1�������� 	������� 	
������ ������   

�����  �����  
2008  2009  2010  

1�        ������� 	�
��� ���� ��������� ������ )        ��
����� ������ ��������� ��������
������.(  

259 2  130 1  0  

2� 	�
��� ��! ���� "���#� ��$ )������ ��
���� ����� �������� �������.(  690  0  0  

 %�����2   

�����  �����  

2008  2009  2010  

1� ������ 	�
��� ���� %&����� )�&'&���� *������� +�,�(  000 6  000 6  0  

2� ������ 	�
��� ���� �-��� �
/'� )� *������� +�,��&'&���(  450  450  0  

3� 	�
��� ���� %����� %&����� 0���� )�&'&���� *������� +�,�(  �  113 2  057 1  

4� 	�
��� ���� %����� %&����� �-� �
/'� )�&'&���� *������� +�,�(  �  0  238  

5�1�
���� ���'���� �/�/� 2�- "�
&� 3��� %&����� 0����   450 6  563 8  295 1  

��	��� 2 : )��	���	
 @�(��(�	 )��	����#�:���	  

1�              ������	 ����� ��(#9�	
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���� ����	���� ����	���� ����	
200920102011

10�������� 	
��

1100(������� ��	
���) ��������  ���
��

01D2 �������� 	�
� 208 873 219 316 230 282

02     D1  �������� 	�
� ���  206 131 216 438 227 260

03     P3   ���	
�� �� �����  136 615 143 446 150 618

04P5 ����	���� �	��� �� ���	 ����� 186 273 195 587 205 366

05P5 ����	���� �	��� �� ���	 ����� 186 273 195 587 205 366

06P5 ����	���� �	��� �� ���	 ����� 186 273 195 587 205 366

07P5 ����	���� �	��� �� ���	 ����� 186 273 195 587 205 366

08P3 ��������� �	��� ����� 164 706 172 941 181 588

09*P5 ������� �	���� �	���� �� ���	 ����� 167 126 175 483 184 257

10P5 !��"#��� ��	�� ���	 ����� 186 273 195 587 205 366

11     P3   ���	
�� �� �����  136 615 143 446 150 618

12P2  !$�%� ��&�����#� ���'�� (��� 82 654 86 787 91 127

13P2  )�	�
�� �	����� ���'�� (���---

14     P3   ���	
�� �� �����  136 615 143 446 150 618

1199���������� �������2 170 7032 279 2382 393 200

1200

01 ���� �����	
 ��
��	�� ������� 100 000

1299 ���������� ������� 100 000--

1300

01G8 +	��� ����� 78 516 82 442 86 564

02G7��	�#���� ����,� ����� 74 294 78 008 81 909

03G8 ���	
�� ����� 78 516 82 442 86 564

04G6 ������ ������� 58 160 61 068 64 122

05G6 ������ ������� 58 160 61 068 64 122

06G8����-�� ������� ����� 78 516 82 442 86 564

07 G6  �	�#	�� 61 469 64 543 67 770

08G7 �	��$� . (��� / �	�#	�� 65 941 69 238 72 700

09G5 ��&�# �#�''� 50 241 52 753 55 391

10G8 �����
�� ����"� ����� 78 516 82 442 86 564

11G6 !��"#��� ��	�� 0 �	�#	�� 58 160 61 068 64 122

12G8 ����#��� )�	��%� ���������  !���� �����---

13 G6  �	�#	�� 58 160 61 068 64 122

14 G6  �	�#	�� 58 160 61 068 64 122

 ���������� ������� 856 811 899 651 944 634

1320��	�#���� ����, (����#

1333(3) )�2���#�� )�&��� :�����#&�� ����, 780 000

1335 )#4�� ������ 65 000

 ���������� ������� 845 000

1399������ ���� �	��������� �������1 701 811 899 651 944 634

*BL 2101 ��� ����  P5  
  P4  ���� ��� ������ �� ����� 
**�������� �	
�� ���
�� ������ ������� �������� ����� 2009 ������� �� �
���� ������ �� ������� 50 �� 
��! ����"� ��#�� $! ���� ���

������ ���� �������
��

2011 ���� ����	
�� � 2010 ���� ���� ����
�� � 2009 ���� �����
�� �����
�� ������


��������������
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���� ����	���� ����	���� ����	

1600 ��	��� ����������� ���������200920102011

01 	���� (����# 208 000

02(4) ���
��� �����#&� 20 000

1699 ���������� ������� 228 000-                         -                         

1999 ���!�� �����4 200 5143 178 8903 337 834


	ــ� ا���ـــ�د20�
��ـــ�د �ـ��ــ�2100

01)��7,�� )���8 ����,  500 000

2999 ���!�� ����� 500 000-                         -                         


	� ا����رآ� �� ا�������ت 30�
3300 ����

� ا����&�� وا��%� ��
$و"� ا���دة 5 إ�� ا������ت ا�

019�	�� ���/ 9�	�� 	�� 15 000

02(3) )�2���#�� )�&��� 225 000

3999 ���!�� ����� 240 000-                         -                         


	ـــــ� ا���ـــــ$ات 40�
�� �)&�()ك 4100"�*

01 �#����� )���;	4 19 500

02<$=#�$� )�
�4 ����-�� ���� 11 700

4199 ���������� ������� 31 200-                         -                         

�� �)&�()ك 4200"�* �,�$ات +
01 )��
;��� ����''-�� �7=&8 13 000

02<$=#�$� )�
�4 >	,8 �7=&8 6 500

4299 ���������� ������� 19 500-                         -                         

 ا��/�.-4300
01*** �#����� ����8 	�&�� 550 000

 ���������� ������� 550 000

4999 ���!�� ����� 600 700-                         -                         

***���
�! 
$�� 521.020 %� 
�&�$� '����� (�#� 2007 ��� ���#)�� *�
)�� +�! ,�-
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���� ����	���� ����	���� ����	

200920102011

50

5100

01 ?�� 0)��
;��� ����-�� �7=&8 9 000

02�#����� )���� 9 000

03(�#����) ?���� �7=&8 	�&�� 19 500

04)����$�� �%��#%� ����� 	�&�� 9 000

05(!���,�� ��#@	A) ���
��� )���� 16 250

5199 ���������� ������� 62 750-                         -                         

ــــ52000�./ــــ��2 ا��1
01(�	;B� C��#&� 	�	�"# � )�2���#�� )�&��� �����#&� 20 000

5299 ���������� ������� 20 000-                         -                         

5300

01�%��#� 65 000

02�-��� !��	 15 000

03(	����� !��	 5 000

04�������� ��	�# 20 137

5399 ���������� ������� 105 137-                         -                         

5400

01)@��D�� (����# 13 000

5499 ���������� ������� 13 000-                         -                         

5999 ���!�� ����� 200 887-                         -                         

834 337 8903 178 1013 742 5ا�	
	ــــــ�ع ا���ــــــــــ�

(%13) ����	
�� ������ (����# 393 577 413 256 433 918

753 771 1463 592 6783 135 ��6ـــ���� ا���ــ�وق ا��
	ـــ�د ا��ــ�اف 

3 421 0913 592 146-                         

"#�/������2 714 5870                             3 771 753

��ول ا��	�ا
	� ا��ــــــ���

�����ــــــ�ت 

F''�@	#�� � )@��D%�
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