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اللجنة التنفيـذية للصنـدوق المـتعـدد األطــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمـــاع الحادي والســتون
مونتريال 9 - 5 ،يوليه/تموز 2010

تقريــر االجتمـــاع الحادي والستيــن للجنة التنفيذية
مقدمــــة
ُعقد االجتماع الحادي والستون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بمقر
-1
منظمة الطيران المدني الدولي )ايكاو( ،مونتريال ،كندا  ،في الفترة من  5إلى  9يوليه/تموز .2010
وحضر االجتماع ممثلو البلدان التالية ،األعضاء في اللجنة التنفيذية ،وفقا للمقرر  27/XXIالصادر عن
-2
االجتماع الحادي والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال:
)أ(

األطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة  1من المادة  5من البروتوكول :بلجيكا وسويسرا وفرنسا
وكندا )نائب الرئيس( والواليات المتحدة األمريكية واليابان؛

)ب(

األطراف العاملة بمقتضى الفقرة  1من المادة  5من البروتوكول :السنغال وغرينادا وكولومبيا
)الرئيس( والمغرب والمملكة العربية السعودية وناميبيا والھند.

ووفقا للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعيھا الثاني والثامن ،حضر االجتماع كمراقبين
-3
ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( ،بوصفه وكالة منفذة
وأمين خزانة الصندوق كذلك ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( ،والبنك الدولي.
وحضر االجتماع نائب األمين التنفيذي ألمانة األوزون ،كما حضره أيضا رئيس مكتب االجتماع الحادي
-4
والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال ورئيس لجنة التنفيذ.
وحضر االجتماع أيضا كمراقبين ممثلون عن التحالف من أجل سياسة رشيدة معنية بالغالف الجوي وعن
-5
وكالة التحقيقات البيئية.
*اعادة اصدار ألسباب تقنية.
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البند  1من جــــدول األعمـــــال :افتتــاح االجتمــاع
افتتح االجتماع الرئيس ،السيد خافيير كامارغو )كولومبيا( ،الذي عرض جدول األعمال واقترح تنظيم
-6
األعمال .وأشار إلى أن األمانة عدلت خطط أعمال الوكاالت للفترة  2014-2010لتنعكس فيھا طلبات ومقررات
اللجنة التنفيذية ،وأن خطط األعمال المنقحة ستناقش في االجتماع .وشدد على أن األرقام والكميات الواردة في خطط
األعمال إرشادية فقط وال تمثل الطلبات الفعلية القادمة وعلى أن من المھم مراعاة إجمالي الموارد المتاحة لفترة الثالث
سنوات.
وقال إن من المقرر النظر في  15مقترحا لمشروعات استثمارية متعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
-7
بما في ذلك مشروع يتعلق بالبوليوالت السابقة الخلط يجب اتخاذ قرار بشأنه خالل االجتماع .وأضاف أن اللجنة
ستستعرض أيضا ثالث خطط إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تستخدم فيھا المبادئ التوجيھية الجديدة
المعتمدة في االجتماع الستين ،وستتخذ قرارات بشأن تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي ،التي تشكل عنصرا أساسيا
من قدرات بلدان المادة  5على االمتثال لبروتوكول مونتريال.
ومن حيث قضايا السياسات العامة ،قال إن ھناك أربع ورقات بشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
-8
معروضة على اللجنة للنظر فيھا ،وھي تغطي تحديث العناصر في مشروعات تحويل المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وتكلفة تحويل عنصر التصنيع مقابل تكاليف التشغيل اإلضافية ،والنموذج المنقح
لمشروع اتفاقات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،والبوليوالت السابقة الخلط المستوردة.
وأضاف أن على اللجنة ،فيما يتعلق بالمسائل اإلجرائية ،أن تقرر ما إذا كانت ستُبقي على الشكل الحالي
-9
المتمثل في عقد ثالثة اجتماعات سنويا أو اعتماد خطة جديدة ،مما قد تترتب عليه آثار ھامة بالنسبة لعمل كل من
اللجنة واألمانة.
 -10واختتم بيانه بالتشديد على أن أمام اللجنة جدول أعمال حافل بالبنود ،ولكنه على ثقة من تحقيق األھداف
المقترحة لھذا االجتماع.

البند  2من جــــدول األعمـــــال :الشؤون التنظيمية
)أ(

إقرار جدول األعمال

 -11أقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة
:UNEP/Ozl.Pro/ExCom/61/1
-1

افتتــاح االجتماع.

-2

الشؤون التنظيميّة:
)أ(

إقرار جدول األعمال؛

)ب(

تنظيم العمل.

.3

أنشطة األمانة.

-4

حالة المساھمات والمصروفات.

-5

حالة الموارد والتخطيط:
)أ(

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58

-6

-7

)ب(

التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛

)ج(

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

خطط األعمال المنقحة للفترة ) 2014-2010المقرر :(5/60
)أ(

خطة األعمال المج ّمعة للصندوق المتع ّدد األطراف؛

)ب(

خطط أعمال الوكاالت المنفّذة:
)(2

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(؛

)(3

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(؛

)(4

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(؛

)(5

البنك الدولي.

تنفيذ البرامج:
)أ(

-8

)(1

الوكاالت الثنائية؛

التقـــاريــر المرحلية لغاية  31ديسمبر  /كانون األول 2009
)(1

التقرير المرحلي المجمع؛

)(2

الوكاالت الثنائية؛

)(3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(؛

)(4

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(؛

)(5

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(؛

)(6

البنك الدولي؛

)ب(

تقييـــم تنفيـــذ خطط األعمال لعام 2009؛

)ج(

تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليھا بشروط تبليغ محددة.

مقترحات مشروعات:
)أ(

نظرة عا ّمة على القضايا التي ت ّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات؛

)ب(

التعاون الثنائي؛

)ج(

تعديالت على برامج العمل لعام :2010
)(1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(؛

)(2

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(؛

)(3

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(؛

)(4

البنك الدولي؛
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)د(

)ب(

المشروعات االستثمارية.

-9

التعزيــز المؤسســـي :خيارات من أجل التمويل وأشكال طلبات التجديد.

-10

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:
تحويل

المواد

)أ(

الجوانب المنوطة بتحديث العناصر في مشروعات
الھيدروكلوروفلوروكربونية )المقرران ) 13/59ب( و(43/60؛

)ب(

التكلفة لتحويل عنصر التصنيع مقابل تكلفة التشغيل اإلضافية )المقرران 14/59
و(45/60؛

)ج(

النموذج المنقّح لمشروعات اتفاقات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
)المقرران ) 16/59ب( و(46/60؛

)د(

االستھالك الناشئ عن الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في المواد الكيميائية
الرغوية السابقة الخلط )البوليوالت( )المقرران  12/59و.(50/60

-11

تقرير الفريق الفرعي حول قطاع اإلنتاج.

-12

عمل اللجنة التنفيذية )المقرر .(39/57

-13

الحســابــات المؤقتــة لعام .2009

-14

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الثاني والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال.

-15

مسائل أخرى.

-16

اعتماد التقرير.

-17

اختتام االجتماع.

تنظيم العمل

 -12وافق االجتماع على اتباع اإلجراء المعتاد ،مع مالحظة أن الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج سيعقد
جلسات على ھامش االجتماع.

البند  3من جــــدول األعمــال :أنشطة األمـانـة
 -13عرضت كبيرة الموظفين الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/2التي تقدم نظرة عامة على األعمال
التي اضطلعت بھا األمانة منذ االجتماع الستين ،وأشارت إلى أنھا ستقصر تركيزھا على القضايا الرئيسية التي لم
ينظر فيھا بصورة كاملة نظرا للتطورات التي حدثت منذ صدور الوثيقة .وفيما يتعلق بمساھمات االتحاد الروسي
المعلقة للصندوق المتعدد األطراف ،قالت إنه تم توجيه إقرار باالستالم عن طريق البريد اإللكتروني إلى األمانة في
 25مايو/أيار  2010يفيد بأن نائب الوزير الجديد ينظر جديا في في رسالة كبيرة الموظفين .وعلى الرغم من أن
وزارة المالية لم تتمكن من إرسال أحد ممثليھا إلى االجتماع المعقود في جنيف ،فإن الممثل الرسمي لالتحاد الروسي
اجتمع مع أمانة الصندوق وأشار إلى أن المسألة قيد النظر بغية عقد اجتماع على ھامش االجتماع الثاني والعشرين
لألطراف في نوفمبر/تشرين الثاني  .2010وأضافت أن األمانة ستواصل متابعة ھذه المسألة مع االتحاد الروسي
وستقوم بإبالغ رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية وأمين الخزانة وأمانة األوزون عن توقيت االجتماع المزمع عقده
والترتيبات الخاصة به.
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 -14وأبلغت كبيرة الموظفين االجتماع بأن األمانة انتھت من عملية تعيين شخص لشغل وظيفة كبير موظفي
الرصد والتقييم وأن التوصيات اآلن أمام اليونيب لالنتھاء منھا.
 -15وأعرب عدد من األعضاء عن تأييدھم لمواصلة االتصال باالتحاد الروسي وحثوا األمانة على إبالغ اللجنة
بأي تطورات تطرأ في المستقبل .واقتُرح أيضا أن يقدم الرئيس تقريرا عن ھذه المسألة إلى االجتماع الثاني والعشرين
لألطراف.
 -16وردا على سؤال من أحد األعضاء ،قال أحد ممثلي األمانة إن مؤشر التأثير على المناخ التابع للصندوق
المتعدد األطراف ومنھجياته سيكونان متاحين على موقع اإلنترنت الداخلي للصندوق بحلول  16أغسطس/آب .2010
-17

وأحاطت اللجنة التنفيذية علما مع التقدير بالتقرير المتعلق بأنشطة األمانة.

البند  4من جــــدول األعمـــال :حالة المساھمات والمصروفات
 -18عرض أمين الخزانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/3وقال إنه منذ صدور الوثيقة وردت
مساھمات نقدية إضافية تبلغ قيمتھا  3 279 827دوالرا أمريكيا من اثنين من األطراف ،وھما بلجيكا وھولندا .وحتى
انعقاد ھذا االجتماع ،سدد  26طرفا تعھداتھا لعام  2010بشكل كامل أو جزئي ،في حين سدد  11طرفا مبالغ من
تعھداتھا لما قبل عام .2010
 -19وقال إن المكاسب اإلجمالية المتحققة منذ بدء العمل بآلية معدل الصرف الثابت انخفضــت بمبلــغ
 1.028.637دوالرا أمريكيا منذ االجتماع الستين للجنة التنفيذية ،وبذلك أصبح رصيد اآللية  34 880 158دوالرا
أمريكيا .وأضاف أن رصيد الصندوق يبلغ  150 725 352دوالرا أمريكيا ،ويشمل  100 329 853دوالرا أمريكيا
نقدا و 50 395 499دوالرا أمريكيا أذونات صرف.
-20

وقررت اللجنة التنفيذية أن:
)أ(

)ب(

تحيط علما ً بما يلي:
)(1

تقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات ،والمعلومات المتعلقة بأذونات
الصرف ،على النحو الوارد في المرفق األول بھذا التقرير؛

)(2

قائمة األطراف التي اختارت أن تستخدم آلية سعر الصرف الثابت لتسديد مساھماتھا إلى
الصندوق خالل الفترة  2011-2009لتجديد الموارد ،وذلك على النحو الوارد في المرفق
األول بھذا التقرير؛

ّ
تحث جميع األطراف على تسديد مساھماتھا للصندوق المتعدد األطراف كاملة وفي أسرع وقت
ممكن.
)المقرر (1/61

البند  5من جــــدول األعمـــال :حــالة المــوارد والتخطيـط
)أ(

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد

 -21عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/4ويبلغ إجمالي األموال المتاحة
لاللتزامات الجديدة في ھذه االجتماع  151 102 991دوالرا أمريكيا ،بعد احتساب األرصدة اإلضافية المعادة
5
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من المشروعات المستكملة والملغاة والمعلومات التي قدمھا أمين الخزانة في تحديث شفوي عن حالة
الصندوق  .وبما أ ن إجمالي التمويل المطلوب للمشـــروعات المقدمة إلى ھذا االجتمــ اع يبلغ 28 040 611
دوالرا أمريكي ا  ،توجد أموال كافية متاحة لتمويل تلك المشروعات.
-22

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

)ب(

أن تحيط علما ً بما يلي:
الموارد

الوارد

في

الوثيقة

)(1

وتوافر
األرصدة
عن
التقرير
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/4؛

)(2

أن المستوى الصافي لألموال التي تعيدھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الحادي والستين
يبلغ  156 455دوالرا أمريكيا مقابل المشروعات ،ويتضمن ذلك إعادة  52 327دوالرا
أمريكيا من اليوئنديبي ،و 3 520دوالرا أمريكيا من اليونيب ،و 26 351دوالرا أمريكيا
من اليونيدو ،و 74 257دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛

)(3

أن المستوى الصافي لتكاليف الدعم التي تعيدھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الحادي
والستين يبلغ  221 184دوالرا أمريكيا ،ويتضمن ذلك إعادة  5 212دوالرا أمريكيا من
اليوئنديبي ،و 282دوالرا أمريكيا من اليونيب ،و 2 549دوالرا أمريكيا من اليونيدو،
و 213 141دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛

)(4

أن المستوى الصافي لألموال وتكاليف الدعم التي تعيدھا الوكاالت الثنائية إلى االجتماع
الحادي والستين يبلغ  27 112دوالرا أمريكيا ،ويتضمن ذلك إعادة مبلغ نقدي قدره
 31دوالرا أمريكيا من حكومة كندا و 27 081دوالرا أمريكيا من حكومة أسبانيا ،مع
مالحظة أن المبلغ المعاد من كندا سبق إدراجه في حالة المساھمات والمصروفات؛

)(5

أن لدى الوكاالت المنفذة أرصدة يبلغ مجموعھا  3 930 493دوالرا أمريكيا ،مع
استبعاد تكاليف الدعم ،من المشروعات التي أنجزت قبل ما يزيد عن عامين،
ويتضمن ذلك  678 003دوالرات أمريـكية لليوئنديبي ،و 867 421دوالرا أمريكيا
لليونيب ،و  332 569دوالرا أمريكيا لليونيدو ،و 2 052 501دوالرا أمريكيا من
البنك الدولي؛

)(6

أن لدى فرنسا أرصدة يبلغ مجموعھا  87 848دوالرا أمريكيا ،ولدى اليابان 20 203
دوالرات أمريكية شاملة تكاليف الدعم ،وذلك من المشروعات التي أنجزت قبل ما يزيد
على عام واحد؛

)(7

تقرير اليونيب عن تطبيق القواعد المالية المتعلقة بالدفعات النقدية المسبقة الملتزم بھا،
المطلوبة بموجب المقرر  ،3/60وتطبيق تلك القواعد ابتداء من االجتماع الحادي والستين؛

أن تطلب من أمين الخزانة أن يواصل التشاور مع حكومة إسبانيا بشأن التحويل النقدي للمبلغ المعاد
بواسطة حكومة اسبانيا والمذكور في الفقرة الفرعية )أ() ،(4أعاله؛
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)ج(

أن توافق على تحويل مبلغ  60 000دوالر أمريكي ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  4 500دوالر
أمريكي ،من البنك الدولي إلى اليوئنديبي ،وذلك إلعداد خطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في سري النكا ).(SRL/PHA/57/PRP/36
)المقرر (2/61

)ب(

التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية

 -23عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/5ووافقت اللجنة على أن تناقش تحت بند
"مسائل أخرى" مسألة تأخر حكومة ھايتي في تقديم إحدى شرائح خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية كان من
المقرر تقديمھا إلى االجتماع الحادي والستين ،وذلك في ضوء التحديات الخاصة التي يواجھھا البلد نتيجة للزلزال
)انظر الفقرات من  123إلى  125أدناه(.
-24

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما مع التقدير بالمعلومات المقدمة إلى األمانة من فرنسا ،واليوئنديبي ،واليونيب،
واليونيدو ،والبنك الدولي عن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية بموجب االتفاقات المتعددة
السنوات ،على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/5؛

)ب(

أن تحيط علما أيضا بأن  18من أصل  32شريحة سنوية لالتفاقات المتعددة السنوات مستحق
تقديمھا قد قدمت في مواعيدھا إلى االجتماع الحادي والستين ،ولكن الـ  14شريحة المتبقية لم يتم
تقديمھا؛

)ج(

أن تطلب من األمانة توجيه رسائل إلى حكومات بلدان المادة  5والوكاالت المنفذة المعنية بشأن
الشرائح السنوية الواردة في المرفق الثاني بھذا التقرير ،والسبب في عدم تقديمھا إلى االجتماع
الحادي والستين ،ودعوتھا إلى اتخاذ إجراءات إلدراج شرائح تمويل ھذه الخطط الوطنية لإلزالة أو
خطط إدارة اإلزالة النھائية في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات الصلة،
عمال بالمقرر ) 11/60ب(؛

)د(

أن تطلب إلى األمانة توجيه رسالة فيما يتعلق بما يلي:

)ھ(

)(1

الشريحة السنوية لعام  2009الخاصة بخطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في
سورينام مع مالحظة أنھا قد سحبت دون النظر فيھا في االجتماع الحادي والستين بعد
مناقشتھا مع أمانة الصندوق بسبب انخفاض الصرف وبطء التنفيذ ،ودعوة حكومة سورينام
واليونيب إلى اتخاذ إجراءات إلدراج شرائح تمويل خطة إدارة اإلزالة النھائية في خطط
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات الصلة عمال بالمقرر )11/60ب(؛

)(2

شريحة عام  2009الخاصة بخطة اإلزالة المعجلة لقطاع إنتاج المواد
الكلوروفلوروكربونية في الھند ،مع مالحظة أنھا قد سحبت دون النظر فيھا في االجتماع
الحادي والستين بعد مناقشة مع أمانة الصندوق ،للسماح باإلفراج عن السجالت الجمركية
وتقديمھا لمراجعي الحسابات بالبنك الدولي لمراجعتھا ،على النحو الذي يقتضيه المقرر
)18/59أ(؛

أن تطلب أيضا إلى األمانة توجيه رسائل بشأن الشرائح السنوية المستحق تقديمھا أصال بعد
االجتماع الحادي والستين ،ودعوة حكومات كل من بنغالديش وتركيا وغرينادا ،واليوئنديبي
واليونيب والبنك الدولي ،على التوالي ،إلى اتخاذ إجراءات إلدراج شرائح تمويل ھذه الخطط
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الوطنية لإلزالة وخطط إدارة اإلزالة النھائية ضمن خطط
الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات الصلة ،عمال بالمقرر )11/60ب(.

إدارة

إزالة

المواد

)المقرر (3/61
حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة  5من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة التالية
)ج(
لبروتوكول مونتريال
 -25عرضت ممثلة األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/6و ،Add.1اللتين قدمت نسخة أولية
منھما وعرضتا في االجتماع الرابع واألربعين للجنة التنفيذ ،المعقود في  21و 22يونيه/حزيران .2010
-26

وعقب العرض ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

)ب(

أن تحيط علما:
)(1

بحالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة  5من حيث احتماالت تحقيق االمتثال
لتدابير الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال على النحو الوارد في الوثيقتين
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/6وAdd.1؛

)(2

مع التقدير ،بتقارير الحالة عن المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ المقدمة إلى
األمانة من حكومات أستراليا وفرنسا واليابان ،والوكاالت المنفذة األربع ،والتي يجري
تناولھا في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/6؛

)(3

باالنتھاء من ثالثة مشروعات من إجمالي  19مشروعا مصنفة بأنھا تعاني من حاالت
تأخير في التنفيذ؛

)(4

بأن األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة سوف تتخذ إجراءات محددة وفقا لعمليات التقييم
التي أجرتھا األمانة )بإحراز التقدم أو بعض التقدم( وتقوم بإبالغ وإشعار الحكومات
والوكاالت المنفذة ،حسب االقتضاء؛

أن تطلب:
)(1

تقديم تقارير حالة إضافية بشأن المشروعين التاليين:

الرمز

الوكالة

BHE/SEV/43/INS/19
KUW/PHA/52/TAS/10

)(2

اليونيدو
اليونيب

عنوان المشروع
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثانية( في البوسنة والھرسك
خطة إدارة اإلزالة النھائية لمواد المجموعة األولى من المرفق ألف
)الشريحة األولى( في الكويت

توجيه رسائل بشأن اإللغاء المحتمل فيما يتعلق بمشروع المساعدة التقنية لخفض بروميد
الميثيل ووضع استراتيجيات إقليمية لإلزالة للبلدان ذات االستھالك المنخفض في المنطقة
األفريقية ) ،(AFR/FUM/38/TAS/32الذي ينفذه اليوئنديبي؛
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)ج(

أن تلغي المشروعات التالية:
الرمز

ETH/REF/44/TAS/14
KUW/HAL/45/PRP/07
LIB/HAL/47/TAS/26

عنوان المشروع

الوكالة

تنفيذ تحديث خطة إدارة غازات التبريد في إثيوبيا
إعداد خطة إلزالة الھالونات في الكويت
خطة إلزالة الواردات وصافي االستھالك من الھالونات في قطاع
مكافحة الحريق في الجماھيرية العربية الليبية

فرنسا
اليونيدو
اليونيدو

)د(

أن تلغي ،باالتفاق المتبادل بين حكومة رومانيا واليونيدو ،العناصر المتبقية من خطة إدارة اإلزالة
النھائية إلنتاج/استھالك رابع كلوريد الكربون المستخدم كعامل تصنيع في رومانيا
) (ROM/PAG/50/INV/36والمتعلقة بإنشاء خط إنتاج جديد ال يستخدم فيه رابع كلوريد
الكربون؛

)ھ(

أن تدعو اليونيدو إلى إعادة رصيد األموال المتبقية من مشروع إنتاج/استھالك رابع كلوريد الكربون
المستخدم كعامل تصنيع في رومانيا ) (ROM/PAG/50/INV/36إلى االجتماع الثاني والستين.
)المقرر (4/61

البند  6من جــــدول األعمـــــال :خطط األعمال المنقحة لفترة ) 2014 – 2010المقرر (5/60
)أ(

خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف

 -27قدمت ممثلة األمانة خطة األعمال المجمعة المنقحة للسنوات  ،2014 – 2010على النحو الوارد في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/7و.Corr.1
 -28وشملت المسائل التي جرى تناولھا أوجه التفاوت المالحظة بين مقررات اللجنة التنفيذية والمشروعات
بالنسبة للتعديالت في كميات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باألطنان فيما يتعلق بالمقرر )(5)60ع() ،(4رغم أن
الكميات باألطنان والقيم الواردة في الخطط ال تشير إلى الكميات باألطنان والقيم الموافق عليھا في النھاية بل وردت
في خطط األعمال ألغراض التخطيط فقط؛ جدوى التكلفة وقسط المناخ؛ ترحيل البرامج الزائدة في فترة الثالث
سنوات  2011 – 2009إلى فترة الثالث سنوات 2014 – 2012؛ تطبيق نافذة التمويل على البلدان ذات حجم
االستھالك المنخفض؛ المشروعات التدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون؛ تمويل خطط اإلزالة الوطنية
وخطط إدارة اإلزالة النھائية بعد عام 2010؛ الحاجة إلى إجراء تنقيح إضافي لخطة األعمال المجمعة لكفالة امتثالھا
لجميع مقررات اللجنة التنفيذية السابقة؛ بدائل التوصية )ج( في خطة األعمال المجمعة ،بما في ذلك التخفيضات في
تكاليف دعم الوكالة أو التكاليف اإلدارية؛ مؤشرات األداء.
 -29وفي أثناء مناقشة خطط األعمال الفردية ،استرعي االھتمام إلى ضرورة ضمان إتاحة األموال الكافية
لألنشطة المطلوبة من أجل االمتثال ،واتفِق على استبعاد األنشطة غير المطلوبة لالمتثال ،باستثناء األنشطة المتعلقة
بتعبئة الموارد والتخلص من المواد المستنفدة لألوزون التي لم تحدد بطريقة أخرى.
 -30وعقب المناقشات التي أجراھا فريق غير رسمي ،بتيسير من بلجيكا ،يضم أعضاء اللجنة المھتمين ،وممثلي
األمانة والوكاالت المنفذة ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن تحيط علما بخطة األعمال المجمعة المنقحة للسنوات  ،2014-2010الواردة في الوثيقتين
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/7و ،Corr.1بصيغتھما المعدلة ،على أساس أن تكون التكاليف
وقيم قدرات استنفاد األوزون ذات الصلة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إرشادية فقط وال
تقصر تقديم المشروعات على ھذه التكاليف والقيم؛
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)ب(

أن تنظر ،في اجتماعھا الثاني والستين ،في مسألة تمويل األنشطة الرامية لتحقيق ھدف التجميد في
عام  2013في اجتماعات اللجنة التنفيذية مستقبال في إطار عملية الموافقة على المشروعات؛

)ج(

فيما يتعلق بالبلدان التي تجاوزت فيھا قيم قدرات استنفاد األوزون في خطط األعمال المقدمة من
الوكاالت الثنائية والمنفذة نقطة االبتداء المحسوبة ،أن تخفض كمية األطنان اإلجمالية لقدرات
استنفاد األوزون بحيث تنعكس فيھا نقاط االبتداء المحسوبة بموجب المقرر )5/60ع() (4وتناسبيا
بحسب الوكالة؛

)د(

أن تخفض إلى الصفر كمية أطنان العنصر االستثماري للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
كولومبيا بخطة أعمال كندا؛

)ه(

أن تستبعد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سري النكا من خطة أعمال
البنك الدولي؛

)و(

أن تبقي على البنود الخاصة بخطة إدارة اإلزالة النھائية وخطة اإلزالة الوطنية بالنسبة إلى األنشطة
التي ووفق عليھا مبدئيا في عام  2008أو عام  2009في بوروندي ،وإريتريا ،والعراق وأن تسمح
بتقديمھا حتى االجتماع الثالث والستين؛

)ز(

أن تطبق قيم جدوى التكاليف لقطاعي الرغاوى والتبريد )محولة إلى دوالر أمريكي/قدرة استنفاد
األوزون( في فئة "دراسة تجديد الموارد المجمعة والمقرر )44/60و(" في الجدول  1من الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/7/Corr.1مضافا إليھا نسبة  25في المائة كقسط مناخ كما
ينص المقرر) 44/60و( ) ،(4بما في ذلك رسوم الوكالة ،على كميات قدرات استنفاد األوزون
مقدرة باألطنان في خطط األعمال المعدلة بموجب الفقرتين الفرعيتين )ج( و)د( أعاله لھذين
القطاعين؛

)ح(

أن تخصص مبلغ  22 190 000دوالر أمريكي المدرج في خطط األعمال المعدلة للوكاالت الثنائية
والمنفذة من خطط أعمال  2010و 2011للمشروعات االستثمارية الخاصة بالمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم االستھالك المنخفض التي لم يوافق عليھا
بعد ،استنادا إلى النسبة الشاملة للتخفيضات في القيم الواردة في خطط األعمال للعامين 2010
و 2011مع تطبيقھا بالتساوي على جميع الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية لفترة الثالث سنوات
 ،2014 – 2012تناسبيا لكل بند.
)المقرر (5/61

)ب(

خطط األعمال للوكاالت المنفذة

)(1

الوكاالت الثنائية

 -31قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/8وقالت إن ثالث وكاالت ثنائية قدمت
معلومات عن خطط أعمالھا المنقحة .وأضافت أنه قد أدرجت في الوثيقة معلومات مستمدة من خطط األعمال التي
قدمت إلى االجتماع الستين بواسطة الوكاالت الثنائية األخرى.
-32

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

أن تحيط علما بخطط األعمال للتعاون التقني للفترة  2014-2010المقدمة من ألمانيا وإيطاليا
والجمھورية التشيكية وفرنسا وكندا واليابان على النحو الوارد في الوثيقة
10
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 UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/8المعدلة ،مع مراعاة أي تعديالت تستند إلى النظر في القضايا
واألنشطة التي عولجت في سياق خطة األعمال المجمعة المنقحة.
)المقرر (6/61
)(2

برنامج األمم المتحدة االنمائي )اليوئنديبي(

 -33قدم ممثل اليوئنديبي خطة أعمال وكالته الواردة في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/9مشيرا
إلى أن المستوى الحالي للتمويل ال يمثل الوضع على أرض الواقع لتحقيق تجميد عام  2013وھدف الرقابة لعام
 ،2015وإلى أن محفظة التمويل في اليوئنديبي قد خفضت بصورة مفرطة مقارنة بالوكاالت األخرى .ودار نقاش
بشأن النھج والنموذج اللذين استخدمھما اليوئنديبي للتنبؤ بالحجم الذي ستجري معالجته في المستقبل مقدرا باألطنان،
ومدى أخذه للنمو في االعتبار.
-34

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

الموافقة على خطة األعمال المنقحة لليوئنديبي للفترة  2014-2010على النحو الوارد في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/9بصيغتھا المعدلة ،مع مالحظة أن الموافقة ال تعني الموافقة
على المشاريع المحددة فيھا أو مستويات تمويلھا ،وأنھا مقترنة بأية تعديالت مبنية على النظر في
األنشطة المرتبطة بالمسائل المعالجة في خطة األعمال المجمعة المنقحة؛

)ب(

حذف األنشطة غير المطلوبة لالمتثال ،باستثناء أنشطة تعبئة الموارد والتخلص من المواد المستنفدة
لألوزون؛

)ج(

الموافقة على مؤشرات وأھداف األداء الخاصة باليوئنديبي لعام  2010على النحو الوارد في المرفق
الثالث بھذا التقرير.
)المقرر (7/61

)(3

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(

 -35قدم ممثل اليونيب الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/10وعالوة على المسائل الواردة في الوثيقة،
أثيرت أيضا المسائل المتعلقة بالمشاريع التدليلية الجديدة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وجدوى التكلفة
لمشروعات تدمير المخزونات من المواد المستنفدة لألوزون.
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وبعد المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن تؤيد خطة أعمال اليونيب المنقحة للفترة  2014-2010على النحو الوارد في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/10وبصيغتھا المعدلة ،مع اإلشارة إلى أن الموافقة ال تعني
الموافقة على المشاريع المحددة فيھا أو مستويات تمويلھا ،وأنھا تتضمن أي تعديالت مبنية على
النظر في األنشطة المرتبطة بالمسائل المعالجة في خطة األعمال المجمعة المنقحة؛

)ب(

أن تحذف األنشطة الخاصة بتدمير المواد الكلوروفلوروكربونية في أماكن تكسير السفن في
بنغالديش والھند؛

)ج(

أن تحذف األنشطة غير المطلوبة لالمتثال ،باستثناء األنشطة المتعلقة بتعبئة الموارد والتخلص من
المواد المستنفدة لألوزون؛
11
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)د(

أن توافق على مؤشرات وأھداف األداء لليونيب لعام  2010على النحو الوارد في المرفق الرابع بھذا
التقرير.
)المقرر (8/61

)(4

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

 -37عرض ممثل اليونيدو الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/11ولوحظ أن خطة األعمال المنقحة
لليونيدو تثير شواغل مماثلة للشواغل الواردة في خطة األعمال المنقحة لليونيب والتي سبق نظرھا في إطار البند 6
)ب( ) (3من جدول األعمال.
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وفي أعقاب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

الموافقة على خطة األعمال المنقحة لليونيدو للفترة  2014-2010على النحو الوارد في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/11وبصيغتھا المعدلة ،مع مالحظة أن ھذه الموافقة ال تعني
الموافقة على المشاريع المحددة فيھا أو مستويات تمويلھا ،وأنھا تتضمن أي تعديالت مبنية على
النظر في األنشطة المرتبطة بالمسائل المعالجة في خطة األعمال المجمعة المنقحة؛

)ب(

حذف األنشطة غير المطلوبة لالمتثال ،باستثناء األنشطة الخاصة بتعبئة الموارد والتخلص من
المواد المستنفدة لألوزون؛

)ج(

الموافقة على مؤشرات وأھداف أداء اليونيدو الواردة في المرفق الخامس بھذا التقرير.
)المقرر (9/61

)(5

البنك الدولي

 -39عرض ممثل البنك الدولي الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/12ولوحظ ضرورة بذل جھود
لزيادة الموارد المتاحة ألنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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وفي أعقاب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن توافق على خطة األعمال المنقحة للبنك الدولي للفترة  2014-2010على النحو الوارد في
الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/12وبصيغتھا المعدلة ،مع مالحظة أن الموافقة ال
تعني الموافقة على المشاريع المحددة فيھا أو مستويات تمويلھا ،وأن الموافقة تتضمن أي تعديالت
مبنية على األنشطة المرتبطة بالمسائل المعالجة في خطة األعمال المجمعة المنقحة؛

)ب(

أن تحذف األنشطة غير المطلوبة لالمتثال ،باستثناء أنشطة تعبئة الموارد والتخلص من المواد
المستنفدة لألوزون؛

)ج(

أن توافق على مؤشرات وأھداف أداء البنك الدولي لعام  2010الواردة في المرفق السادس بھذا
التقرير.
)المقرر (10/61
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البند  7من جــــدول األعمـــــال :تنفيــــــذ البرنـــــامـــــج
)أ(

تقارير مرحلية لغاية  31ديسمبر/كانون األول 2009

)(1

التقرير المرحلي المج ّمع

 -41عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/13وفيما يتعلق بالتقرير المرحلي
لليوئنديبي واإلبالغ غير الكامل ،أشارت إلى أنه بعد إعداد الوثيقة ،قدم اليوئنديبي ردودا على أسئلة األمانة.
 -42وفي المناقشة الالحقة ،تناولت اللجنة التنفيذية األسباب وراء حاالت التأخير في تقديم خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ والتمويل المشترك في محاولة لتحقيق أقصي المنافع المشتركة للمناخ؛ والقضايا
المحتملة المتعلقة بتقديم خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت المحدد؛ وقلة عدد الدراسات
االستقصائية المستكملة بشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ والحاجة إلى ضمان دقة المعلومات المجمعة
وقدرتھا على المساعدة في وضع خط أساس واقعي؛ وضرورة أن تنظر األمانة والوكاالت المنفذة في طرق لتبسيط
عملية إعداد التقارير المرحلية.
 -43وجرى سرد عدد من األسباب األخرى للتأخير في تقديم خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتنجم ھذه األسباب جميعا عن تعقيد المھمة والعدد الھائل من القضايا التي يتعين أخذھا
في الحسبان .وتشمل ھذه التحديات :عدم اليقين بشأن األولويات وما يجب إدراجه في المرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ واللبس فيما يتعلق بما إذا كانت نسبة التخفيض البالغة  10في المائة
المطلوبة في عام  2015ھدفا شامال أو في كل قطاع؛ والرغبة في الوفاء بالمتطلبات مع األخذ في الوقت نفسه بنھج
مرن ،مع العلم أن بعض القطاعات يكون التحويل فيھا أسھل من غيرھا؛ والمخاوف من أن تكون المنتجات ال ُمصنعة
في الشركات التي تحولت إلى مواد غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أغلى ثمنا من المنتجة باستخدام المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،مما يؤدي إلى عدم وجود منافسة؛ والقلق إزاء تمويل التحويل في الشركات المنشأة بعد
التاريخ النھائي المحدد للتمويل من قِبل الصندوق المتعدد األطراف؛ والقضايا المتعلقة بالتشريعات والشؤون التنظيمية
والحصص؛ والحاجة إلى زيادة الوعي بين مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في جميع القطاعات.
-44

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف الوارد في الوثيقة
UNEP/0zL.Pro/ExCom/61/13؛

)ب(

بالنظر إلى حدوث حاالت التأخير في كثير من مشروعات تبريد المباني التي وافقت عليھا اللجنة
التنفيذية ،أن تشجع الوكاالت المنفذة على تطبيق الدروس المستفادة من أنشطة تبريد المباني في
مشروعات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل؛

)ج(

أن تحيط علما مع القلق بأن من المتوقع ،للسنة الثانية على التوالي ،أن تستغرق أنشطة إعداد خطط
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بصفـة عامـة فتـرة أطـول مما كان مقررا ،وأن تحث
الوكاالت الثنائية والمنفذة على إكمـال إعـداد خطط إدارة إزالـة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
بأسرع ما يمكن ،بالتشاور عن قرب مع وحدات األوزون الوطنية؛
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)د(

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة إبالغ جميع البلدان بأنھا يمكن أن تسعى إلى الحصول على
تمويل مشترك لتحقيق أقصى قدر من المنافع المشتركة للمناخ من خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،على الرغم من أن القيام بذلك ينبغي أال يخل بتقديم خطط إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت المحدد؛

)ھـ(

أن تحيط علما بالتعديالت على القيم مقدرة باألطنان في قائمة المشروعات الموافق عليھا وذلك
بالنسبة للمشروعات الواردة في المرفق الثالث بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/13؛

)و(

أن تطلب إلى الوكاالت الرئيسية لكل من البلدان المحددة في المرفق السابع بھذا التقريرتقديم
معلومات عن آخر حاالتھا إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية يكون من شأنھا:

)ز(

)(1

التحقق من تقييم األمانة لحالة جھود الوكاالت المنفذة والتقدم الذي أحرزته نحو وضع
وتعديل نظم إصدار تراخيص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات الصلة لمعالجة
التدابير المعجلة للرقابة على ھذه المواد؛

)(2

تحديد اإلجراءات المضطلع بھا للسعي إلى الحصول على التمويل المشترك؛

أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
والخطط القطاعية المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماعين الثاني والستين
والثالث والستين للجنة التنفيذية ،واضعة في اعتبارھا أن يبدأ نفاذ أول تدابير الرقابة على المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بعد أقل من ثالث سنوات.
)المقرر (11/61

)(2

الوكاالت الثنائيـــــة
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قدمت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/14
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وعقب العرض ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن تحيط علما مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات إسبانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا
والجمھورية التشيكية والسويد وفرنسا وفنلندا وكندا والواليات المتحدة األمريكية واليابان على النحو
الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/14؛

)ب(

أن تحيط علما كذلك بأن حكومات إسبانيا واستراليا وإسرائيل وإيطاليا والبرتغال وفرنسا وكندا
واليابان سوف تقدم تقارير عن المشروعات التي تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ إلى اللجنة
التنفيذية في اجتماعھا الثاني والستين؛

)ج(

أن تطلب:
)(1

من حكومات إسرائيل والبرتغال وسويسرا أن تقدم تقاريرھا المرحلية إلى اللجنة التنفيذية
في اجتماعھا الستين؛
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)(2

تقديم تقارير حالة إضافية إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الستين عن المشروعات
والوكاالت المدرجة في المرفق الثامن بھذا التقرير.
)المقرر (12/61

)(3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(

 -47عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/15وباإلضافة إلى القضايا التي طرحتھا
األمانة ،أثيرت مسألة رصد التمويل المشترك لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وخاصة رصد
التمويل المشترك المتبقي لمشروع تبريد المباني في البرازيل ) ،(BRA/REF/47/DEM/275الممول تمويال
مشتركا من قبل مرفق البيئة العالمية.
-48

وعقب ھذا العرض ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
المرحلي

لليوئنديبي

الوارد

في

الوثيقة

)أ(

بالتقرير
علما
تحيط
أن
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/15؛

)ب(

أن تطلب تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية بشأن المشروعات
المدرجة في المرفق الثامن بھذا التقرير؛

)ج(

أن تقدم تقريرا عن العمل اإلضافي المحدد ،استنادا إلى حلقة عمل أصحاب المصلحة المقرر عقدھا
في يوليو/تموز  2010للمشروع التدليلي لرغاوى فورمات الميثيل في المكسيك
)(MEX/FOA/56/DEM/141؛

)د(

أن تطلب من اليوئنديبي دمج أنشطة خطة إدارة غازات التبريد في باربادوس
) BAR/REF/43/TAS/11و (BAR/REF/43/TAS/12في خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بھذا البلد في ضوء المقرر ) 11/60ب(؛

)ھ(

أن تحيط علما بأن اليوئنديبي سوف يبلغ االجتماع الثاني والستين عن عدد يصل إلى تسعة
مشروعات عانت من تأخيرات في التنفيذ في عام  ،2009بما فيھا خمسة مشروعات صنفت على
ھذا األساس في عام .2008
)المقرر (13/61

)(4

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(
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عرض ممثل اليونيب الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/16
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وعقب العرض ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي لليونيب الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/16؛

)ب(

أن تطلب تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية بشأن المشروعات
المدرجة في المرفق الثامن بھذا التقرير.

)ج(

أن تحيط علما:
15
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)(1

بأن أرقام الصرف تشمل التعھدات الخاصة بمشروع أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس
للجرعات في بنغالديش ) (BGD/ARS/52/TAS/27ورصد أنشطة خطة إدارة غازات
التبريد في بروني دار السالم ) ،(BRU/REF/44/TAS/09حيث أن عدم الدقة يمكن أن
يكون له تأثير على ممارسة تسوية الحسابات في االجتماع الثاني والستين؛

)(2

بأن تدريب السلطات المحلية على السياسات )الشريحة الثالثة( في الصين
) (CPR/SEV/43/TRA/413قد اكتمل في ديسمبر/كانون األول 2009؛

)(3

بأن اليونيب سوف يبلغ االجتماع الثاني والستين عن ستة مشروعات عانت من تأخيرات
في التنفيذ في عام  ،2009بما فيھا ثالثة مشروعات كانت مصنفة على ھذا األساس في عام
.2008
)المقرر (14/61

)(5

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

 -51قدم ممثل اليونيدو الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/17وتناول بعض المسائل التي أثارتھا األمانة.
وأعرب البعض عن القلق من أن تكون إحدى التوصيات بشأن نظم إصدار التراخيص والحصص سابقة ألوانھا ،ومن
أال تكون نظم إصدار التراخيص والحصص واألنظمة ذات أھمية بالنسبة لجميع البلدان.
-52

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

علما ً
بالتقرير
تحيط
أن
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/17؛

)ب(

أن تطلب:

)ج(

المرحلي

لليونيدو

الوارد

في

الوثيقة

الثاني

)(1

االجتماع
إلى
إضافية
حالة
تقارير
تقديم
والستين للجنة التنفيذية عن المشروعات المدرجة في المرفق الثامن بھذا التقرير؛

)(2

من اليونيدو أن توفق بين تطبيقھا لتاريخ اإلكمال المالي وبين التاريخ الذي تطلبه األمانة
)من ’اكتمل‘ إلى ‘اكتمل من الناحية المالية‘( وذلك بالنسبة للمشروعات التي ُح ّدد تاريخ
اإلكمال المالي لھا في شھر ديسمبر/كانون األول  ،2009تحقيقا لالتّساق في التبليغ مع
الوكاالت المنفذة األخرى؛

أن تحيط علما ً بأن اليونيدو ستبلّغ االجتماع الثاني والستين عن عدد يصل إلى خمسة مشروعات
صنّفت ضمن
تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ عام  ،2009بما في ذلك ثالثة مشروعات كانت قد ُ
المشروعات المتأخرة في عام .2008
)المقرر (15/61

)(6

البنك الدولي

 -53عرض ممثل البنك الدولي الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/18وأضاف أن الدراسة المتعلقة
بفرص التمويل لتدمير المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيھا في أسواق الكربون الطوعية قد استكملت
واالطالع عليھا متاح لالجتماع بوصفھا الوثيقة اإلعالمية ).(UNEP/OzL.Pro/EcCom/61/Inf.2
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-54

وقررت اللجنة التنفيذية:
)ا(

المرحلي
علما ً بالتقرير
تحيط
أن
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/18؛

)ب(

أن تطلب تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية عن المشروعات
المدرجة في المرفق الثامن بھذا التقرير؛

)ج(

أن تحيط علما ً بأن البنك الدولي سوف يبلغ االجتماع الثاني والستين عن مجموع ثالثة مشروعات
صنّفين ضمن
تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ في عام  ،2009بما في ذلك مشروعان كانا م ُ
المشروعات المتأخرة في عام 2008؛

)د(

أن تنظر في االجتماع الثاني والستين في الدراسة المتعلقة بتمويل القضاء على المواد المستنفدة
لألوزون غير المرغوب فيھا من خالل أسواق الكربون الطوعية ،الواردة في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/Inf.2

للبنك

الدولي

الوارد

في

الوثيقة

)المقرر (16/61
)ب(

تقييم تنفيذ خطط األعمال لعام 2009

 -55عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/19وناقش األعضاء بعض الطرق لزيادة
عدد الردود المتلقاة من وحدات األوزون الوطنية وعمليات التقييم النوعي لألداء ،بما في ذلك السماح بتقديم التقارير
دون الكشف عن الھوية وإدخال تعديالت على التقارير المقدمة ،حسب االقتضاء .وقدم اليوئنديبي معلومات عن آخر
التطورات فيما يتعلق بكولومبيا.
-56

وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

)ب(

أن تحيط علما بما يلي:
)(1

تقييم أداء الوكاالت ال ُمنفذة في ضوء خطط أعمالھا لعام  2009على النحو الوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/19؛

)(2

التقييم الكمي ألداء الوكاالت المنفذة لعام  2009مقدرا برقم من  ،100وذلك على النحو
التالي :اليوئنديبي ) ،(89واليونيب ) ،(85واليونيدو ) ،(92والبنك الدولي )(71؛

)(3

حصول الوكاالت الثنائية والمنفذة )ألمانيا وفرنسا وكندا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو
والبنك الدولي( على مرتبة "مرض" أو "مرض للغاية" عن أدائھا العام في  ،2009على
أساس تقييمات األداء النوعي المقدمة من وحدات األوزون الوطنية؛

أن تطلب من اليونيب:
)(1

أن يجري مناقشة مفتوحة وبناءة مع وحدات األوزون الوطنية في باراغواي وتشاد حول
المجاالت التي لوحظ فيھا أن خدمات اليونيب حظيت بتقييم "مرض بدرجة أقل" و"غير
مرض" ،وأن يقدم تقريرا إلى االجتماع الثاني والستين عن نتائج مشاوراته مع ھذين
البلدين فيما يتعلق بمسائل التنفيذ المطروحة في التقييمات النوعية لألداء المقدمة من قبل
البلدين المعنيين؛
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)(2
)ج(

)د(

أن يقوم بتذكير البلدان ،في اجتماعات الشبكات اإلقليمية ،بإكمال المسوحات بشأن أداء
الوكاالت الثنائية والمنفذة؛

أن تطلب إلى اليوئنديبي:
)(1

أن يقدم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني والستين بشأن حالة شراء المعدات لخطة
إدارة اإلزالة النھائية في توغو )(TOG/PHA/54/INV/16؛

)(2

أن يواصل إجراء مناقشاته المفتوحة والبناءة مع وحدتي األوزون الوطنية في كولومبيا
و باراغواي حول المجاالت التي لوحظ فيھا أن خدمات اليوئنديبي حظيت بتقييم "مرض
بدرجة أقل" ،وأن يقدم تقريرا إلى االجتماع الثاني والستين عن نتائج مشاوراته فيما يتعلق
بمسائل التنفيذ المطروحة في التقييمات النوعية لألداء؛

أن تطلب إلى اليونيدو أن تجري مناقشة مفتوحة وبناءة مع وحدات األوزون الوطنية حول المجاالت
التي لوحظ فيھا أن خدمات اليونيدو حظيت بتقييم "مرض بدرجة أقل" ،وأن تقدم تقريرا إلى
االجتماع الثاني والستين عن نتائج مشاوراتھا مع بنن وقيرغيزستان وكينيا فيما يتعلق بمسائل التنفيذ
المطروحة في التقييمات النوعية لألداء.
)المقرر (17/61

)ج(

تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليھا بشروط تبليغ محددة

 -57قدمت ممثلة األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/20و .Add.1وخالل المناقشة التي
أعقبت ذلك ،اقترح البعض أنه قد يكون من المفيد لألعضاء أن يزودوا في اجتماع مقبل بمعلومات عن المنھجية
المستخدمة لرصد استخدام رابع كلوريد الكربون في الصين.
-58

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

فيما يتعلق ببوتان ،أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية في بوتان؛

)ب(

فيما يتعلق بالصين:

خطة قطاعية إلزالة تطبيقات عامل التصنيع القائم على مواد مستنفدة لألوزون )المرحلة الثانية(
)(1

أن تحيط علما ً بالتحقق من استھالك رابع كلوريد الكربون في المرحلة الثانية من الخطة
القطاعية المتعلقة برابع كلوريد الكربون في عام 2009؛

)(2

أن تشجع الصين على مواصلة جھودھا في مراقبة استخدام رابع كلوريد الكربون كعامل
تصنيع في خطوط اإلنتاج المح ّولة غير القائمة على رابع كلوريد الكربون ،ورصد
استخدام رابع كلوريد الكربون في المؤسسات المختلفة؛

)(3

أن تطلب إلى األمانة تزويد اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثاني والستين بوصف لنظام
رصد استخدام رابع كلوريد الكربون في الصين؛
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)(4

أن توافق على إعادة تخصيص التمويل الباقي في الخطة القطاعية لعامل التصنيع  Iفي
الصين لدعم استمرار أنشطة الرصد واإلبالغ والمساعدة التقنية في نطاق الخطة القطاعية
لعامل التصنيع  IIفي الصين؛

خطة قطاعية إلنتاج بروميد الميثيل
)(5

)ج(

)د(

أن تحيط علما بالمعلومات المقدمة بشأن إعادة تخصيص مبالغ لالتفاق المتعلق بالخطة
القطاعية إلنتاج بروميد الميثيل من الشريحة األولى للمساعدة التقنية ،مع مالحظة أنه
ينبغي ربط موارد الصندوق المتعدد األطراف مباشرة بتقييم بيانات المادة  ،7المقدمة
إليضاح االستخدام غير المتعلق بالحجر الصحي واالستخدام السابق للشحن في ھذا البلد؛

فيما يتعلق بالھند:
)(1

أن تحيط علما ً بالتحقق من إنتاج واستھالك رابع كلوريد الكربون لعام  2009في الھند؛

)(2

أن تالحظ أن الھند استخدمت الفارق الكامل بين االستھالك المسموح به لعام 2008
واالستھالك الفعلي في عام  1 169) 2008طنا من قدرات استنفاد األوزون( كموا ّد أولية
في عام 2009؛

)(3

أن توافق على برنامج عمل خطة إزالة رابع كلوريد الكربون لعام  2010لقطاعَي
االستھالك واإلنتاج؛

)(4

أن تطلب من البنك الدولي مواصلة التحقق من خطة إزالة رابع كلوريد الكربون لقطاعَي
االستھالك واإلنتاج في الھند ،باستعمال الشكل المعتاد ،إلى حين تقديم التحقق من اإلنتاج
واالستھالك لعام 2011؛

)(5

أن تطلب إلى البنك الدولي أن يقدم تقارير عن التنفيذ للسنوات  2010و  2011و ،2012
في الوقت المناسب لحلول موعد االجتماع الثاني للجنة التنفيذية في كل سنة الحقة ،وأن
يض ّمن في تقاريره أي تغييرات رئيسية تطرأ على األنشطة المقررة الموافق عليھا في
االجتماع الحادي والستين؛

فيما يتعلق بنيبال:
)(1

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية لنيبال؛

)(2

أن تطلب إلى اليونيب واليوئنديبي التعجيل بتنفيذ العنصر االستثماري المتعلّق بالمستعملين
النھائيين من خطة إدارة اإلزالة النھائية ،وإبالغ اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثاني
والستين عن التقدم المحرز؛

)(3

ّ
تحث حكومة نيبال على التصديق على التعديالت المتبقية لبروتوكول مونتريال في
أن
أسرع وقت ممكن؛
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)ھ(

فيما يتعلق بجمھورية فنزويال البوليفارية ،أن تحيط علما بالتحقق من استھالك المواد
الكلوروفلوروكربونية في جمھورية فنزويال البوليفارية ،تلبية للمقرر  ،30/57عن العا َمين 2008
و.2009
)المقرر (18/61

البند  8من جــــدول األعمـــــال :مقترحـــــات المشروعــــــــات
)أ(

نظرة عامة على القضايا التي تم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات

-59

عرضت ممثلة األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/21و. Corr.1
الجمھورية العربية السورية :إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-والھيدروكلوروفلوروكربون141-ب من
تصنيع معدات تكييف الھواء األحادية وألواح عزل البوليوريتان الجاسنة في مجموعة الحافظ )اليونيدو(

-60

وأشارت ممثلة األمانة إلى أن المشروع الوارد أعاله لم يتم إدراجه في وثائق االجتماع بسبب أن المقترح لم
يحتوي على المعلومات أو العناصر الضرورية.

-61

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

)ب(

أن تطلب إلى اليونيدو تقديم مقترح مشروع للجمھورية العربية السورية إلى االجتماع الثاني
والستين مع خيارين يتعلقان بما يلي:
)(1

إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-والھيدروكلوروفلوروكربون141-ب من تصنيع
معدات تكييف الھواء األحادية وألواح عزل البوليوريتان الجاسنة في مجموعة الحافظ؛

)(2

إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب فقط من تصنيع ألواح عزل البوليوريتان الجاسنة
في مجموعة الحافظ؛

أن تطلب أيضا من اليونيدو أن تدرج في مقترح المشروع:
)(1

تبريرا إضافيا لتقديم المشروع االستثماري إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون قبل خطة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)(2

معلومات تفصيلية عن قطاع رغاوى الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب وتبريرا إلضفاء
األولوية المزمع على إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-على أساس الظروف الوطنية.
)المقرر(19/61
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قائمة المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا
-62

قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا بمستويات التمويل المبينة في
المرفق التاسع بھذا التقرير ،مع الشروط أو األحكام المدرجة في وثائق تقييم المشروعات المعنية
والشروط التي تضعھا اللجنة التنفيذية للمشروعات؛

)ب(

أن تمدد موعد التمويل لمشروعات التعزيز المؤسسي الموافق عليھا في االجتماع الحادي والستين
للجنة التنفيذية لفترة ال تتجاوز سنتين كاملتين ،وذلك بالمستويات المبينة في المرفق التاسع بھذا
التقرير ،تماشيا مع المقرر 43/61؛

)ج(

بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي ،أن تشمل الموافقة الشمولية إقرار المالحظات
المقرر إرسالھا إلى الحكومات المتلقية الواردة في المرفق العاشر بھذا التقرير.
)المقرر (20/61

)ب(

التعاون الثنائي

 -63عرضت ممثلة األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/22/Rev.1و ،Add.1مشيرة إلى أن
من بين المشروعات الثنائية الستة المقدمة ،تم عرض مشروعين على اللجنة للنظر فيھما بصورة فردية.
مشروع عالمي :دراسة حول اآلليات واالستراتيجيات لحساب خفض االنبعاثات المتعلقة بإزالة مواد
الھيدروكلوروفلوروكربون ،في النظام المناخي فيما بعد  :2012التفاعل بين بروتوكول مونتريال وتمويل
الكربون في إدخال بدائل لمواد الھيدروكلوروفلوروكربون )إيطاليا(
 -64قررت اللجنة التنفيذية أن ترجئ إلى اجتماعھا الثاني والستين النظر في الطلب المقدم من حكومة إيطاليا
لتمويل دراسة بشأن اآلليات واالستراتيجيات لحساب تخفيضات االنبعاثات المتعلقة بإزالة مواد
الھيدروكلوروفلوروكربون في إطار نظام المناخ في فترة ما بعد عام  :2012التفاعل بين بروتوكول مونتريال
وتمويل الكربون في مجال إدخال بدائل لمواد الھيدروكلوروفلوروكربون.
)المقرر (21/61
نيجيريا :إعداد مشروع تدليلي إلثبات صحة استخدام تكنولوجيا التبريد القائمة على ثاني أكسيد الكربون في
الحاالت فوق الحرجة في مصانع ألواح الثلج في أوستين الز ) 30 000دوالر أمريكي( )اليابان(
 -65قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلب المقدم من حكومة اليابان لتمويل إعداد مشروع تدليلي إلثبات
صحة استخدام تكنولوجيا التبريد القائمة على ثاني أكسيد الكربون في الحاالت فوق الحرجة في مصانع ألواح الثلج في
أوستين الز ،في نيجيريا ،بمستوى التمويل المقابل المبين في المرفق التاسع بھذا التقرير.
)المقرر (22/61
 -66قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من أمين خزانة الصندوق أن يقوم بتعويض تكاليف المشروعات الثنائية
المعتمدة في االجتماع الحادي والستين على النحو التالي:
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)أ(

 207 355دوالرا أمريكيا )بما في ذلك رسوم الوكالة( مقابل الرصيد الباقي من مساھمة فرنسا
الثنائية لعام 2010؛

)ب(

 418 100دوالر أمريكي )بما في ذلك رسوم الوكالة( مقابل الرصيد الباقي من مساھمة إيطاليا
الثنائية لعام 2010؛

)ج(

 33 900دوالر أمريكي )بما في ذلك رسوم الوكالة( مقابل الرصيد الباقي من مساھمة اليابان
الثنائية لعام .2010
)المقرر (23/61

)ج(

التعديالت على برامج العمل لعام 2010

)(1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(

-67

عرضت ممثلة األمانة الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/23و.Add.1
الھند :إعداد مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون

 -68قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب إعداد المشروع المتعلق بمشروع تجريبي للتخلص من المواد
المستنفدة لألوزون في الھند بما يتماشى مع المقرر  ،19/58وذلك بمستوى التمويل المقابل المبين في المرفق التاسع
بھذا التقرير.
)المقرر (24/61
مشروع عالمي :تعبئة الموارد لتحقيق منافع مشتركة للمناخ
 -69قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في الطلب المقدم من اليوئنديبي لتمويل المساعدة التقنية لتعبئة الموارد
من أجل تحقيق المنافع المناخية المشتركة إلى اجتماعھا الثاني والستين.
)المقرر (25/61
)(2

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(

-70

عرضت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/24
أفغانستان :إعداد المشروع لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 -71قررت اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على طلب التمويل اإلضافي إلعداد خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألفغانستان في ضوء عدم أھليتھا بموجب المقرر ) 16/56ج(.
)المقرر (26/61
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جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السادسة(
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية :إعداد المشروع لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 -72نظرا للصعوبات التي ووجھت بسبب نقص االتصال المالئم مع وحدة األوزون الوطنية في جمھورية كوريا
الشعبية الديمقراطية ،كما تُشير إليه الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/17وحالة عدم التيقن المستمرة فيما
يتعلق باستدامة المشروعات في المستقبل بسبب استمرار المشكالت المقترنة بنماذج الصرف المالي للبلد ،قررت
اللجنة التنفيذية تأجيل البت في طلبات تجديد مشروع التعزيز المؤسسي والخاصة بالمبالغ اإلضافية إلعداد مشروع
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى اجتماعھا الرابع
والستين.
)المقرر (27/61
تيمور ليشتي :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة األولى ،السنة الثانية(
تيمور ليشتي :إعداد المشروع لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 -73أوضحت ممثلة األمانة أنھا بعد إصدار الوثيقة تلقت بيانات االستھالك الخاصة بجمھورية تيمور ليشتي لعام
 .2009ولذلك ،تم إدراج الطلبات الخاصة بتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع لخطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قائمة المشروعات المعروضة ألجل الموافقة الشمولية تحت البند )8أ( من
جدول األعمال.
)(3

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

-74

عرضت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/25
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية :تمويل إضافي من أجل إعداد خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية :إعداد أنشطة
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوى البوليوريتان

استثمارية

من

أجل

إزالة

المواد

 -75في ضوء المقرر  ،27/61قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في الطلبين المقدمين إلعداد خطة إلدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإلعداد أنشطة استثمارية من أجل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية حتى اجتماعھا الرابع والستين.
)المقرر (28/61
لبنان :إعداد مشروع لمشروعات تدليلية للتخلّص من المواد المستنفدة لألوزون
 -76قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب إعداد مشروع لمشروع تجريبي للتخلص من المواد المستنفدة
لألوزون في لبنان ،بالتوافق مع المقررين  19/58و ،10/59وذلك بمستوى التمويل المقابل المبين في المرفق التاسع
بھذا التقرير.
)المرفق (29/61
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مشروع عالمي :تمويل تعبئة الموارد
 -77قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في الطلب المقدم من اليونيدو لتمويل المساعدة التقنية ألغراض تعبئة
الموارد إلى اجتماعھا الثاني والستين.
)المقرر (30/61
)(4

البنك الدولي

-78

عُرضت على اللجنة التنفيذية الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/26
مشروع عالمي :تعبئة المــوارد لدراسـة بشأن المنافع المشـتركة إلزالة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 -79قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في طلب التمويل المقدم من البنك الدولي لتمويل المساعدة التقنية لتعبئة
الموارد من أجل دراسة لتحقيق المنافع المشتركة من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى اجتماعھا الثاني
والستين.
)المقرر (31/61
)د(

المشروعات االستثمارية

الرغاوى
الجمھورية الدومينيكية :التحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في تصنيع رغاوى البوليوريتان
العازلة الجاسنة للبرادات التجارية )اليوئنديبي(
 -80عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/37واتفِق على النظر في ھذا المشروع
بالتوازي مع المناقشة في إطار البند )10د( من جدول األعمال المتعلق بصحيفة السياسات بشأن نظم البوليوالت سابقة
الخلط المستوردة .وأثيرت أيضا مسألتا تمويل تحويالت المرحلة الثانية وقواعد الصندوق المتعدد األطراف المتعلقة
بتحديثات التكنولوجيا.
 -81بعد أن أخذت اللجنة التنفيذية بعين االعتبار المناقشات التي دارت في إطار البند )10د( من جدول األعمال
المتعلق باالستھالك الناشئ عن الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الذي تحتوي عليه المواد الكيميائية الرغوية
السابقة الخلط )البوليوالت( ،قررت اللجنة الموافقة على التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في تصنيع
رغويات البوليوريثان العازلة الجاسنة لمشروع المبردات التجارية في الجمھورية الدومينيكية ،بمستوى التمويل
المقابل المبين في المرفق التاسع بھذا التقرير ،وذلك بصفة استثنائية ،ودون مساس بأي مشروعات في المستقبل ،حيث
تخضع ھذه المشروعات للشروط المحددة في المقرر .47/61
)المقرر (32/61

24

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58

عامل التصنيع
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية :إزالة رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في مجمع سينويجو لأللياف
الكيميائية وفي مجمع فينالون ) – 2.8اليونيدو(
-82

عرضت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/34

 -83قررت اللجنة التنفيذية عدم النظر في مشروع إزالة رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في مجمع سينويجو
لأللياف الكيميائية وفي مجمع فينالون  2.8في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ألنه غير مطلوب لالمتثال.
)المقرر (33/61
التبريد
األرجنتين :إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون –  22في قطاع صنع معدات تكييف ھواء الغرف والمعدات
األحادية )اليونيدو  /إيطاليا(
-84

عرضت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/28

 -85وكان من بين المسائل التي أثيرت التوافر المنتظر لمجموعات األدوات السابقة التجھيز التي تستخدم
تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في مصانع أجھزة تكييف الھواء .وأشير إلى أنه ال ينبغي اعتبار
المشروع سابقة لتمويل اإلزالة بما يتجاوز نسبة  10في المائة من خفض االستھالك ،وإلى أن حكومة األرجنتين تعتزم
اختيار بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة عند توافرھا للمشروعات في المستقبل.
-86

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما بأن حكومة األرجنتين وافقت على تحديد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة
في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بمستوى االستھالك المبلغ عنه لعام  2008بموجب المادة 7
) 356,9طنا من قدرات استنفاد األوزون(؛

)ب(

أن توافق بصفة استثنائية على المشروع االستثماري إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون –  22في
قطاع صنع معدات تكييف ھواء الغرف والمعدات األحادية بمستوى تمويل قدره 8 435 542
دوالرا أمريكيا ،زائدا تكلفة دعم للوكالة قدرھا  632 666دوالرا أمريكيا لليونيدو ،ويبلــغ
 300.000دوالر أمريكي زائدا تكلفة دعم للوكالة قدرھا  39 000دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا،
على أساس أن ال يشكل ھذا سابقة لتمويل إزلة تتجاوز نسبتھا  10في المائة من نقطة بدء التخفيض
اإلجمالي إلى حين تحديد سياسة واضحة بشأن ھذه المسألة.

)ج(

أن تطلب إلى اليونيدو وحكومة األرجنتين خصم  53,5طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ) 972طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون– (22من نقطة بداية
التخفيض اإلجمالي في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،على النحو الوارد في الفقرة
الفرعية )أ( أعاله؛
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)د(

أن تطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى األمانة في نھاية كل عام من مدة تنفيذ المشروع ،أو جزء من
العام ،تقارير مرحلية تعالج المسائل المتعلقة بجمع البيانات الدقيقة تمشيا مع أھداف المقرر 43/55
)ب(.
)المقرر (34/61

الصين :مشروع فرعي تدليلي لتحويل تصنيع كباسات مكيفات ھواء الغرف من الھيدروكلوروفلوروكربون -
 22إلى البروبين فى شركة غواندونج ميزھي )اليونيدو(
الصين :مشروع فرعي تدليلي للتحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى البروبين في شركة ميديا
لتصنيع مكيفات ھواء الغرف )اليونيدو(
-87

عرضت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/32

-88

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

)ب(

)ج(

أن توافق على:
)(1

المشروع الفرعي التدليلي لتحويل تصنيع كباسات مكيفات ھواء الغرف من
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى البروبين في شركة غواندونج ميزھي بمستوى تمويل
قـدره  1 875 000دوالر أمريكي ،زائدا تكاليــف دعم الوكالـة بمبلـغ  140 625دوالرا
أمريكيا لليونيدو؛

)(2

المشروع الفرعي التدليلي للتحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى البروبين في
شركة ميديا لتصنيع مكيفات ھواء الغرف ،بما في ذلك عنصر مبادلة الحرارة ،بمستوى
تمويل  4 026 507دوالرات أمريكية ،زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  301 988دوالرا
أمريكيا لليونيدو؛

أن تطلب:
)(1

من اليونيدو وحكومة الصين خصم  13,2طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ) 240طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون (22-من
نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة من استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في خطة إدارة إزالة ھذه المواد في الصين؛

)(2

من اليونيدو تزويد األمانة في نھاية كل عام من فترة تنفيذ المشروع بتقارير مرحلية
تتناول القضايا ذات الصلة بجمع البيانات الدقيقة تمشيا مع أھداف المقرر )43/55ب(؛

أن تشير إلى أن التمويل المقدم لھذا المشروع التدليلي ال يشكل سابقة بالنسبة لمستويات التمويل
لعمليات التحويل المماثلة في المستقبل.
)المقرر (35/61
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خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
إكوادور :الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية :البرنامج السنوي لعام 2010
)اليونيب/اليونيدو(
-89

عرضت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/38

-90

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(
)ب(

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحتين األولى والثانية من خطة اإلزالة الوطنية للمواد
الكلوروفلوروكربونية في إكوادور؛
أن توافق على:
)(1

تحويل الشرائح الثالثة والرابعة والخامسة من خطة اإلزالة الوطنية في إكوادور من البنك
الدولي إلى اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية ،وإلى اليونيدو ،بوصفھا الوكالة المنفذة
المتعاونة ،وذلك بمستويات التمويل التالية:
أ(

بالنسبة للشريحة الثالثة 92 835 ،دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة
البالغة  12 069دوالرا أمريكيا لليونيب ،و 134 575دوالرا أمريكيا زائدا
تكاليف دعم الوكالة البالغة  10 093دوالرا أمريكيا لليونيدو؛

ب(

بالنسبة للشريحة الرابعة 92 835 ،دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة
البالغة  12 069دوالرا أمريكيا لليونيب ،و 134 576دوالرا أمريكيا زائدا
تكاليف دعم الوكالة البالغة  10 093دوالرا أمريكيا لليونيدو؛

ج(

بالنسبة للشريحة الخامسة 7 485 ،دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة
البالغة  973دوالرا أمريكيا لليونيب ،و 10 849دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم
الوكالة البالغة  814دوالرا أمريكيا لليونيدو؛

)(2

االتفاق المنقح الملحق بوصفه المرفق الحادي عشر بھذا التقرير ،الذي يعكس التغييرات
المشار إليھا أعاله؛

)(3

برنامج التنفيذ السنوي لعام  2010المتصل بالشرائح الثالثة والرابعة والخامسة ،وبدون
وضع سابقة لموافقات من ھذا القبيل ،استخدام جزء من التمويل في إنشاء مرفق لتدمير
المواد الكلوروفلوروكربونية.

)ج( أن تطلب من:
)(1

البنك الدولي إعادة التمويل المقترن بالشرائح الثالثة والرابعة والخامسة من الخطة الوطنية
لإلزالة في إكوادور في االجتماع الثاني و الستين للجنة التنفيذية؛
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)(2

اليونيب أن يقدم ،بوصفه الوكالة الرئيسية ،تقارير مرحلية عن تنفيذ برنامج العمل المقترن
بالشرائح الثالثة والرابعة والخامسة واألخيرة من خطة اإلزالة الوطنية في موعد ال يتجاوز
االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية.
)المقرر (36/61

 -91وفي سياق المناقشة بشأن الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في إكوادور ،قررت اللجنة
التنفيذية أنه ال يمكن استخدام البند المتعلق بالمرونة فيما يتعلق بخطط اإلزالة الوطنية إلعادة تخصيص الموارد
ألنشطة غير متعلقة باالمتثال ما لم تأذن اللجنة التنفيذية تحديدا بذلك.
)المقرر (37/61
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية :تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية :القواعد ،برنامج التدريب ،الرصد
)الشريحة الخامسة( )اليونيب(
-92

عرضت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/34

 -93في ضوء المقرر  ،27/61قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في مشروع تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية:
القواعد ،برنامج التدريب ،الرصد )الشريحة الخامسة( في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى االجتماع الرابع
والستين ،بشرط أن يلبي متطلبات المقرر .11/60
)المقرر (38/61
 -94غير أنه قد أثيرت أيضا نقطة مؤداھا أن االستمرار في تأجيل المقررات المتعلقة بمشروعات جمھورية
كوريا الشعبية الديمقراطية يقوض مصداقية اللجنة التنفيذية.
تونس :خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون )الشريحة الثانية( )البنك الدولي(
 -95عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/48وقالت إنه منذ صدور الوثيقة ،قدم
البنك الدولي معلومات تشير إلى استيفاء الشروط الواردة في المقرر .15/57
-96

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة
لألوزون في تونس؛

)ب(

أن تحيط علما أيضا بتقرير التحقق لعامي  2006و2007؛

)ج(

أن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لعامي  2010و 2011المقترن بالشريحة الثانية؛

)د(

أن توافق أيضا على الشريحة الثانية واألخيرة من خطة اإلزالة الوطنية في تونس التي طلبھا البنك
الدولي ،بمستوى تمويل قدره  345 395دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 25 905
دوالرات أمريكية للبنك الدولي؛
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)ھ(

أن تطلب من البنك الدولي تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المقترن بالشريحة الثانية
واألخيرة من خطة اإلزالة الوطنية ،وتقرير عن التحقق لعامي  2008و ،2009وفي حالة بقاء مبالغ
كبيرة غير ملتزم بھا في بداية عام  ،2011تقديم خطة تنفيذ لھذه األموال في موعد ال يتجاوز
اجتماعھا الرابع والستين.
)المقرر (39/61

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
كمبوديا :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليونيب/اليوئنديبي(
 -97عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/30ورغم اإلشادة بكمبوديا والوكالتين
أعرب عن
المنفذتين لتقديمھا الطلب المتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في وقت مبكر ،فقد ِ
بعض القلق إزاء عدد من المسائل الواردة في الطلب .ومن بين ھذه المسائل :عدم وجود أسباب واضحة للزيادة الكبيرة
في االستھالك المبلغ عنھا في عام 2009؛ واختيار استھالك العام  2009بمثابة نقطة بداية بدال من اتخاذه خط أساس
تقديري؛ وطلب تركيز التمويل في البداية؛ والتوزيع المتفاوت لشرائح التمويل على مدى فترة تنفيذ المشروع ،األمر
وأخطرت الوكالتان المنفذتان بأن تكفال
الذي ال يتمشى مع مبادئ اللجنة التوجيھية بشأن خطط إدارة اإلزالة النھائية.
ِ
دقة إنفاذ كمبوديا لألنظمة والسياسات العامة المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وقيامھا بتدريب موظفي
الجمارك على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وربما بفرض ضريبة على المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الخام لمكافحة احتمال االنخراط في التجارة غير المشروعة.
 -98وفي أعقاب مشاورات غير رسمية أجريت بشأن ھذه المسائل فيما بين أعضاء اللجنة المھتمين باألمر،
وممثلي األمانة واليوئنديبي واليونيب ،الذي قام بالتشاور مع حكومة كمبوديا ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن توافق من حيث المبدأ ،وبصفة استثنائية ،على خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في كمبوديا بمبلغ  1 600 000دوالر أمريكي ،زائدا تكلفة دعم للوكالة
قدرھا  172 250دوالرا أمريكيا ) 950 000دوالر أمريكي زائدا تكلفة دعم قدرھـا 123 500
دوالر أمريكي لليونيب ،و 650 000دوالر أمريكي زائدا تكلفة دعم قدرھا  48 750دوالرا
أمريكيا لليوئنديبي(؛

)ب(

أن توافق على االتفاق بين حكومة كمبوديا واللجنة التنفيذية على خفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،على النحو الوارد في المرفق الثاني عشر بھذه الوثيقة؛

)ج(

أن تشير إلى أن حكومة كمبوديا وافقت على تغيير نقطة بدئھا في الخفض اإلجمالي المتصل
الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االستھالك المبني على متوسط االستھالك المتنبأ
به للعامين  2009و 13,8) 2010طنا من قدرات استنفاد األوزون( بدال من استھالكھا للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2009؛

)د(

أن تشير كذلك إلى أن خط األساس المقدر لالستھالك ) 13,8طنا من قدرات استنفاد األوزون( يمثل
األساس لحساب التمويل لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا؛

)ھـ(

أن تطلب إلى األمانة القيام ،بعد معرفة البيانات الفعلية لخط األساس ،بتحديث التذييل -2ألف لالتفاق
بأرقام الحد األقصى المسموح به لالستھالك ،وإبالغ اللجنة التنفيذية بمستويات االستھالك القصوى
المسموح بھا الناتجة وفقا لذلك؛
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)و(

أن توافق على خطة التنفيذ األولى للفترة  ،2012 – 2010والشريحة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كمبوديا بمبلغ إجمالي قدره  150 000دوالر أمريكي ،زائدا
تكلفة دعم للوكالة قدرھا  19 500دوالر أمريكي لليونيب ،ومبلغ  200 000دوالر أمريكي زائدا
تكاليف دعم للوكالة قدرھا  15 000دوالر أمريكي لليوئنديبي.
)المقرر (40/61

كرواتيا :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى( )اليونيدو(
 -99عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/33وأعرب البعض عن القلق إزاء عدد
من المسائل المتعلقة بالطلب .وتشمل ھذه المسائل :التمويل األولي؛ والتوزيع المتفاوت لشرائح التمويل طوال فترة
تنفيذ المشروع ،بما ال يتمشى مع المبادئ التوجيھية للجنة بشأن خطط إدارة اإلزالة النھائية؛ والتباينات المالحظة في
الوثيقة التي تعني أن االستھالك لن يصل أبدا إلى الصفر؛ وما إذا كان ينبغي على اللجنة التنفيذية تمويل اإلزالة
المعجلة التي تنشأ عن االلتزامات التي يفرضھا االتحاد األوروبي بدال من االلتزامات بمقتضى بروتوكول مونتريال؛
وإمكانية أن تتحمل كرواتيا قدرا أكبر من المسؤولية عن تمويل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
 -100وسبق أن تشاورت اليونيدو مع حكومة كرواتيا ،التي وافقت على القبول بمستوى التمويل الذي اقترحته
اللجنة التنفيذية ويبلغ  600 000دوالر أمريكي ،وعقب إجراء مناقشات غير رسمية بشأن تلك المسائل فيما بين
أعضاء اللجنة المھتمين باألمر واألمانة واليونيدو ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن توافق من حيث المبدأ ،وبصفة استثنائية ،على خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لكرواتيا ،بمبلغ  1 081 150دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة
البالغة  65 336دوالرا أمريكيا لليونيدو ،مع مالحظة أنه سبقت الموافقة في االجتماع التاسع
والخمسين على مبلغ  271 150دوالرا أمريكيا وتكاليف دعم وكالة قدرھا  20 336دوالرا أمريكيا
لليونيدو ،وأنه تمت الموافقة في االجتماع الستين على مبلغ  210 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف
دعم وكالة قدرھا  27 300دوالر أمريكي إليطاليا ،لالنتھاء من إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون-
141ب في قطاع تصنيع الرغاوى؛

)ب(

أن تنوه مع التقدير بالتزام حكومة كرواتيا بالتعجيل بإزالة ما لديھا من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بما يسبق الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال بـ  24عاما؛

)ج(

أن توافق على االتفاق بين حكومة كرواتيا واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،على النحو الوارد في المرفق الثالث عشر بھذا التقرير؛

)د(

أن تطلب إلى األمانة ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،أن تح ّدث التذييل -2ألف باالتفاق بأرقام الحد
األقصى لالستھالك المسموح به ،وتخطر اللجنة التنفيذية بالمستويات الناتجة للحد األقصى
لالستھالك المسموح به وفقا ذلك؛

)ھ(

أن توافق على خطة التنفيذ األولى للفترة  ،2011-2010والشريحة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكرواتيا بمبلغ  180 000دوالر أمريكي ،زائدا تكاليف دعم
الوكالة بمبلغ  13 500دوالر أمريكي لليونيدو.
)المقرر (41/61
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غانا :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليوئنديبي/إيطاليا(
 -101عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/39وأعرب البعض عن القلق إزاء
الصرف المبكر للتمويل والتوزيع المتفاوت لشرائح التمويل طوال مدة تنفيذ المشروع ،األمر الذي ال يتمشى مع
المبادئ التوجيھية للجنة بشأن خطط إدارة اإلزالة النھائية.
 -102وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما مع التقدير بتقديم خطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في غانا بھدف تحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية مقدرة بـ
 3 875 175دوالرا أمريكيا )ما عدا تكاليف دعم الوكالة( ،مع اإلشارة إلى أنھا لم تعتمد ھذا
التقدير وأن تطبيق الرقم  4,5دوالر أمريكي /كجم لجدوى التكلفة بعد عام  2015ال ينبغي أن
يشكل سابقة للمشروعات التي تقدم في المستقبل؛

)ب(

أن تحيط علما بأن حكومة غانا وافقت على أن تحدد كنقطة بداية لتخفيضھا المجمع المستمر
الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك الذي يستند إلى متوسط االستھالك المتوقع للعامين
 2009و  49,5) 2010طنا من قدرات استنفاد األوزون(؛

)ج(

أن توافق ،من ناحية المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في غانا للفترة  ،2019-2010بمبلغ قدره  1 031 311دوالرا
أمريكيا ،مضافا إليه تكاليف دعم الوكالـة بمبلغ  77 348دوالر أمريكي لليوئنديبي ،ومبلـغ
 325.000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  42 250دوالرا أمريكيا إليطاليا؛

)د(

أن توافق على االتفاق بين حكومة غانا واللجنة التنفيذية لخفض االستھالك من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،على النحو الوارد في المرفق الرابع عشر بھذا التقرير؛

)ھ(

أن تطلب إلى األمانة ،متى عرفت بيانات خط األساس ،أن تقوم بتحديث التذييل -2ألف لالتفاق
بأرقام الحد األقصى لالستھالك المأذون به ،وأن تبلغ اللجنة التنفيذية بمستويات الحد األقصى
لالستھالك المأذون به الناتجة وفقا لذلك؛

)و(

أن توافق على خطة التنفيذ األولى للفترة  ،2011-2010والشريحة األولى من المرحلة األولى في
خطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في غانا بمبلغ  200 000دوالر
أمريكي ،مضافا إليه تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  15 000دوالر أمريكي لليوئنديبي ،و70 000
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  9 100دوالر أمريكي إليطاليا.
)المقرر (42/61

البند  9من جــــدول األعمـــــال :التعزيز المؤسسي :خيارات من أجل التمويل وأشكال طلبات التجديد
 -103عرض ت ممثل ة األمان ة الوثيق ة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/49وأثن اء المناقش ة أثي رت المس ائل
التالية:
-

إمكانية النقل التدريجي لمھام وأنشطة مشروعات التعزيز المؤسسي من الصندوق المتعدد األطراف
إلى الحكومات الوطنية ،وإعداد دراسة ،في المستقبل ،لتحديد الفرص واآلليات التي يمكن من
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خاللھا إدماج أنشطة وحدات األوزون الوطنية ،بمرور الوقت ،في أنشطة الحكومات التي تتبعھا كل
منھا؛
-

أن الحكومات تقدم بالفعل الخدمات والدعم لوحدات األوزون الوطنية التابعة لھا في مجاالت متعددة؛

-

دور األھداف والمؤشرات في توفير المعلومات عن فعالية دعم التعزيز المؤسسي ،وعدم فرض
شروط على تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي.

 -104وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن تحيط علما بالوثيقة المتعلقة بالتعزيز المؤسسي :خيارات من أجل التمويل وأشكال طلبات التجديد
)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/49؛

)ب(

أن تبقي على تمويل دعم التعزيز المؤسسي بمستوياته الحالية ،وتجدد مشروعات التعزي ز المؤسس ي
لفت رة س نتين ك املتين ابت داء م ن االجتم اع الح ادي والس تين ،آخ ذة بع ين االعتب ار المق ررين 17/59
و)47/59ب( ،الل ذين يس محان لألط راف العامل ة بموج ب الم ادة  5بتق ديم مش روعات التعزي ز
المؤسس ي الخاص ة بھ ا كمش روعات قائم ة ب ذاتھا أو ف ي إط ار خططھ ا إلدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وأن تستعرض استمرار تمويل التعزيز المؤسسي بھذه المس تويات ف ي
أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام 2015؛

)ج(

أن توافق عل ى الش كل الم نقح لطلب ات تجدي د مش روعات التعزي ز المؤسس ي واألھ داف والمؤش رات
المحددة ،والملحقة بوصفھا المرفق الخ امس عش ر بھ ذه الوثيق ة ،وأن تطل ب إل ى الوك االت الثنائي ة
والمنفذة استخدام ھذه األشكال في طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي المقدمة إل ى االجتم اع
الثاني والستين وما بعده.
)المقرر (43/61

البند  10من جــــدول األعمـــــال :المـــــــواد الھيدروكلـــوروفلوروكربـــونية
الجوانب المنوطة بتح ديث العناص ر ف ي مش روعات تحوي ل الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة )المق رران
)أ(
)13/59ب( و(43/60
 -105عرضت ممثلة األمان ة الوثيق ة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/50وأوض حت أن توص ية األمان ة س وف
تقنن ممارساتھا الحالية عند تقييم عمليات تحديث العناصر ف ي مش روعات تحوي ل الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
في قطاعي التبريد وتكييف الھواء.
 -106وق ررت اللجن ة التنفيذي ة أن تطل ب إل ى األمان ة اإلبق اء عل ى ممارس تھا المعت ادة عن د تقي يم عملي ات تح ديث
العناصر في مشروعات تحويل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي التبريد وتكييف الھواء ،بحيث ال ي دخل
تغيير كبير على الخصائص المحددة للعناصر بعد التحويل ،أو يتم تحسينھا فقط إلى الحد الالزم إلتم ام عملي ة التحوي ل
في حالة عدم توافر عنصر مماثل ،وإبقاء اللجنة التنفيذية على علم بأي انحراف عن ھذه الممارسة.
)المقرر (44/61
)ب(

تكلفة تحويل عنصر التصنيع مقابل تكلفة التشغيل اإلضافية )المقرران  14/59و(45/60

 -107عرضت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/51
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 -108وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تنظر في عدم تمويل تحويل جھات تصنيع المكونات إال إذا قدمت طلبات التمويل كجزء من خطة
إلدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة أو م ن خط ة قطاعي ة ف ي إط ار إح دى خط ط إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،باستثناء المشروعات المقدمة أصال إلى االجتم اع الح ادي
والستين أو اجتماعات سابقة للجنة التنفيذية؛

)ب(

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائي ة والمنف ذة ،ف ي الح االت الت ي تق رر فيھ ا البل دان إدراج جھ ات تص نيع
المكونات في خطط اإلزالة الخاصة بھا ،أن تقدم كجزء من طلبھا ،معلوم ات بش أن تك اليف التش غيل
اإلض افية لجمي ع مع دات التبري د أو تكيي ف الھ واء المدرج ة بالخط ة ،فض ال ع ن بيان ات اإلنت اج
والتصدير للكباسات في السنوات الثالث السابقة للطلب.

)ج(

أن تطل ب إل ى األمان ة أن تق وم ،اس تنادا إل ى األف رع ذات الص لة م ن الوثيق ة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/51بإع داد وثيق ة ع ن مس توى التك اليف اإلض افية المرتبط ة
بإعادة تشكيل األنابيب لتصنيع المبادالت الحراري ة ذات األنابي ب والزع انف لك ي تنظ ر فيھ ا اللجن ة
التنفيذية في اجتماعھا الثاني والستين.
)المقرر (45/61

 -109وخالل مناقشة مدى أھلية مشروعات تحويل مراف ق تص نيع أجھ زة التب ادل الح راري للتموي ل ،أش ير إل ى أن
المسألة المعلقة المتمثلة في مستوى التكاليف اإلضافية لتحويل تصنيع المبادالت الحرارية في شركة البتراء للصناعات
الھندسية في األردن لم تُحل بعد .وإل ى ح ين اتخ اذ ق رار بش أن ھ ذه المس ألة ،وفق ا للمق رر )41/60ب( ،س يكون ھن اك
تأخير إضافي في تنفيذ ھذا المشروع.
النم وذج الم نقّح لمش روعات اتفاق ات خط ط إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة )المق رران
)ج(
)16/59ب( و(46/0 6
 -110عرض ت ممثل ة األمان ة الوثيق ة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/52واقتُ رح ع دد م ن التع ديالت عل ى
مشروع النموذج المنقح الوارد في المرفق الثاني بھذه الوثيقة.
 -111وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن توافق على النموذج الم نقح ،بص يغته المعدل ة ،وال وارد ف ي المرف ق الس ادس عش ر بھ ذا التقري ر،
كمرج ع لص ياغة اتف اق ب ين أي بل د واللجن ة التنفيذي ة يتعل ق بخط ط إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وبالنسبة للبلدان التي قررت تقديم خطط قطاعية ،سوف ي تم النظ ر ف ي
ھذه الخطط على أساس فردي؛

)ب(

أن تطلب أن تحدد مشاريع االتفاقات في المستقبل الجدول الزمني لتق ديم الش رائح النھائي ة بحي ث ي تم
اإلب الغ ع ن االس تھالك بموج ب الم ادة  7م ن بروتوك ول مونتري ال لع ام  2013قب ل الموافق ة عل ى
الشريحة األخيرة من االتفاق؛

)ج(

أن تطلب إلى األمانة تزويد اللجنة التنفيذية في االجتماع األول من كل سنة ،ابتداء م ن الع ام ،2012
بقائمة لجمي ع البل دان الت ي ل ديھا خ ط أس اس م ن اس تھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ق دره
 360طن ا متري ا وأق ل م ن ذل ك والت ي ل ديھا خط ة مواف ق عليھ ا إلدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ،واإلش ارة إل ى عين ة نس بتھا  20ف ي المائ ة م ن البل دان المدرج ة عل ى
القائمة لتمكين اللجنة التنفيذية من الموافقة على ھذه العينة ألغراض التحق ق م ن امتث ال البل د المعن ي
التفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في تلك السنة؛
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)د(

أال تشترط إجراء تحقق بموجب اتف اق خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة للبل دان
المدرجة على تلك القائمة فيما عدا البلدان المدرجة في العينة؛

)ھ(

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة التي تقوم بدور الوكالة الرئيسية فيما يتعلق باالتفاق ات إدراج
التكاليف ذات الصلة ب التحقق ف ي التع ديالت عل ى ب رامج عملھ ا ف ي نف س الس نة ،وتق ديم التحق ق ذي
الصلة بالتزامن مع طلب الشريحة في السنة التالية.
)المقرر (46/61

)د( االستھالك الناشئ ع ن الھي دروكلوروفلوروكربون141-ب الموج ود ف ي كيماوي ات الرغ اوى س ابقة الخل ط
)البوليوالت( )المقرران  12/59و(50/60
 -112عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/53وبالنظر إلى أھمية الموضوع
والرغبة في ضمان أن تستفيد جميع المؤسسات المؤھلة المستخدمة للھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت
السابقة الخلط من مساعدة الصندوق المتعدد األطراف ،أنشأت اللجنة فريقا لالتصال ،بتيسير من كندا ،يضم أعضاء
اللجنة المھتمين باألمر ،وممثلين عن أمانتي الصندوق واألوزون وعن الوكاالت المنفذة ،لمناقشة مسألة األھلية ،إلى
جانب المسائل األخرى المثارة في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/53مدخال في اعتباره المناقشات التي
أجرتھا األطراف في بروتوكول مونتريال خالل االجتماع الثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في
بروتوكول مونتريال في يونيه/حزيران .2010
 -113وبعد تلقي تقرير فريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن تحيط علما بالوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/53بشأن االستھالك الناشئ عن
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في كيماويات الرغاوى سابقة الخلط )البوليوالت(
)المقرران  12/59و(50/60؛

)ب(

اثبات أن ازالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في نظم البوليوالت السابقة الخلط
المستوردة و/أو المصنوعة محليا و التي تعتبر استھالكا بموجب المادة  ،7قد كانت ازالة مؤھلة
للمساعدة وفقا للمبادئ التوجيھية القائمة.

)ج(

فيما يتعلق باستيراد الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط ،الذي
لم يتم حسابه كاستھالك بموجب المادة  ،7أن تطلب إلى البلدان العاملة في إطار المادة  5التي ترغب
في التماس المساعدة إلغراض القضاء على ھذه الواردات:
)(1

أن تدرج في االستراتيجية الشاملة لخططھا الخاصة بإدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية قائمة إرشادية بجميع مؤسسات الرغاوي المنشأة قبل
 21سبتمبر/أيلول  2007التي تستخدم نظم البوليوالت المستوردة ،بما في ذلك كميات
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المشتملة عليھا؛

)(2

أن تدرج في نقطة البداية للخفض التجميعي في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية كمية الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب السنوية التي تشتمل
عليھا نظم البوليوالت المستوردة خالل الفترة 2009-2007؛

)(3

أن تدرج أيضا في خططھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة
قطاعية لإلزالة الكاملة الستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في نظم البوليوالت
السابقة الخلط المستوردة ،تغطي فيھا التكلفة والجدول الزمني للتمويل ،آخذة بعين االعتبار
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أن حصة البوليوالت المستوردة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد
تحتاج إلى دعم في إطار جدول زمني يتجاوز العام  ،2015وعلى أساس أن كميات
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في نظم البوليوالت السابقة الخلط المستوردة التي لم
تدرج في االستراتيجية الشاملة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لن
تكون مستحقة للتمويل.
)(4

)د(

أن تدرج في خطتھا القطاعية التزاما من البلد بأن يطبق ،بحلول الوقت الذي يتم فيه تحويل
آخر مصنع إلنتاج الرغاوي إلى تكنولوجيا غير معتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون،
أنظمة أو سياسات لحظر استيراد و/أو استخدام نظم البوليوالت السابقة الخلط المعتمدة على
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب؛

أن تقدم لألطراف العاملة في إطار المادة  5التي لديھا مؤسسات مؤھلة تقوم بتصنيع نظم البوليوالت
السابقة الخلط المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون -141ب المساعدة المحسوبة على أساس
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المباع محليا ،على أساس أن يخصم من نقطة البداية
االستھالك الكامل من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب للمؤسسات القائمة بتصنيع نظم
البوليوالت السابقة الخلط.
)المقرر (47/61

البند  11من جدول األعمال :تقرير الفريق الفرعي حول قطاع اإلنتاج
 -114أفاد منظم اجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بأن الفريق لم يتمكن بعد من حل جميع المسائل
المعلقة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكي يتمكن من تقديم تقرير إلى
اللجنة التنفيذية للبت فيه .ووعد الفريق الفرعي بمواصلة مناقشاته وضمان االنتھاء منھا قبل االجتماع الثاني والستين
للجنة التنفيذية.

البند  12من جــــدول األعمـــــال :عمل اللجنة التنفيذية )المقرر (39/57
 -115عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/55وأبرزت المناقشة عبء العمل الكبي ر
المنوط باللجنة التنفيذية واألمانة والوكاالت المنفذة خالل العامين القادمين للنظر ف ي الش ريحة األول ى م ن خط ط إدارة
إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة والحاج ة إل ى الموافق ة عل ى ھ ذه الخط ط ف ي أق رب وق ت ممك ن لتمك ين
األطراف العاملة بالمادة  5من تلبية تدابير مراقبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي سوف تبدأ في عام .2013
 -116وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

اإلبقاء على الوضع الراھن بعقد ثالثة اجتماعات سنويا خالل األعوام  2011و 2012و  2013على
األقل؛

)ب(

استعراض مسألة عدد االجتماعات السنوية في أول اجتماع يعقد في  2013بالنظر إل ى أعب اء العم ل
ذات الص لة بخط ط إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة وأي مس ائل أخ رى ف ي تل ك
المرحلة؛
)المقرر (48/61
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البند  13من جــــدول األعمـــــال :الحسابات المؤقتة لعام 2009
 -117عرضت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/56
 -118وعقب عرضھا للوثيقة ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تح يط علم ا بحس ابات الص ندوق المؤقت ة لع ام  2009ال واردة ف ي الوثيق ة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/56؛

)ب(

أن تحيط علم ا أيض ا ب اإلجراءات الت ي اتخ ذھا أم ين الخزان ة إلظھ ار التع ديالت الناتج ة ع ن عملي ة
تسوية حسابات عام 2008؛

)ج(

أن تحيط علما كذلك بأن الحسابات النھائية للصندوق المتعدد األطراف لعام  2009ستقدم إل ى اللجن ة
التنفيذية في اجتماعھا الثاني والستين.
)المقرر (49/61

البند  14من جدول األعمال :مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الثاني والعشرين لألطراف في
بروتوكول مونتريال
 -119عرضت كبيرة الموظفين الوثيقة

.UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/57

 -120وعقب العرض ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
أن تحيط علما بمشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول
)أ(
مونتريال إلى االجتماع الثاني والعشرين لألطراف )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/57؛
)ب( أن تأذن لألمانة بوضع التقرير في صيغته النھائية على ضوء المناقشات التي عقدت والمقررات
التي اتخذت في االجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذية.
)المقرر (50/61

البند  15من جدول األعمال :مسائل أخرى
نيبال
 -121قدمت ممثلة الھن د الوثيق ة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/Inf.3الت ي تش رح الوض ع الح الي ف ي نيب ال
والس بب ف ي ع دم تص ديق ھ ذا البل د بع د عل ى تع ديل كوبنھ اغن فيم ا يتعل ق بخطت ه إلدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية.
 -122وبعد إجراء مناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن توجه الشكر إلى حكومة نيبال على رسالتھا الواردة في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/Inf.3بشأن النظر بشكل خاص في خطة إلدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وأن تحيط عل ًما بما أعرب عنه من شواغل؛
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)ب(

أن تؤكد مجددا المبادئ التوجيھية الحالية للجنة التنفيذية التي تقتضي التصديق على تعديل كوبنھاغن
من أجل تلقي المساعدة على إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ج(

أن تحث حكومة نيبال على التصديق على تعديل كوبنھاغن بأسرع ما يمكن وتقديم تعھد إلى اللجنة
التنفيذية بالقيام بذلك في موعد ُمحدد؛

)د(

أن تنظر في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لنيبال في االجتماع الثاني والستين
للجنة التنفيذية في ضوء أي معلومات إضافية فيما يتعلق بالتزام نيبال بالتصديق على تعديل
كوبنھاغن وإزالة مركبات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لبروتوكول مونتريال.
)المقرر (51/61

ھايتي
 -123أبلغ ممثل اليونيب عن بعثة نظمھا اليونيب إلى ھايتي في الفترة من  28إلى  29يونيه/حزيران  ،2010لتقي يم
قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته بموج ب بروتوك ول مونتري ال عق ب الزل زال الم دمر ال ذي ع انى من ه .وأش ار إل ى أن
ھايتي كانت تحرز بعض التقدم قبل وقوع الزلزال نحو الوفاء بالتزاماتھا بموج ب البروتوك ول .وخ الل البعث ة ،ل وحظ
أن مكتب وحدة األوزون الوطنية قد دُمر وأن أعض اء الوح دة يعمل ون ف ي ظ روف بالغ ة الص عوبة .وعل ى ال رغم م ن
ذلك ،ال تزال وحدة األوزون الوطنية تبذل كل ما في وسعھا للوفاء بالتزاماتھا .كما أشار الممثل إلى أن زيادة كبيرة ق د
طرأت على ما تستورده الوكاالت الدولية والمنظمات غير الحكومية من قطع معدات التبريد إلى ھ ايتي وأن م ن المھ م
مراقبة دخول المواد المستنفدة لألوزون والتكنولوجيا القديمة األخرى.
 -124وعق ب الع رض ،اقت رح ممث ل غرين ادا ،وأي ده ف ي ذل ك ع دة أعض اء ،زي ادة مس تويات ال دعم للبل د ،وإع داد
استراتيجية لمس اعدة ھ ايتي عل ى االمتث ال لبروتوك ول مونتري ال .واقت ِرح أيض ا أن تنظ ر اللجن ة ف ي اجتماعھ ا الث اني
والستين فيما إذا كانت ھايتي بحاجة إلى مزيد من المساعدة.
 -125وعقب المناقشات ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن توافق على تقديم مبلغ  20 000دوالر أمريكي كمساعدة طارئة إضافية للتعزيز المؤسسي في
ھايتي بصفة استثنائية ،وأن تأخذ بعين االعتبار الظروف التي تواجه وحدة األوزون الوطنية في
ھايتي بعد التدمير الذي ألحقه الزلزال بالبنية التحتية للبلد في عام 2010؛

)ب(

أن تطلب إلى اليونيب ،بوصفه الوكالة الرئيسية ،أن يقدم في االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية
استراتيجية وخطة عمل لمساعدة ھذا البلد على العودة إلى مستوى التنفيذ السابق للزلزال.
)المقرر (52/61

تواريخ وأماكن االجتماعين الثاني والستين والثالث والستين للجنة التنفيذية
 -126ردا على طلب من أحد أعضاء اللجنة ،أف ادت كبي رة الم وظفين ب أن مراف ق المنظم ة الدولي ة للطي ران الم دني
أصبحت اآلن متاحة في الفترة من  29نوفمبر/تشرين الثاني إلى  3ديسمبر/كانون األول  ،2010وبن اء علي ه يمك ن أن
ض ا ب أن
تتغير ت واريخ االجتم اع الث اني والس تين )م ن  22إل ى  26ن وفمبر/تش رين الث اني( .وأبلغ ت اللجن ة التنفيذي ة أي ً
الت واريخ المحتمل ة لبداي ة االجتم اع الثال ث والس تين كالت الي 28 :م ارس/آذار أو  4أبري ل/نيس ان أو  11أبري ل نيس ان
 ،2011ولكن القرار النھائي سيتوقف على ت واريخ اجتم اع فري ق العم ل المفت وح العض وية لألط راف ف ي بروتوك ول
مونتريال .وأضافت أنه جرى حث األمانة على اختيار تاريخ من السنة مبكر قدر اإلمكان ألن من المتوقع تق ديم موع د
اجتماع األطراف في .2011
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 -127وبع د المناقش ة ،ق ررت اللجن ة التنفيذي ة أن تعق د اجتماعھ ا الث اني والس تين ف ي مونتري ال ف ي الفت رة م ن
 29نوفمبر/تشرين الثاني إلى  3ديسمبر/كانون األول  ،2010وبالتالي تعديل المقرر .51/60
)المقرر (53/61

البند  16من جدول األعمال :اعتماد التقرير
 -128اعتمــدت اللجنــة التنفيذيــة تقريـرھا على أساس مشــروع التقريــر الوارد في الوثيقــة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/L.1

البند  17من جدول األعمال :اختتام االجتماع
 -129بعد تبادل المجامالت المعتادة ،أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة  4:30من مساء يوم الجمعة
 9يوليــه/تموز .2010
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Annex I
اﻟﺼﻔﺤﺔ 1
اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول

اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
اﻟﺠﺪول اﻷول :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ) 2010-1991ﺑﺎﻟﺪوﻻرااﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺣﺘﻰ  30ﺟﻮان  /ﺣﺰﻳﺮان2010
اﻟﺪﺧﻞ
اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ :
دﻓﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ أذوﻧﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ
أذوﻧﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻮﺟﻮدة
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
دﺧﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻗﺮوض و ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى
دﺧﻮل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2,306,053,481
50,395,499
132,316,032
200,159,672
1,198,947
12,542,913

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ

2,702,666,544

ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت *واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ .
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ .
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة
ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ﻟﻠﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة

594,602,650
178,996,361
569,229,833
1,024,181,063
1,198,947
2,368,208,854

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )(2010 -1991
ﺗﺸﻤﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2012
أﺟﺮ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ )(2010-2003
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﺻﺪ و اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )(2009-1999
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )(2005-1998
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﻋﻼم )(2004-2003
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻌﺎم 2004
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎت ﺁﻟﻴﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺧﺴﺎﺋﺮ /ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

78,789,450
3,550,550
2,941,754
909,960
104,750
132,316,032
)(34,880,158

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت

2,551,941,192

أﻣﻮال ﻧﻘﺪﻳﺔ
أذوﻧﺎت ﺻﺮف:
2010
2011
2012
2013
ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪول

100,329,853

9,537,874
15,029,524
11,202,696
4,628,013
9,997,392
50,395,499

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ﺟﺪﻳﺪة

150,725,352

* ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻣﻮارد ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أذوﻧﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ
اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﻌﺪ .وﺗﻌﻜﺲ أرﻗﺎم ﺟﺮد اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻳﺠﺮي اﺳﺘﻌﺮاض هﺬﻩ اﻷرﻗﺎم
ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺠﺎري.
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اﻟﺼﻔﺤﺔ 2

اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
اﻟﺠﺪول  :2ﻣﻮﺟﺰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت واﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة 2010 -1991
ﺣﺘﻰ  30ﺟﻮان  /ﺣﺰﻳﺮان2010

اﻟﻮﺻﻒ
إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ
دﻓﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ  /وﺻﻠﺖ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
إذوﻧﺎت ﺻﺮف
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﻓﻌﺎت
إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﻌﻬﺪات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪدة
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻬﺪات
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
دﺧــﻞ اﺿﺎﻓــﻲ
إﻳﺮادات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ
أرﻗﺎم ﻣﺘﺮاآﻤﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻌﻬﺪات
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﻓﻌﺎت
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻬﺪات
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺠﻤﻮع اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺪدة
آﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻌﻬﺪات
إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪدة ﻣﻦ ﺑﻠﺪان
ذات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺪدة ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻬﺪات

1991-1993

1994-1996

1997-1999

2000-2002

2003-2005

2006-2008

1991 - 2008

234,929,241

424,841,347

472,567,009

440,000,001

474,000,000

368,028,480

2,414,366,078

133,342,202

133,129,961

2,680,838,242

2009

2010

1991 - 2010

206,290,209

381,555,255

412,580,770

407,967,672

417,388,991

329,496,287

2,155,279,185

98,279,597

52,494,699

2,306,053,481

4,366,255

11,909,814

21,699,586

21,315,399

48,181,291

19,098,367

126,570,712

2,764,882

2,980,438

132,316,032

0

0

0

0

0

9,104,030

9,104,030

27,407,428

13,884,041

50,395,499

210,656,464

393,465,069

434,280,356

429,283,071

465,570,282

357,698,685

2,290,953,927

128,451,906

69,359,179

2,488,765,012

0

8,098,267

0

0

0

32,471,642

40,569,909

0

216,320

40,786,229

24,272,777

31,376,278

38,286,653

10,716,930

8,429,718

10,329,796

123,412,151

4,890,296

63,770,783

192,073,229

89.67%

92.61%

91.90%

97.56%

98.22%

97.19%

94.89%

96.33%

52.10%

92.84%

5,323,644

28,525,733

44,685,516

53,946,601

19,374,449

43,537,814

195,393,757

4,403,437

362,478

200,159,672

1,198,947

1,198,947

0

0

1,198,947

1,442,103

1,297,366

1,223,598

1,125,282

1,386,177

3,377,184

9,851,710

1,741,884

949,319

12,542,913

217,422,212

423,288,168

480,189,470

484,354,955

486,330,908

405,812,630

2,497,398,341

134,597,227

70,670,976

2,702,666,544

1997-1999

2000-2002

2003-2005

2006-2008

1991 - 2008

1991-1993

1994-1996

2009

2010

1991 - 2010

234,929,241

424,841,347

472,567,009

440,000,001

474,000,000

368,028,480

2,414,366,078

133,342,202

133,129,961

2,680,838,242

210,656,464

393,465,069

434,280,356

429,283,071

465,570,282

357,698,685

2,290,953,927

128,451,906

69,359,179

2,488,765,012

89.67%

92.61%

91.90%

97.56%

98.22%

97.19%

94.89%

96.33%

52.10%

92.84%

217,422,212

423,288,168

480,189,470

484,354,955

486,330,908

405,812,630

2,497,398,341

134,597,227

70,670,976

2,702,666,544

24,272,777

31,376,278

38,286,653

10,716,930

8,429,718

10,329,796

123,412,151

4,890,296

63,770,783

192,073,229

10.33%

7.39%

8.10%

2.44%

1.78%

2.81%

5.11%

3.67%

47.90%

7.16%

24,272,777

31,376,278

32,614,393

9,811,798

7,511,983

6,366,431

111,953,660

2,946,537

3,352,489

118,252,686

10.33%

7.39%

6.90%

2.23%

1.58%

ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ هﻲ :أذرﺑﻴﺠﺎن  ،ﺑﻴﻼروس ،ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ  ،اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ  ،اﺳﺘﻮاﻧﻴﺎ  ،هﻨﻐﺎرﻳﺎ  ،ﻻﺗﻔﻴﺎ  ،ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ  ،ﺑﻮﻟﻨﺪا ،
ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ  ،ﺳﻠﻮﻓﺎآﻴﺎ  ،ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ  ،ﻃﺎﺟﻜﺴﺘﺎن  ،أوآﺮاﻧﻴﺎ  ،أوزﺑﻜﺴﺘﺎن و ﺗﺮآﻤﺎﻧﺴﺘــــــﺎ ن اﻟﻰ ﺣــــــﺪ  2004ﻃﺒﻘــــﺎ ﻟﻠﻤﻘــ.39/XVI

1.73%

4.64%

2.21%

2.52%

4.41%
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اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
اﻟﺠﺪول  :3ﻣﻮﺟﺰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة 2010-1991
ﺣﺘﻰ  30ﺟﻮان  /ﺣﺰﻳﺮان2010

اﻟﻄﺮف
أﻧﺪورا
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ *
اﻟﻨﻤﺴﺎ
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﺑﻴﻼروس
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
آﻨﺪا *
ﻗﺒﺮص
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻓﻨﻠﻨﺪا
ﻓﺮﻧﺴﺎ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻴﻮﻧﺎن
هﻨﻐﺎرﻳﺎ
ﺁﻳﺴﻠﻨﺪا
ﺁﻳﺮﻟﻨﺪا
اﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﻟﻜﺴﻤﺒﺮغ
ﻣﺎﻟﻄﺔ
ﻣﻮﻧﺎآﻮ
هﻮﻟﻨﺪا
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
ﺑﻨﻤﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
روﻣــﺎﻧﻴﺎ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
ﺳﻠﻮﻓﺎآﻴﺎ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺪ
ﺳﻮﻳﺴﺮا
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
ﺗﺮآﻤﺎﻧﺴﺘﺎن **
أوآﺮاﻧﻴﺎ
اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ
إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ***
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﺳﻬﺎﻣﺎت
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

دﻓﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ

أذوﻧﺎت
اﻟﺼﺮف

ﺗﻌﺎون ﺛﻨﺎﺋﻲ

اﺳﻬﺎﻣﺎت
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪدة

21,816
50,993,246

8,868
49,721,339

0
1,271,907

0
0

12,948
0

28,385,051
885,741
2,725,273
35,169,914
1,217,575
94,492,348
486,621
7,608,455
23,170,196
244,963
18,231,475
204,964,091
299,477,339
14,512,794
4,914,611
1,047,658
8,688,807
10,889,585
160,336,772
530,189,232
286,549
450,832
257,652
688,510
2,349,379
153,269
182,818
54,000,822
7,699,207
20,282,421
16,915
9,147,011
12,067,605
326,748
103,131,225
531,221
2,314,569
1,250,000
3,793,691
79,439,939
35,920,365
39,171,325
104,885
293,245

28,253,261
311,683

131,790
0
0
0
0
10,340,732
0
248,020
161,053
0
451,870
14,701,335
43,552,254
0
46,494
0
0
152,462
14,869,108
16,970,167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113,000
101,700
0
0
71,976
16,523
0
30,000
3,211,844
1,828,377
1,913,230
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,997,393
30,761,106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
574,059
2,725,273
0
0
4,070,870
71,225
0
0
25,901
0
10,114,445
-2,338,200
1,350,404
409,951
0
0
6,912,452
2,898,808
5,508,406
0
53
0
492,967
0
27,519
0
0
0
0
0
1,968,009
2,546,111
113,313
103,131,225
0
0
0
0
3,911,613
0
0
86,799
287,481

0
0
565,000
21,567,191
0
132,316,032
0

0
0
0
9,637,000
0
50,395,499
0

132,316,032

50,395,499

8,061,920
0
10,751,755
27,868,873
489,048
192,073,229
40,786,229
232,859,458

0
35,169,914
1,217,575
80,080,746
415,396
7,360,435
23,009,143
219,062

17,779,605
170,150,918
227,502,179
13,162,389
4,458,166
1,047,658
8,688,807
3,824,671

142,568,857
507,710,660
286,549
450,779
257,652
195,543
2,349,379
125,750
182,818
54,000,822
7,699,206
20,282,421

16,915
7,066,002
9,419,794
213,435
0
459,245
2,298,046
1,250,000
3,763,691
72,316,482
34,091,988
37,258,095
18,086
5,764

1,082,925
9,144,846
559,639
559,639
168,027,306
179,344,061
559,525,211
618,598,275
188,606
677,654
2,306,053,481 2,680,838,242
0
40,786,229
2,721,624,471

2,306,053,481

ﺧﺴﺎﺋﺮ/ﻣﻜﺎﺳﺐ
اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﺴﻠﺒﻲ=ﻣﻜﺴﺐ
0
786,082
-1,026,079
0
0
597,273
0
-4,305,409
0
109,087
-1,048,571
3,432
-783,278
-17,391,451
-3,395,238
-1,657,738
-76,259
22,369
428,027
0
3,291,976
0
0
-2,483
0
0
-93,761
0
-1,388
0
215,134
151,511
0
0
198,162
0
0
0
0
0
-1,077,461
-576,965
-1,680,340
0
0
0
0
-7,566,790
0
0
-34,880,158

* ان اﻟﺴﻤﺎﻋﺪة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و آﻨﺪا ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎع  39ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع  40و هﻲ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ  1.208.219و 6.449.438
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻮض  1.300.088و  6.414.880ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
** ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻘﺮرﻳﻦ 5و  39اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﻃﺮاف ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل اﻟﺴﺎدس و اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﺮآﻤﺎﻧﺴﺘﺎن آﺒﻠﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2004و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺮوض أﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻟﺴﻨﺔ  2005اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  5.764دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .
*** اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ و أﻟﻠﻤﺎﻧﻴﺎ و اﻳﻄﺎﻟﻴﺎو اﻟﻴﺎﺑﺎن و اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺪون اﺳﻬﺎﻣﺎت  1996ﺗﻈﻬﺮ هﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻘﻂ آﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺪون اﺳﻬﺎﻣﺎت ﻋﺎﻣﻲ  2007و  .2008و اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﺿﺎﻓﻲ
ﻟـ 216.320دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻻﺳﻬﺎﻣﺎت ﻟﻌﺎم .2010
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اﻟﻄﺮف
أﻧﺪورا
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

اﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
12,948
2,892,711

اﻟﻨﻤﺴﺎ
1,435,834
أذرﺑﻴﺠﺎن
8,094
ﺑﻴﻼروس
32,375
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
1,783,865
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
32,375
آﻨﺪا
4,819,027
ﻗﺒـــﺮص
71,225
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
454,869
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
1,196,258
اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
25,900
ﻓﻨﻠﻨﺪا
912,976
ﻓﺮﻧﺴﺎ
10,199,760
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
13,884,041
اﻟﻴﻮﻧﺎن
964,777
هﻨﻐﺎرﻳﺎ
394,976
ﺁﻳﺴﻠﻨﺪا
59,894
ﺁﻳﺮﻟﻨﺪا
720,345
اﺳﺮاﺋﻴﻞ
678,257
اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
8,221,645
اﻟﻴﺎﺑﺎن
26,910,144
ﻻﺗﻔﻴﺎ
29,138
ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ
16,188
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
50,181
ﻟﻜﺴﻤﺒﺮغ
137,594
ﻣــﺎﻟﻄــﺔ
27,519
ﻣﻮﻧﺎآﻮ
4,856
هﻮﻟﻨﺪا
3,031,924
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
414,401
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
1,265,865
ﺑﻮﻟﻨﺪا
810,995
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
853,083
روﻣــﺎﻧﻴﺎ
113,313
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ
1,942,503
ﺳﻠﻮﻓﺎآﻴﺎ
101,981
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
155,400
اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
4,804,458
اﻟﺴﻮﻳﺪ
1,733,684
ﺳﻮﻳﺴﺮا
1,968,403
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
1,619
أوآﺮاﻧﻴﺎ
72,844
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
10,751,755
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 29,117,013
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
12,950
133,129,961
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ

اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
اﻟﺠﺪول  :4ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﻬﺎﻣﺎت ﻟﻌﺎم 2010
ﺣﺘﻰ  30ﺟﻮان  /ﺣﺰﻳﺮان2010
دﻓﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺗﻌﺎون ﺛﻨﺎﺋﻲ

أذﻧﺎت اﻟﺼﺮف

12,948
0

2,892,711

1,435,834

1,783,865
32,375

887,922
363,904
1,196,258

90,965

912,976
305,008

13,884,041

59,894
720,345
6,577,316
26,411,701
29,085
16,188

237,300
566,243

137,594
4,856
3,031,923
414,401
1,265,865

101,981
155,400
893,000
1,733,684
1,968,403

1,248,140
52,494,699

اﺳﻬﺎﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪدة

2,980,438

13,884,041

0
8,094
32,375
0
0
3,931,105
71,225
0
0
25,900
0
10,199,760
)(305,008
964,777
394,976
0
0
678,257
1,407,029
)(67,800
53
0
50,181
0
27,519
0
0
0
0
810,995
853,083
113,313
1,942,503
0
0
3,911,458
0
0
1,619
72,844
10,751,755
27,868,873
12,950
63,770,783
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اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
اﻟﺠﺪول  :5ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﻬﺎﻣﺎت ﻟﻌﺎم 2009
ﺣﺘﻰ  30ﺟﻮان  /ﺣﺰﻳﺮان2010
اﻟﻄﺮف
أﻧﺪورا
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟﻨﻤﺴﺎ
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﺑﻴﻼروس
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
آﻨﺪا
ﻗﺒـــﺮص
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻓﻨﻠﻨﺪا
ﻓﺮﻧﺴﺎ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻴﻮﻧﺎن
هﻨﻐﺎرﻳﺎ
ﺁﻳﺴﻠﻨﺪا
ﺁﻳﺮﻟﻨﺪا
اﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﻟﻜﺴﻤﺒﺮغ
ﻣــﺎﻟﻄــﺔ
ﻣﻮﻧﺎآﻮ
هﻮﻟﻨﺪا
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
روﻣــﺎﻧﻴﺎ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ
ﺳﻠﻮﻓﺎآﻴﺎ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺪ
ﺳﻮﻳﺴﺮا
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
أوآﺮاﻧﻴﺎ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ

8,868
2,892,711

1,435,834
8,094
32,375
1,783,865
32,375
4,819,027
71,225
454,869
1,196,258
25,900
912,976
10,199,760
13,884,041
964,777
394,976
59,894
720,345
678,257
8,221,645
26,910,144
29,138
16,188
50,181
137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865
810,995
853,083
113,313
1,942,503
101,981
155,400
4,804,458
1,733,684
1,968,403
1,619
72,844
10,751,755
29,333,333
12,950
133,342,202

دﻓﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺗﻌﺎون ﺛﻨﺎﺋﻲ

أذﻧﺎت اﻟﺼﺮف

اﺳﻬﺎﻣﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺪدة

8,868
2,892,711

0
0

1,435,834

0
8,094
32,375
0
0
139,765
0
0
0
0
0
)(85,315
)(1,974,067
385,628
14,976
0
0
678,257
1,381,252
0
0
0
50,181
0
0
0
0
0
0
810,995
853,083
0
1,942,503
0
0
565,155
0
0
1,619
72,844
0
0
12,950
4,890,296

1,783,865
32,375
4,579,821
71,225
363,904
1,196,258
25,900

99,440
90,965

912,976
2,314,007
579,149
380,000
59,894
720,345
6,687,842
26,749,966
29,138
16,188

287,682
1,974,067

9,997,393
11,570,034

152,550
160,178

137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865

113,313
101,981
155,400
4,239,303
1,733,684
1,968,403

10,751,755
23,493,333
98,279,597

5,840,000
2,764,882

27,407,428
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اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
اﻟﺠﺪول  :6ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﻬﺎﻣﺎت ﻟﻌﺎم 2008
ﺣﺘﻰ  30ﺟﻮان  /ﺣﺰﻳﺮان2010
اﻟﻄﺮف
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

اﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
2,660,143

دﻓﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺗﻌﺎون ﺛﻨﺎﺋﻲ

أذﻧﺎت اﻟﺼﺮف

اﺳﻬﺎﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪدة

2,660,143

0

1,435,341

0
8,355
30,077
0
0
0
0
0
0
0
0
84,750
5,730,311
0
0
0
0
665,975
1,974,763
)(33,900
0
0
40,103
0
0
0
1,152,209
0
0
346,018
785,344
0
1,838,039
0
0
)(565,000
0
)(88,787
1,671
65,167
0
)(0
23,393
12,058,487
17,581,918
29,640,405

اﻟﻨﻤﺴﺎ
1,435,341
أذرﺑﻴﺠﺎن
8,355
ﺑﻴﻼروس
30,077
1,786,239
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
1,786,239
28,406
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
28,406
3,760,293
آﻨﺪا
940,073
4,700,366
65,167
ﻗﺒـــﺮص
65,167
305,783
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
305,783
1,199,738
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
1,199,738
اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
20,051
20,051
ﻓﻨﻠﻨﺪا
890,613
890,613
ﻓﺮﻧﺴﺎ
842,980
9,148,063
10,075,793
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ *
2,894,744
2,953,920
2,894,744
14,473,719
اﻟﻴﻮﻧﺎن
885,600
885,600
هﻨﻐﺎرﻳﺎ
210,539
210,539
ﺁﻳﺴﻠﻨﺪا
56,812
56,812
ﺁﻳﺮﻟﻨﺪا
584,830
584,830
اﺳﺮاﺋﻴﻞ
114,356
780,331
اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
1,521,994
8,162,562
4,665,805
اﻟﻴﺎﺑﺎن
33,900
29,362,667
29,362,667
ﻻﺗﻔﻴﺎ
25,064
25,064
ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ
8,355
8,355
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
40,103
ﻟﻜﺴﻤﺒﺮغ
128,663
128,663
ﻣــﺎﻟﻄــﺔ
23,393
23,393
ﻣﻮﻧﺎآﻮ
5,013
5,013
1,671,687
هﻮﻟﻨﺪا
2,823,896
369,279
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
369,279
1,134,571
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
1,134,571
424,287
ﺑﻮﻟﻨﺪا
770,305
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
785,344
روﻣــﺎﻧﻴﺎ
100,122
100,122
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ
1,838,039
ﺳﻠﻮﻓﺎآﻴﺎ
85,218
85,218
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
137,017
137,017
اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
731,562
4,044,217
4,210,779
اﻟﺴﻮﻳﺪ
1,667,602
1,667,602
ﺳﻮﻳﺴﺮا
91,689
1,997,218
2,000,120
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
1,671
أوآﺮاﻧﻴﺎ
65,167
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
10,237,875
10,237,875
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ**
3,797,000
7,983,749
11,780,749
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
23,393
6,691,744
7,230,474
90,004,166
115,984,871
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ
0
0
0
17,581,918
إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ**
اﻟﻤﺠﻤﻮع
6,691,744
7,230,474
90,004,166
133,566,789
ا* اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  572.817دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﺎدي واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ 2008
و  353.814دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ .2008
ا** رﺻﻴﺪ اﺳﻬﺎم ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ  32.471.642دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ  14.889.724ﻣﻨﻪ ﻋﺎم .2007
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اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
اﻟﺠﺪول  :7ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﻬﺎﻣﺎت ﻟﻠﻔﺘﺮة 2008-2006
ﺣﺘﻰ  30ﺟﻮان  /ﺣﺰﻳﺮان2010
اﻟﻄﺮف

اﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ

دﻓﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺗﻌﺎون ﺛﻨﺎﺋﻲ

أذﻧﺎت اﻟﺼﺮف

0
129,950
7,850,479
7,980,429
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
0
0
4,306,023
4,306,023
اﻟﻨﻤﺴﺎ
0
0
0
25,064
أذرﺑﻴﺠﺎن
0
0
0
90,231
ﺑﻴﻼروس
5,358,718
0
0
5,358,718
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
85,218
0
0
85,218
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
12,469,209
0
1,631,889
14,101,098
آﻨﺪا
195,500
0
0
195,500
ﻗﺒــﺮص
917,348
0
0
917,348
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
3,599,214
0
0
3,599,214
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
0
0
60,154
60,154
اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
0
0
2,671,840
2,671,840
ﻓﻨﻠﻨﺪا
0
2,357,630
27,778,425
30,227,380
ﻓﺮﻧﺴﺎ
5,307,030
8,743,355
29,429,894
43,421,156
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ *
0
0
1,527,311
2,656,801
اﻟﻴﻮﻧﺎن
0
0
631,617
631,617
هﻨﻐﺎرﻳﺎ
0
0
170,436
170,436
ﺁﻳﺴﻠﻨﺪا
1,754,491
0
0
1,754,491
ﺁﻳﺮﻟﻨﺪا
0
114,356
2,340,993
0
اﺳﺮاﺋﻴﻞ
0
4,787,018
19,590,142
24,487,687
اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
0
96,050
88,088,000
88,088,000
اﻟﻴﺎﺑﺎن
0
0
75,192
75,192
ﻻﺗﻔﻴﺎ
0
0
25,064
25,064
ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ
0
0
0
120,308
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
0
0
385,988
385,988
ﻟﻜﺴﻤﺒﺮغ
0
0
70,180
70,180
ﻣــﺎﻟﻄــﺎ
15,038
0
0
15,038
ﻣﻮﻧﺎآﻮ
8,471,687
0
0
8,471,687
هﻮﻟﻨﺪا
1,107,836
0
0
1,107,836
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
3,403,713
0
0
3,403,713
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
1,964,897
0
0
2,310,916
ﺑﻮﻟﻨﺪا
0
0
2,356,031
1,516,085
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
0
0
100,122
100,122
روﻣــﺎﻧﻴــﺎ
0
0
0
5,514,116
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ
0
0
255,654
255,654
ﺳﻠﻮﻓﺎآﻴﺎ
0
0
411,052
411,052
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
0
731,562
12,470,176
12,632,338
اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
0
0
5,002,807
5,002,807
اﻟﺴﻮﻳﺪ
0
506,557
5,203,789
6,000,361
ﺳﻮﻳﺴﺮا
0
0
0
5,013
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
0
0
0
195,500
أوآﺮاﻧﻴﺎ
0
0
30,713,625
30,713,625
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
3,797,000
0
51,819,359
55,616,358
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ**
0
0
0
70,180
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
9,104,030
19,098,367 329,496,287
368,028,480
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ا* اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  572.817دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﺎدي واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ 2008
و  353.814دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ  2008ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻟﻤــﺎﻧﻴﺎ.

اﺳﻬﺎﻣﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺪدة

0
0
25,064
90,231
0
0
0
0
0
0
0
0
91,325
)(59,124
1,129,490
0
0
0
2,226,637
110,527
)(96,050
0
0
120,308
0
0
0
0
0
0
346,019
839,946
0
5,514,116
0
0
)(569,400
0
290,015
5,013
195,500
0
)(1
70,180
10,329,796

-
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اﻟﺠﺪول  :8ﺣﺎﻟﺔ أذوﻧﺎت اﻟﺼﺮف ﺣﺘﻰ  30ﺟﻮان  /ﺣﺰﻳﺮان 2010

أذوﻧﺎت ﺻﺮف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ
أﻟﻒ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﺒﻠﺪ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻟﻬﺎ
ﺟﻴﻢ= اﻟﻒ +ﺑﺎء
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺑﺎء
أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

دال
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ

0

0

0

ﻓﺮﻧﺴﺎ

9,997,393

9,997,393

9,997,393

9,997,393

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

30,761,106

30,761,106

30,761,106

30,761,106

هﻮﻟﻨﺪا

0

0

0

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

0

0

0

9,637,000

9,637,000

9,637,000

9,637,000

50,395,499

50,395,499

50,395,499

50,395,499

اﻟﻤﺠﻤﻮع

0

0

0

0

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

د+ﻩ+و+ز+ح=ط
اﻟﻤﺠﻤﻮع ج=ط

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

زاي
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

آﻨﺪا

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

هﺎء
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

واو
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺣﺎء
أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق

0
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ﺳﺠﻞ أذوﻧﺎت اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻔﺘﺮة  2010-2004اﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  30ﺟﻮان  /ﺣﺰﻳﺮان 2010
اﻟﺠﺪول  :9ﺳﺠﻞ أذوﻧﺎت اﻟﺼﺮف ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﻓﺘﺮة 2010-2004
اﻟﻤﻘﺒﻮﺿــﺎت
اﻟﺮﺑﺢ/اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة )دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺒﺾ اﻟﻔﻌﻠﻲ)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﺾ

اﻻﺳﺘﻼﻣــﺎت
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ

اﻟﻮآﺎﻟﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ

1,176,269.64
1,343,964.83
328,027.59
732,606.95
)(246,394.52

5,140,136.76
5,307,831.95
4,088,320.38
4,492,899.74
3,608,827.18

19/01/2005
Nov. 2005
19/01/2007
19/09/2008
10/12/2009

6,216,532.80
6,216,532.78
4,794,373.31
4,794,373.31
3,834,018.00

IBRD

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

2,317,802.76
2,453,387.14
906,456.78

12,102,125.26
12,810,062.64
10,249,425.21

28/09/2006
28/09/2006
31/07/2007

10,597,399.70
11,217,315.23
7,503,239.54

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

28/09/2006
28/09/2006
31/07/2007

1,342,569.97
1,734,496.04

10,629,963.40
10,882,559.47

16/09/2008
08/12/2009

7,483,781.61
7,371,509.51

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

16/09/2008
08/12/2009

ﻗﻴﻤﺔ اﻷذن ﺑﺎل  US$ﺣﺴﺐ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺐ

اﻟﻤﺒﻠﻎ )ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ(

ﻓﺌﺔ  /ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻠﺔ

رﻣﺰ أذن اﻟﺼﺮف

اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ

ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

6,216,532.80
6,216,532.78
4,794,373.31
4,794,373.31
3,834,018.00

دوﻻر آﻨﺪي
دوﻻر آﻨﺪي
دوﻻر آﻨﺪي
دوﻻر آﻨﺪي
دوﻻر آﻨﺪي

آﻨﺪا
آﻨﺪا
آﻨﺪا
آﻨﺪا
آﻨﺪا

2004
2005
2006
2008
2009

25/10/2004
21/04/2005
22/12/2006
27/06/2008
12/06/2009

9,784,322.50
10,356,675.50
9,342,968.43

10,597,399.70
11,217,315.23
7,503,239.54

ﻳﻮرو
ﻳﻮرو
ﻳﻮرو

ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ

2004
2005
2006

31/12/2004
18/01/2006
20/12/2006

9,287,393.43
9,148,063.43

7,483,781.61
7,371,509.51

ﻳﻮرو
ﻳﻮرو

2007
2008

Dec.2007
Dec.2008

3,963,867.12 09/11/2004
3,963,867.12 Nov. 2005
3,760,292.79 19/01/2007
3,760,292.79 19/09/2008
3,855,221.70 10/12/2009

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

اﻟﺮﺻﻴﺪ

9,997,393.30

6,568,287.40

ﻳﻮرو

ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ

2009

Oct.2009

-

6,304,813.19
6,304,813.19
3,152,406.60
3,152,406.60

03/08/2005
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007

6,304,813.19
6,304,813.19
3,152,406.60
3,152,406.60
18,914,439.57

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

03/08/2005
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007

18,914,439.57

18,914,439.57

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

BU 104 1006 01

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

2004

09/08/2004

-

1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64

18/04/2006
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008

1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.63
7,565,775.83

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

18/04/2006
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008

7,565,775.83

7,565,775.83

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

BU 105 1003 01

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

2005

08/07/2005

145,781.24
269,019.44
408,780.12
517,828.45
80,274.47
348,327.28

2,558,067.65
2,681,305.85
2,821,066.54
2,930,114.87
2,492,560.89
2,760,613.72

28/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009

1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.38
11,662,922.38

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

28/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009

14,473,718.52
2,412,286.41
2,412,286.41
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.44

11,662,922.38

ﻳﻮرو

BU 106 1004 01

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

2006

10/05/2006

408,780.12
517,828.46
80,274.47
348,327.30
767,026.23

2,821,066.54
2,930,114.87
2,492,560.89
2,760,613.72
3,179,312.65

12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010

1,943,820.40
1,943,820.39
1,943,820.40
1,943,820.38
1,943,820.40
1,943,820.41
11,662,922.38

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010

14,473,718.52
2,412,286.42
2,412,286.41
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.43

11,662,922.38

ﻳﻮرو

BU 107 1006 01

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

2007

23/07/2007

32,109.79
139,330.92
)(435,806.66

997,024.36
1,104,245.49
529,107.91

17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010

777,528.16
777,528.16
777,528.16
2,332,584.48
4,665,168.96

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010

5,789,487.42
964,914.57
964,914.57
964,914.57
2,894,743.71

11/02/2010

1,520,302.52
7,601,512.60
9,121,815.12

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

11/02/2010

اﻟﺮﺻﻴﺪ

13,884,041.00
2,314,006.88
11,570,034.12

اﻟﺮﺻﻴﺪ

اﻟﺮﺻﻴﺪ

4,665,168.96

9,121,815.12

ﻳﻮرو

ﻳﻮرو

BU 108 1004 01

BU 109 1007 01

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

2008

2009

15/08/2008

18/12/2009

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

اﻟﺮﺻﻴﺪ

13,884,041.00

9,121,815.12

ﻳﻮرو

3,364,061.32
3,364,061.32

17/11/2004
05/12/2005

3,364,061.32
3,364,061.32

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

17/11/2004
05/12/2005

3,364,061.32
3,364,061.32

3,364,061.32
3,364,061.32

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

380,132.91
944,460.32
900,549.53
2,225,142.76

2,166,550.02
6,303,711.64
4,473,383.73
12,943,645.39

1,207,260.68
23/08/2005
3,621,782.04 Feb. 2006
3,621,782.04
24/07/2006
7,243,564.08

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

10,718,502.63
1,786,417.11 23/08/2005
5,359,251.32 Feb. 2006
3,572,834.20 24/07/2006
10,718,502.63

7,243,564.08

ﻟﻴﺮة اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻴﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

450,274.75
1,354,916.85
1,178,537.31
2,983,728.91

2,236,691.86
6,036,303.40
5,429,236.28
13,702,231.54

24/07/2006
09/08/2006
16/08/2006

1,207,260.68
3,163,681.03
2,872,622.37
7,243,564.08

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

24/07/2006
09/08/2006
16/08/2006

10,718,502.63
1,786,417.11
4,681,386.55
4,250,698.97
10,718,502.63

7,243,564.08

ﻟﻴﺮة اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻴﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

2005

-

2,000,000.00
2,000,000.00
920,000.00

27/10/2005
02/11/2006
25/10/2007

2,000,000.00
2,000,000.00
920,000.00
4,920,000.00

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

27/10/2005
02/11/2006
25/10/2007

4,920,000.00

4,920,000.00

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

2004

13/05/2005

-

2,000,000.00
1,159,700.00

02/11/2006
25/10/2007

2,000,000.00
1,159,700.00
3,159,700.00

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

02/11/2006
25/10/2007

3,159,700.00

3,159,700.00

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

2005

01/03/2006

-

2,500,000.00
2,500,000.00
2,315,000.00

25/10/2007
19/11/2008
11/05/2009

2,500,000.00
2,500,000.00
2,315,000.00
7,315,000.00

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

25/10/2007
19/11/2008
11/05/2009

7,315,000.00

7,315,000.00

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

2006

25/04/2007

2,341,500.00
2,341,500.00

19/11/2008
11/05/2009

2,341,500.00
2,341,500.00
4,683,000.00

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

19/11/2008
11/05/2009

11/05/2009

1,900,000.00
3,797,000.00

-

-

1,900,000.00

5,697,000.00

BU 110 1002 01
D 11
D 11

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

2010

14/04/2010

هـــﻮﻟـﻨـــﺪا
هـــﻮﻟـﻨـــﺪا

2004
2005

08/12/2003
08/12/2003

2004

18/05/2004

01/06/2005

4,683,000.00

4,683,000.00

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

2006

21/02/2008

5,697,000.00

5,697,000.00

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

2008

21/04/2009

5,840,000.00

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

2008

12/05/2010

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

11/05/2009

اﻟﺮﺻﻴﺪ

1,900,000.00
3,797,000.00

أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ

اﻟﺮﺻﻴﺪ

5,840,000.00
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اﻟﺼﻔﺤﺔ 10
اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺌﻤــﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
اﻟﺠﺪول  :10ﻗﺒﺾ أذوﻧﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ اﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  30ﺟﻮان  /ﺣﺰﻳﺮان 2010

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ 2010

ﻓﺮﻧﺴــــﺎ

اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ 2011

اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ 2012

اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ 2013

ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪوﻟﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪوﻟﺔ

9,997,393.00

أﻟﻤﺎﻧﻴـــﺎ
اذن ﺻﺮف
)ﺑﻤﻌﺪل ﺁﻟﻴﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻴﺎﻟﻎ ﻗﺪرﻩ  0.8058ﻳﻮرو ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﻮاﺣﺪ(
2,412,287
2007
1,929,829.00
964,914
2008
2009

2,314,007

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اذن ﺻﺮف ) 2009دوﻻر أ(
اذن ﺻﺮف ) 2010دوﻻر أ(

4,628,014
4,628,014

4,628,014

1,900,000
1,946,666

1,897,000
1,946,667

1,946,667

9,537,874

15,029,524

11,202,696

ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة  2008-2006اﺧﺘﺎرت أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻴﻮرو ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺗﺪﻓﻊ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﺷﺮﻳﺤﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ
ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أذوﻧﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ  2010ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ /ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ

9,997,393

2,412,287
2,894,743
4,628,015

2010

اﻟﻤﺠﻤﻮع

11,570,035
13,884,041

4,628,013.00

3,797,000
5,840,000
4,628,013

9,997,393.00

50,395,499
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ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ أآﺪّت ﺧﻄﻴ ًﺎ ﻷﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  30ﺟﻮان  /ﺣﺰﻳﺮان 2010
أﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة  2011-2009ﻹﻋﺎدة ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﻤﺎل،
أو أﻧﻬﺎ ﺳﺪّدت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ دون إﺧﻄﺎر أﻣﻴﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺧﻄﻴ ًﺎ ﺑﺬﻟﻚ.

.1

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

.2

اﻟﻨﻤﺴﺎ

.3

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

.4

آﻨﺪا

.5

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ

.6

اﻟﺪاﻧﻤﺮك

7

اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ

.8

ﻓﻨﻠﻨﺪا

.9

ﻓﺮﻧﺴﺎ

.10

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

.11

اﻟﻴﻮﻧـــﺎ ن

12

اﻳﺴﻠﻨﺪا

.13

اﻳﺮﻟﻨﺪا

.14

ﻟﻜﺴﻤﺒﺮغ

15.

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

16.

اﻟﻨﺮوﻳﺞ

17

اﺳﺒـــﺎﻧﻴــﺎ

18

اﻟﺴﻮﻳﺪ

19

ﺳﻮﻳﺴــﺮا

20

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

1
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اﻟﻤﺮﻓـــﻖ اﻟﺜــﺎاﻧــﻲ

ﺧﻄﻂ ادارة اﻻزاﻟﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﺎدي و اﻟﺴﺘﻴﻦ
اﻟﺒﻠـــﺪ

اﻟﻮآـــﺎﻟﺔ

اﻟﻘﻄـــﺎع

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ

ﻳﻮﻧﻴﺪو

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﺑﻴﺮو

ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون
ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون
ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون
ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺑﻴﺮو

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﺳﺎﻧﺖ آﻴﺘﺲ وﻧﻴﻔﻴﺲ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﺳﺎﻧﺖ آﻴﺘﺲ وﻧﻴﻔﻴﺲ

اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟــﻲ

ﺗﺮآﻴﺎ

ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

اﻟﺸﺮاﺋـــﺢ
2010

ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت.

2009

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮات ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻋﺪم ﺟﺎهﺰﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮات ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺟﺮاء ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ.
ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﺴﺒﺐ.

2008
2008
2009

ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺘﻈﺎرا
ﻟﺼﺪور ﻗﺮار داﺧﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ.
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

2009

اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

2009

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

2008

ﻋﺪم اآﺘﻤﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ )ﻟﻌﺎﻣﻲ  2007و
 (2008واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ،وﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺈﻏﻼق اﺗﻔﺎق اﻟﻤﻨﺤﺔ.

2009

1

ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﺎدي و اﻟﺴﺘﻴﻦ
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اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺨﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎم 2010
اﻟﺒﻨﺪ
ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺮرة )اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺮاﺋﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺠﺎرﻳﺔ(
ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ /اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻓﺮادﻳﺔ /اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺧﻄﺔ إدارة ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﻣﺨﺎزن اﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎت وﻣﺪﻳﺮ ﻣﻬﺎم
اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل واﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺎرزة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ /وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻘﺮرة
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻓﺮادﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ )إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﻘﺮر  2/28ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ( وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻌﺮف ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻏﻴﺮ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻘﺮرة

أهﺪاف ﻋﺎم 2010
49
51
10
250.5
87
100%

ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد

1
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اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺨﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻟﻌﺎم 2010
اﻟﺒﻨﺪ
ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ

أهﺪاف ﻋﺎم 2010
 26) 105ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﺴﻨﻮات و  79اﺗﻔﺎق ﺟﺪﻳﺪ(

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ/اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ )ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﻄﻂ
إدارة ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﺑﻨﻮك اﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎت ،ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ(
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﺮاﺋﺪة/ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ )وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮر  2/28ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ( وآﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻏﻴﺮ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت/اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ
ﺳﺮﻋﺔ اﻻآﺘﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ واﻹﺟﺎﺑﺎت إﻻ إذا آﺎن هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ

88
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 109ﺑﻠﺪ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد
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ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻬﺪف
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﺆﺷﺮ اﻷداء
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻧﺴﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺗﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ %90
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﺎم  2008ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ/اﻟﻤﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ
ﻋﺎم 2010
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ/اﻟﻤﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ
 7ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺒﻞ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮق واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻮﺣﺪات اﻷوزون
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة وﺣﺪات واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،وﺑﺎﻷﺧﺺ
ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة وﺣﺪات اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺠﺪﻳﺪة
وﺣﺪات اﻷوزون
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ ﺗﺤﺼﻞ آﻞ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
آﻞ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان
ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺒﻠﺪان ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
ﻓﻌﻠﻲ أو ﻣﺤﺘﻤﻞ واﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻲ أو ﻣﺤﺘﻤﻞ واﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ
اﻣﺘﺜﺎل ﻓﻌﻠﻲ أو ﻣﺤﺘﻤﻞ )وﻓﻘﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
ﻟﻤﻘﺮرات ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻃﺮاف و/أو
ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺧﺎرج اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺧﺎرج اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﺸﺒﻜﺔ
وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺗﺠﺎهﺎت(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺪد ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  7ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج وإﻳﺼﺎل
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ أو ﺗﻠﻚ
وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺟﻤﺎهﻴﺮ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻮﺟﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺟﻤﺎهﻴﺮ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻓﻌﻼ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻼ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﺪد اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ/اﻹﻧﺠﺎزات  5ﻣﻦ آﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ/إﻧﺠﺎزات
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ
ﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل و
اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻣﻊ اﻟﻮآﺎﻻت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
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اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺨــﺎﻣﺲ
ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺨﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟـﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2010
أهﺪاف ﻋﺎم 2010

اﻟﺒﻨﺪ
ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺮرة

25

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ /أﻧﺸﻄﺔ اﻓﺮادﻳﺔ )اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،وﺧﻄﻂ إدارة ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،وﻣﺼﺎرف اﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎت
واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ( اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺮرة.
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺎرزة اﻟﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ /ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
13
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺮرة
311.8
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻓﺮادﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ )إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﻘﺮر  2/28ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ( وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻌﺮف ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
14
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺮرة
36

ٍﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻼزم ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ

 12ﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد

1
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اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺴـــﺎدس

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺨﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻌﺎم 2010
أهﺪاف ﻋﺎم 2010

اﻟﺒﻨﺪ
ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ
)اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات(
ﻋﺪد ﻓﺮادى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت/اﻷﻧﺸﻄﺔ )اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﺧﻄﻂ إدارة ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ،
ﻣﺼﺎرف اﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎت ،إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ( اﻟﻤﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ/ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون اﻟﻤﺰاﻟﺔ ﻟﻔﺮادى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
إآﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت )ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮر  2/28ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ( وﺣﺴﺒﻤﺎ هﻲ ﻣﺤﺪدة
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
ﻋﺪد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ/اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ
ﺳﺮﻋﺔ اﻹآﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻹآﻤﺎل اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إآﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

%100

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد واﻟﺮدود ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ

%100

8
3

5/5
240,3
*5
%100
 11ﺷﻬﺮا

)*( ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري واﺣﺪ ،وﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،وﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
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اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺴــــﺎﺑﻊ
ﻗــﺎﺋﻤﺔ اﻟـــﻮآـــــﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺨﻄﻂ ادارة ازاﻟــــﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن

اﻟﻮآـــﺎﻟﺔ أﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
أﻟﻤﺎﻧﻴـــﺎ

اﻟﺒﻠــﺪ
ﺘﺎن

أﻓﻐﺎﻧﺴ
أﻟﺒﺎﻧﻴ ﺎ
اﻟﺠ ﺰاﺋﺮ
أﻧﻐ ﻮﻻ
أﻧﺘﻴﻐ ﻮا وﺑ ﺮﺑﻮدا
اﻷرﺟﻨﺘﻴ ﻦ
أرﻣﻴﻨﻴ ﺎ
ﺟ ﺰر اﻟﺒﻬﺎﻣ ﺎ
اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ
ﺑﻨﻐﻼدﻳ ﺶ
ﺑﺮﺑ ﺎدوس
ﺑﻠ ﻴﺰ
ﺑﻨ ﻦ
ﺑﻮﺗ ﺎن
ﺎ )دوﻟ ﺔ
اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة  -ﺑﻮﻟﻴﻔﻴ
)اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺎت
اﻟﺒﻮﺳ ﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳ ﻚ
ﺑﻮﺗﺴ ﻮاﻧﺎ
اﻟﺒﺮازﻳ ﻞ
ﺑ ﺮوﻧﻲ دار اﻟﺴ ﻼم
ﺑﻮرآﻴﻨ ﺎ ﻓﺎﺳ ﻮ
ﺑﻮروﻧ ﺪي
آﻤﺒﻮدﻳ ﺎ
اﻟﻜ ﺎﻣﻴﺮون
اﻟ ﺮأس اﻷﺧﻀ ﺮ
ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ اﻟﻮﺳ ﻄﻰ
ﺗﺸ ﺎد
ﺷ ﻴﻠﻲ
اﻟﺼ ﻴﻦ
آﻮﻟﻮﻣﺒﻴ ﺎ
ﺟ ﺰر اﻟﻘﻤ ﺮ
اﻟﻜﻮﻧﻐ ﻮ
ﺟﺰر آ ﻮك
ﺘﺎرﻳﻜﺎ
آﻮﺳ
آ ﻮت دﻳﻔ ﻮار
آﺮواﺗﻴ ﺎ

ﻳﻮﻧﻴﺪو
أﻟﻤﺎﻧﻴـــﺎ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
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ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺪو

آﻮﺑ ﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ آﻮرﻳ ﺎ اﻟﺸ ﻌﺒﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ
ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐ ﻮ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ
ﺟﻴﺒﻮﺗ ﻲ
دوﻣﻴﻨﻴﻜ ﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﻴ ﺔ
إآ ﻮادور
ﻣﺼ ﺮ
اﻟﺴ ﻠﻔﺎدور
ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ
إرﻳﺘﺮﻳﺎ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﻓﻴﺠﻲ
ﻏﺎﺑﻮن
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
ﻏﺎﻧﺎ
ﻏﺮﻳﻨﺎدا
ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ
ﻏﻴﻨﻴﺎ
ﻏﻴﻨﻴﺎ  -ﺑﻴﺴﺎو
ﻏﻴﺎﻧﺎ
هﺎﻳﺘﻲ
هﻨﺪوراس
اﻟﻬﻨﺪ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
)إﻳﺮان )ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ  -اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺮاق
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
اﻷردن
آﻴﻨﻴﺎ
آﻴﺮﻳﺒﺎس
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻو اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻟﺒﻨﺎن
ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ
ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ
اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ

ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
أﻟﻤﺎﻧﻴـــﺎ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
أﻟﻤﺎﻧﻴـــﺎ
أﻟﻤﺎﻧﻴـــﺎ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺐ
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ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
أﻟﻤﺎﻧﻴـــﺎ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
أﻟﻤﺎﻧﻴـــﺎ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
أﻟﻤﺎﻧﻴـــﺎ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟـــــﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺪو
أﻟﻤﺎﻧﻴـــﺎ
ﻳﻮﻧﻴﺐ

ﻣﻼوي
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﻣﻠﺪﻳﻒ
ﻣﺎﻟﻲ
ﺟﺰر ﻣﺎرﺷﺎل
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻮرﻳﺸﻴﻮس
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰﻳﺎ )وﻻﻳﺎت ــ اﻟﻤﻮﺣﺪة(
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺳﻮد
اﻟﻤﻐﺮب
ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻖ
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر
ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
ﻧﺎورو
ﻧﻴﺒﺎل
ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا
اﻟﻨﻴﺠﺮ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
ﻧﻴﻮي
ﻋﻤﺎن
ﺑﺎآﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻻو
ﺑﻨﻤﺎ
ﺑﺎﺑﻮا ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺑﺎراﻏﻮاي
ﺑﻴﺮو
اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﻗﻄﺮ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ
رواﻧﺪا
ﺳﺎﻧﺖ آﻴﺘﺲ وﻧﻴﻔﺲ
ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ
ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ وﺟﺰر ﻏﺮﻳﻨﺎدﻳﻦ
ﺳﺎﻣﻮا
ﺳﺎن ﺗﻮﻣﻲ وﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺴﻨﻐﺎل
ﺻﺮﺑﻴﺎ
ﺳﻴﺸﻴﻞ
ﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن
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ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺐ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟـــــﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺪو

ﺟﺰر ﺳﻠﻴﻤﺎن
اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ
اﻟﺴﻮدان
ﺳﻮرﻳﻨﺎم
ﺳﻮازﻳﻠﻨﺪ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ اﻟﻴﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﻴﻤﻮر -ﻟﻴﺸﺘﻲ
ﺗﻮﻏﻮ
ﺗﻮﻧﻐﺎ
ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد وﺗﻮﺑﺎﻏﻮ
ﺗﻮﻧﺲ
ﺗﺮآﻴﺎ
ﺗﺮآﻤﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ
أوﻏﻨﺪا
أوروﻏﻮاي
ﻓﺎﻧﻮاﺗﻮ
)ﻓﻨﺰوﻳﻼ )ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ  -اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ
ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎم
اﻟﻴﻤﻦ
زاﻣﺒﻴﺎ
زﻣﺒﺎﺑﻮي

ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺪو
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺪو
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟـــــﻲ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
ﻳﻮﻧﻴﺐ
أﻟﻤﺎﻧﻴـــﺎ

4
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اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻃﻠﺒﺎت ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ إﺿﺎﻓﻴــــﺔ
اﻟﻮآﺎﻟﺔ
آﻨﺪا
آﻨﺪا
آﻨﺪا

اﻟﺮﻣـــﺰ
BKF/PHA/54/INV/24
BOL/PHA/57/TAS/32
CUB/PHA/45/INV/32

آﻨﺪا

STL/PHA/52/INV/12

آﻨﺪا

STL/PHA/56/INV/15

ﻓﺮﻧﺴﺎ

IRA/HAL/28/TAS/49

ﻓﺮﻧﺴﺎ

LEB/REF/23/TAS/21

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

BRA/PHA/55/PRP/282

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

BRA/PHA/57/PRP/286

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

IND/PHA/56/PRP/426

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

MOR/FUM/56/INV/62

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

SEN/PHA/52/INV/24

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

SEN/PHA/57/INV/28

اﻟﺴﻮﻳﺪ

ROM/PHA/45/TAS/31

اﻟﺴﻮﻳﺪ

YUG/PHA/43/TAS/22

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

AFR/FUM/38/TAS/32

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ANG/PHA/55/PRP/08

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ARG/PHA/55/PRP/157

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ :ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2005
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻷوﻟﻰ(
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎت
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺒﻜﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون
وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮهﺎ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع رﻏﺎوي
اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ(
اﻟﻤﻮاد
إزاﻟﺔ
ﻹدارة
ﺧﻄﺔ
إﻋﺪاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ(
إزاﻟﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم آﻐﺎز ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ
ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻴﻠﺔ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
)اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
)اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻹﺟﺮاء ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﺮوﻣﻴﺪ
اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ووﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان
ذات ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
1

اﻟﺴﺒﺐ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻌﻄﺎء اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎت.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ
ﻣﻦ ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﺪات اﻻﺳﺘﺼﻼح.
ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺣﺪة إدارة اﻟﻤﺸﺮوع.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
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اﻟﻮآﺎﻟﺔ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

اﻟﺮﻣـــﺰ

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﺴﺒﺐ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ARM/REF/57/PRP/04

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BGD/FOA/57/PRP/33

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BGD/PHA/56/PRP/29

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BGD/REF/57/PRP/34

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BRA/FOA/57/PRP/287

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BRA/PHA/55/PRP/283

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BRA/REF/47/DEM/275

ﻣﺸﺮوع ﺗﺪﻟﻴﻠﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ
ﻟﻤﺒﺮدات اﻟﻄﺮد اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ،ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺒﺮدات
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BRA/REF/57/PRP/289

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BRA/REF/57/PRP/290

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BRA/SOL/57/PRP/291

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BRU/REF/44/TAS/10

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

CHD/PHA/53/INV/16

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وأﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء
اﻟﺴﻴﺎرات.
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

CHI/FOA/57/PRP/167

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

CHI/HAL/51/TAS/164

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

CHI/PHA/55/PRP/165

إزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎت :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ وﻣﻌﺪات إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ واﺳﺘﺮداد اﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎت.
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

CHI/REF/57/PRP/170

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ
إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

COL/ARS/56/INV/71

إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج أﺟﻬﺰة
اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق اﻟﻤﺰودة ﺑﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺠﺮﻋﺎت.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

COL/FOA/57/PRP/72

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﺮآﻴﺒﺎت ﻟﻤﺸﺮوع أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق
اﻟﻤﺰودة ﺑﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺠﺮﻋﺎت اﻟﻤﺬآﻮر.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

COL/PHA/55/PRP/69

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ
اﻟﻬﻮاء(
إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت(

2

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ
إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك.

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
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اﻟﻮآﺎﻟﺔ

اﻟﺮﻣـــﺰ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

COL/REF/47/DEM/65

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

COS/PHA/55/PRP/39

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

COS/REF/57/PRP/41

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

CPR/PHA/55/PRP/460

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

CPR/PHA/55/PRP/461

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

CPR/PHA/55/PRP/464

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

CPR/PHA/55/PRP/471

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﺸﺮوع ﺗﺪﻟﻴﻠﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ
ﻟﻤﺒﺮدات اﻟﻄﺮد اﻟﻤﺮآﺰي ،ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺴﺒﺐ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ :اﻟﻘﻄﺎﻋﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺎن
ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ :ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت
إﻋﺪاد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع رﻏﺎوي
اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ(

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

CUB/FOA/57/PRP/41

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

CUB/PHA/56/PRP/40

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

CUB/REF/58/PRP/42

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

DOM/FOA/57/PRP/44

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ(
إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
إﻳﻼء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﺨﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

DOM/HAL/51/TAS/39

ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹدارة ﺑﻨﻮك اﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎت

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

DOM/PHA/55/PRP/42

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ELS/PHA/55/PRP/23

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

FIJ/PHA/55/PRP/19

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

GAM/PHA/55/PRP/20

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

GBS/REF/43/TAS/07

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ :ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﺟﻬﺰة
ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء اﻟﺴﻴﺎرات وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
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ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻌﻨﺼﺮ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء
اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺢ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاء اﻟﻤﻌﺪات.
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اﻟﻮآﺎﻟﺔ

اﻟﺮﻣـــﺰ

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ

اﻟﺴﺒﺐ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

GEO/PHA/55/PRP/26

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

GEO/REF/57/PRP/27

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

GEO/SEV/57/INS/28

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

GUA/PHA/56/INV/35

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

IDS/PHA/55/PRP/183

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ(
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻓﻖ أﻟﻒ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

IDS/REF/57/PRP/185

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

IDS/REF/57/PRP/188

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

IND/PHA/56/PRP/428

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

IND/PHA/56/PRP/430

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

IND/PHA/56/PRP/431

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

IND/PHA/56/PRP/432

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

IND/PHA/56/PRP/433

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ
إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ(
إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء

)ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ
اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺤﺮﻳﻖ واﻟﻤﺬﻳﺒﺎت(
ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

IRA/FOA/57/PRP/195

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺠﺎﺳﻨﺔ(

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

IRA/PHA/56/PRP/188

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ(

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

IRA/REF/57/PRP/193

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

IRA/SOL/57/PRP/194

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

JAM/PHA/55/PRP/24

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

KYR/PHA/55/PRP/20

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ(
إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ

واﻟﻤﺬﻳﺒﺎت(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
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اﻟﻮآﺎﻟﺔ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

اﻟﺮﻣـــﺰ
KYR/REF/57/PRP/21

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(

اﻟﺴﺒﺐ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

LAC/REF/47/DEM/36

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

LEB/FOA/57/PRP/71

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

LEB/PHA/55/PRP/67

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

LEB/REF/57/PRP/69

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

LEB/REF/57/PRP/70

ﻣﺸﺮوع ﺗﺪﻟﻴﻠﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ
ﻟﻤﺒﺮدات اﻟﻄﺮد اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ ،ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺒﺮدات اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﺁﻟﻴﺔ
ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﺸﺮآﺎت ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻤﺒﺮدات اﻟﻤﺬآﻮر.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺎء(
إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

MAL/FOA/57/PRP/164

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

MAL/PHA/55/PRP/161

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

MAL/REF/57/PRP/162

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

MAL/REF/57/PRP/163

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺗﻜﻴﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺎء ﻓﻲ
اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ(
إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ) ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺬي

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

MAU/PHA/57/INV/22

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

MDV/PHA/53/INV/15

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

MEX/FOA/56/DEM/141

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

MEX/FUM/26/DEM/86

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

MOL/PHA/55/PRP/21

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

MOZ/PHA/56/INV/15

ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

NIR/FOA/57/PRP/123

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(

اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺎء(

ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ(
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﻮﻟﻴﻮرﻳﺘﺎن اﻟﺠﺰﻳﺌﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ(
ﺑﺪاﺋﻞ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

5

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ،اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎت
ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪهﺎ ﻓﻲ
ﻳﻮﻟﻴﻪ/ﺗﻤﻮز .2010
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
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اﻟﻮآﺎﻟﺔ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

اﻟﺮﻣـــﺰ
NIR/PHA/55/PRP/119

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

NIR/PHA/56/PRP/121

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

PAK/SEV/57/INS/73

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

PAN/FOA/57/PRP/30

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

PAN/PHA/55/PRP/28

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

PAR/FOA/57/PRP/21

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

PAR/PHA/57/PRP/22

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

PER/PHA/55/INV/41

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

PER/PHA/55/PRP/40

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ(
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻓﻖ أﻟﻒ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

SIL/HAL/51/TAS/15

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎت.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

SIL/REF/41/TAS/06

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

SIL/REF/41/TAS/07

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻮاﻓﺰ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ :اﺳﺘﺮداد/إﻋﺎدة
ﺗﺪوﻳﺮ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن12-

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

SRL/MUS/57/PRP/35

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

SRL/PHA/55/PRP/33

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

SUR/PHA/56/INV/16

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

TRI/PHA/55/PRP/23

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

TRI/PHA/59/PRP/25

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ(

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎﻋﺎ اﻟﺮﻏﺎوي

واﻟﻤﺬﻳﺒﺎت(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ(

اﻟﺴﺒﺐ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ وﺟﻮد
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ وﺟﻮد
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ وﺟﻮد
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﺧﻄﻂ إدارة ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
وﺧﻄﻂ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

URT/FOA/57/PRP/25

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

URT/PHA/54/INV/23

ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
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اﻟﻮآﺎﻟﺔ
ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

اﻟﺮﻣـــﺰ

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﺴﺒﺐ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

URU/FOA/57/PRP/52

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

URU/PHA/55/PRP/48

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

URU/SEV/56/INS/49

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

AFG/PHA/47/TAS/05

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

AFG/PHA/55/PRP/09

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ANT/PHA/55/PRP/12

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BAH/PHA/50/TAS/17

ﺧﻄﺔ ﻹدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BAH/PHA/55/PRP/19

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BDI/PHA/55/TAS/22

ﺧﻄﺔ ﻹدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BDI/SEV/57/INS/25

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BEN/PHA/57/PRP/21

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬآﺮة
اﻟﺘﻔﺎهﻢ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BGD/PHA/56/PRP/30

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BHA/PHA/55/PRP/15

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BHU/PHA/55/PRP/13

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BHU/PHA/56/PRP/14

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )إﺿﺎﻓﻲ(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BKF/PHA/55/PRP/25

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(
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ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ وإﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﺮﻏﺎوي.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
إﻳﻼء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﺨﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
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اﻟﻮآﺎﻟﺔ

اﻟﺮﻣـــﺰ

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BKF/PHA/56/PRP/27

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )إﺿﺎﻓﻲ(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BOT/SEV/53/INS/10

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BRU/PHA/55/PRP/11

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

BRU/SEV/43/INS/05

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻳﻮﻧﻴﺐ

BZE/PHA/53/TAS/19

ﻳﻮﻧﻴﺐ

BZE/PHA/55/PRP/21

ﺧﻄﺔ ﻹدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء)اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻷوﻟﻰ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

CBI/PHA/56/PRP/13

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

CHD/PHA/55/PRP/17

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

COI/PHA/55/PRP/15

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

COI/PHA/56/TAS/16

ﻳﻮﻧﻴﺐ

CPR/PHA/55/PRP/465

ﺧﻄﺔ ﻹدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ :إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ  :اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

CPR/PHA/55/PRP/472

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
8

اﻟﺴﺒﺐ
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﺑﻌﺪ
واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺬآﺮة اﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬآﺮة
اﻟﺘﻔﺎهﻢ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺬآﺮة
اﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
إﻳﻼء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﺨﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
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ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ :ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

DJI/PHA/55/PRP/14

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺴﺒﺐ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

اﻟﻮآﺎﻟﺔ

اﻟﺮﻣـــﺰ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

DJI/PHA/58/PRP/16

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ(

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

DMI/PHA/57/PRP/16

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

DRC/PHA/55/PRP/27

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ECU/PHA/59/PRP/44

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
إﻳﻼء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﺨﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

EQG/PHA/56/PRP/03

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

EQG/PHA/57/TAS/04

ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ERI/PHA/54/TAS/04

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ERI/PHA/55/PRP/07

ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ETH/PHA/56/PRP/19

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬآﺮة
اﻟﺘﻔﺎهﻢ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬآﺮة
اﻟﺘﻔﺎهﻢ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

GAB/PHA/55/PRP/22

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

GBS/PHA/57/PRP/12

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬآﺮة
اﻟﺘﻔﺎهﻢ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

GRN/PHA/55/PRP/13

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

GUA/PHA/56/TAS/34

ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻓﻖ أﻟﻒ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
إﻳﻼء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﺨﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
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ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺴﺒﺐ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

اﻟﻮآﺎﻟﺔ
ﻳﻮﻧﻴﺐ

اﻟﺮﻣـــﺰ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

GUI/PHA/56/PRP/21

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

GUY/PHA/55/PRP/16

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

HON/PHA/55/PRP/25

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

IND/PHA/56/PRP/429

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ(

ﻳﻮﻧﻴﺐ

IRA/PHA/56/PRP/189

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ(

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬآﺮة
اﻟﺘﻔﺎهﻢ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
إﻳﻼء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﺨﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

GUA/PHA/57/PRP/37

ﻳﻮﻧﻴﺐ

IVC/PHA/57/PRP/30

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

KAM/PHA/55/PRP/18

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

MAG/PHA/55/PRP/17

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

MAG/PHA/56/TAS/18

ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻳﻮﻧﻴﺐ

MAR/SEV/53/INS/19

ﻳﻮﻧﻴﺐ

MAU/PHA/53/TAS/18

ﻳﻮﻧﻴﺐ

MAU/PHA/55/PRP/20

ﻳﻮﻧﻴﺐ

MAU/SEV/57/INS/23

ﻳﻮﻧﻴﺐ

MLI/PHA/55/PRP/25

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬآﺮة
اﻟﺘﻔﺎهﻢ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة
اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

MLI/PHA/57/TAS/27

ﻳﻮﻧﻴﺐ

MLW/PHA/55/PRP/27

ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
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ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
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اﻟﻮآﺎﻟﺔ
ﻳﻮﻧﻴﺐ

اﻟﺮﻣـــﺰ
MOL/PHA/56/TAS/22

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺴﺒﺐ
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬآﺮة
اﻟﺘﻔﺎهﻢ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬآﺮة
اﻟﺘﻔﺎهﻢ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

MON/PHA/55/PRP/14

ﻳﻮﻧﻴﺐ

MOZ/PHA/55/PRP/14

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

MOZ/PHA/58/PRP/17

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ(

ﻳﻮﻧﻴﺐ

MYA/PHA/57/PRP/10

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

MYA/SEV/58/INS/11

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻳﻮﻧﻴﺐ

NEP/PHA/55/PRP/23

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬآﺮة
اﻟﺘﻔﺎهﻢ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

NIC/PHA/56/TAS/22

ﻳﻮﻧﻴﺐ

OMA/PHA/55/PRP/17

ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻓﻖ أﻟﻒ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

PAK/ARS/56/TAS/72

ﻳﻮﻧﻴﺐ

PAK/PHA/55/PRP/69

ﻳﻮﻧﻴﺐ

PAN/PHA/50/TAS/27

ﻳﻮﻧﻴﺐ

PER/PHA/55/TAS/42

ﻳﻮﻧﻴﺐ

PRC/PHA/55/PRP/18

ﻳﻮﻧﻴﺐ

QAT/PHA/55/PRP/12

ﻳﻮﻧﻴﺐ

RWA/PHA/55/PRP/15

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻠﻘﺎت ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم
اﻟﻤﺰودة ﺑﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺠﺮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺮز ﺻﻮب اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  2011ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺗﻢ ﺻﺮف ﻧﺴﺒﺔ  88ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2009
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ ﻣﻮاد اﻟﻤﺮﻓﻖ أﻟﻒ )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
اﻷوﻟﻰ( )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻓﻖ أﻟﻒ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬآﺮة
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻔﺎهﻢ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ اﻟﻼزﻣﻴﻦ ﻹﺟﺮاء
اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
11

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58
Annex VIII

اﻟﻮآﺎﻟﺔ
ﻳﻮﻧﻴﺐ

اﻟﺮﻣـــﺰ
SAM/PHA/57/TAS/12

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

اﻟﺴﺒﺐ
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
إﻳﻼء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وإﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪ ،واﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

SAU/PHA/53/TAS/04

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

SAU/PHA/55/PRP/06

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

SAU/SEV/53/INS/02

اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻟﻸوزون(

ﻳﻮﻧﻴﺐ

SIL/PHA/56/PRP/18

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

SIL/PHA/57/TAS/19

ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(

ﻳﻮﻧﻴﺐ

SRL/PHA/55/PRP/34

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

STK/PHA/56/PRP/14

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

STL/PHA/55/PRP/13

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
إﻳﻼء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﺨﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

STP/PHA/55/PRP/15

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

STV/PHA/55/PRP/13

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

SUR/PHA/55/PRP/14

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

SWA/PHA/56/PRP/13

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬآﺮة
اﻟﺘﻔﺎهﻢ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
إﻳﻼء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﺨﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
إﻳﻼء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﺨﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
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ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
إﻋﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮي

اﻟﺴﺒﺐ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

اﻟﻮآﺎﻟﺔ
ﻳﻮﻧﻴﺐ

اﻟﺮﻣـــﺰ

ﻳﻮﻧﻴﺐ

TLS/PHA/59/PRP/03

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

TOG/PHA/56/PRP/17

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

UGA/PHA/56/PRP/14

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

URT/PHA/57/PRP/26

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ZAM/PHA/56/PRP/22

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ

ZAM/SEV/57/INS/24

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ(

ﻳﻮﻧﻴﺪو

AFR/REF/48/DEM/37

ﻳﻮﻧﻴﺪو

ALB/PHA/55/PRP/17

ﻣﺸﺮوع ﺗﺪﻟﻴﻠﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺒﺮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ  5ﺑﻠﺪان أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
)اﻟﺴﻮدان ،واﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ،وﻣﺼﺮ ،وﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ،
وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.

ﻳﻮﻧﻴﺪو

ALB/PHA/57/PRP/18

ﻳﻮﻧﻴﺪو

ALG/DES/59/PRP/74

ﻳﻮﻧﻴﺪو

ALG/PHA/55/PRP/68

ﻳﻮﻧﻴﺪو

ALG/PHA/58/PRP/70

ﻳﻮﻧﻴﺪو

ARG/PHA/47/INV/147

ﻳﻮﻧﻴﺪو

ARG/PHA/50/INV/150

ﻳﻮﻧﻴﺪو

ARG/PHA/53/INV/152

TLS/PHA/59/PRP/02

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ(
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﺑﺸﺄن ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺪﻟﻴﻠﻲ راﺋﺪ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﻮاد
اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد.
اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ(
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ :ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺎم 2006
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ :ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺎم 2007
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ :ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
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اﻟﻮآﺎﻟﺔ

اﻟﺮﻣـــﺰ

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺎم 2008
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺪو

ARG/PHA/55/PRP/158

ﻳﻮﻧﻴﺪو

BAH/PHA/55/PRP/20

ﻳﻮﻧﻴﺪو

BDI/PHA/55/INV/24

ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(

ﻳﻮﻧﻴﺪو

BHE/PHA/44/INV/21

ﻳﻮﻧﻴﺪو

BHE/PHA/52/INV/22

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاداﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون:
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاداﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون
)اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

ﻳﻮﻧﻴﺪو

BHE/PHA/55/PRP/23

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺪو

CMR/PHA/55/PRP/30

ﻳﻮﻧﻴﺪو

CMR/PHA/58/PRP/32

ﻳﻮﻧﻴﺪو

CPR/ARS/56/INV/473

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ(
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق
اﻟﻤﺰودة ﺑﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺠﺮﻋﺎت

ﻳﻮﻧﻴﺪو

CPR/PHA/55/PRP/466

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع رﻏﺎوي
اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ(

ﻳﻮﻧﻴﺪو

CPR/PHA/55/PRP/470

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء
اﻟﻐﺮف(

ﻳﻮﻧﻴﺪو

CPR/PRO/56/INV/475

ﻳﻮﻧﻴﺪو

DRK/PHA/55/INV/52

ﻳﻮﻧﻴﺪو

DRK/PHA/55/PRP/51

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
)اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺧﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮاﺑﻊ آﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
)اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺪو

ECU/PHA/59/PRP/45

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
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اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ وﺟﻮد
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺨﻄﺔ ﻗﻄﺎع أﺟﻬﺰة
اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق اﻟﻤﺰودة ﺑﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺠﺮﻋﺎت.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
آﻔﺎﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ وﺣﺪة اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
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اﻟﻮآﺎﻟﺔ
ﻳﻮﻧﻴﺪو

اﻟﺮﻣـــﺰ
EGY/ARS/50/INV/92

ﻳﻮﻧﻴﺪو

EGY/PHA/55/PRP/96

ﻳﻮﻧﻴﺪو

ERI/PHA/54/INV/05

ﻳﻮﻧﻴﺪو

GUA/PHA/57/PRP/36

ﻳﻮﻧﻴﺪو

GUI/PHA/55/INV/20

ﻳﻮﻧﻴﺪو

HON/PHA/55/PRP/28

ﻳﻮﻧﻴﺪو

IND/PHA/45/INV/385

ﻳﻮﻧﻴﺪو

IND/PHA/49/INV/402

ﻳﻮﻧﻴﺪو

IND/PHA/56/PRP/427

ﻳﻮﻧﻴﺪو

IRQ/PHA/55/PRP/04

ﻳﻮﻧﻴﺪو

IRQ/PHA/59/PRP/11

ﻳﻮﻧﻴﺪو

IVC/REF/57/INV/32

ﻳﻮﻧﻴﺪو

JOR/PHA/55/PRP/82

ﻳﻮﻧﻴﺪو

KUW/PHA/55/PRP/13

ﻳﻮﻧﻴﺪو

LIB/PHA/45/INV/25

ﻳﻮﻧﻴﺪو

LIB/PHA/55/PRP/29

ﻳﻮﻧﻴﺪو

MEX/PHA/55/PRP/139

ﻳﻮﻧﻴﺪو

MEX/REF/58/PRP/145

ﻳﻮﻧﻴﺪو

MOG/PHA/55/PRP/05

ﻳﻮﻧﻴﺪو

MOR/FUM/56/INV/61

اﻟﺴﺒﺐ
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻹﻧﺘﺎج
إزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق اﻟﻤﺰودة ﺑﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺠﺮﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹآﻤﺎل ﻣﺸﺮوع أﺟﻬﺰة
اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق اﻟﻤﺰودة ﺑﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺠﺮﻋﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮوﺳﻮﻻت
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ راﺑﻊ آﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج :اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم 2005
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ راﺑﻊ آﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج :اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم 2006
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺗﺒﺮﻳﺪ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻨﻘﻞ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء(
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ(
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻓﻲ  50ﻣﻦ وﺣﺪات ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺒﺮدات
ﻣﺒﺮدات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون:
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
إزاﻟﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم آﻐﺎز ﻟﺘﺒﺨﻴﺮ اﻟﺘﺮﺑﺔ
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻴﻠﺔ
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اﻟﻮآﺎﻟﺔ

اﻟﺮﻣـــﺰ

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(

ﻳﻮﻧﻴﺪو

MOR/PHA/55/PRP/59

ﻳﻮﻧﻴﺪو

MYA/PHA/57/PRP/09

ﻳﻮﻧﻴﺪو

NER/PHA/54/INV/21

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(

ﻳﻮﻧﻴﺪو

NER/PHA/55/PRP/22

ﻳﻮﻧﻴﺪو

NER/PHA/58/INV/23

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻳﻮﻧﻴﺪو

NIC/PHA/55/PRP/21

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺪو

NIR/PHA/56/PRP/120

ﻳﻮﻧﻴﺪو

OMA/PHA/55/PRP/16

 tإﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺪو

PAK/PHA/55/PRP/70

ﻳﻮﻧﻴﺪو

PAK/PHA/59/PRP/76

ﻳﻮﻧﻴﺪو

QAT/PHA/55/PRP/11

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺪو

SAU/PHA/55/PRP/05

ﻳﻮﻧﻴﺪو

SEN/PHA/55/PRP/26

ﻳﻮﻧﻴﺪو

SOA/PHA/55/PRP/01

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺪو

SUD/PHA/55/PRP/21

ﻳﻮﻧﻴﺪو

SUD/PHA/59/PRP/26

ﻳﻮﻧﻴﺪو

SYR/PHA/55/PRP/97

ﻳﻮﻧﻴﺪو

SYR/REF/47/DEM/93

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ(
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻣﺸﺮوع ﺗﺪﻟﻴﻠﻲ ﻻﺳﺘﺒﺪال ﻣﺒﺮدات اﻟﻄﺮد اﻟﻤﺮآﺰي
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ(
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اﻟﺴﺒﺐ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ وﺟﻮد
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ اﻟﻘﺮار
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اﻟﻮآﺎﻟﺔ

اﻟﺮﻣـــﺰ

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع

ﻳﻮﻧﻴﺪو

TKM/PHA/55/PRP/05

ﻳﻮﻧﻴﺪو

TUN/PHA/55/PRP/48

ﻳﻮﻧﻴﺪو

TUR/PHA/55/PRP/91

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺪو

VEN/PHA/55/PRP/112

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺪو

YEM/PHA/55/PRP/29

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﺪو

YUG/PHA/55/PRP/32

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ

ANT/PHA/44/INV/10

ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ

ARG/FUM/29/DEM/93

اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ

ARG/HAL/26/TAS/80

اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ

ARG/PHA/47/INV/148

اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ

CPR/PHA/55/PRP/468

ﻣﺸﺮوع ﺗﺪﻟﻴﻞ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺁﻓﺎت اﻟﻘﻄﻦ واﻟﻤﻮاﻟﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﺎد
)اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ(
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹدارة اﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﺎﻟﻮن 1301-ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
ﺟﺪﻳﺪة وإدارة اﻟﻬﺎﻟﻮن 1301-اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺮدادﻩ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺎم 2006
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ  :ﻗﻄﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ :ﻗﻄﺎع رﻏﺎوى
اﻟﺒﻮﻟﻴﻮرﻳﺘﺎن

اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ

GLO/REF/47/DEM/268

اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺒﺮدات )إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
واﻟﺼﻴﻦ واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ واﻟﻬﻨﺪ(

CPR/PHA/55/PRP/467

17

اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺒﺮد ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻬﻴﺌﺘﻪ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺒﺮدات
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ وﺟﻮد
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
إﻳﻼء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﺨﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻻﺣﺘﻤﺎل ﻗﻴﺎم اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﺗﻔﺎق ﺳﺪاد
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ وﺟﻮد
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
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اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﺒﻨﻚ
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اﻟﺒﻨﻚ
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اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﺮﻣـــﺰ
IDS/PHA/57/PRP/186
IDS/REF/51/INV/178
IND/PRO/59/INV/435
MAL/PHA/52/INV/158
MAL/PHA/55/INV/160
MAL/PHA/59/INV/166
PHI/PHA/55/PRP/84
PHI/REF/59/PRP/88

THA/FUM/50/INV/147
THA/HAL/29/TAS/121
THA/PHA/55/PRP/151
TUN/PHA/49/INV/47
VIE/FUM/50/INV/48
VIE/PHA/55/PRP/50

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي(
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
)أﺟﻬﺰة ﺗﺒﺮﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎرات( )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(
اﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻌﺠﻠﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
)اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ:
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم 2007
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ:
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم 2008
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ:
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم 2009
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻄﺎع أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء
اﻟﻤﻨﺎزل(

اﻟﺴﺒﺐ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎت ،واﺳﺘﺮداد اﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎت وإﻋﺎدة ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة.
ﺗﺪوﻳﺮهﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﺒﺎب ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزن
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
)اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ )اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
اﻷوﻟﻰ(
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻋﺪم
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

AFGHANISTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV, UNEP
additional funding)
Approved in accordance with decision 59/47.
Total for Afghanistan

$68,750

$0

$68,750

$68,750

$68,750

ALBANIA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase IV)
UNEP
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Albania

$109,200

$0

$109,200

$109,200
$109,200

ANTIGUA AND BARBUDA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
CFC phase-out management plan (second tranche)
IBRD
The Government was requested, with the assistance from the
World Bank, to submit a progress report on the implementation of
the work programme associated with the second and final tranche
of the CFC phase-out management plan no later than the 66th
Meeting.
Total for Antigua and Barbuda

$27,900

$2,511

$30,411

$27,900

$2,511

$30,411

$300,000

$39,000

$339,000

ARGENTINA
REFRIGERATION
Air conditioning
Phase-out of HCFC-22 in the room and unitary airconditioning equipment manufacturing sector
Approved on an exceptional basis on the understanding that it
would not set a precedent for funding the phase-out of more than
10 per cent of the starting point for aggregate reduction until a
clear policy on that issue was established. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption, the
consumption level reported under Article 7 for 2008 (356.9 ODP
tonnes). UNIDO and the Government were requested to deduct
53.5 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained
aggregate reduction in HCFC consumption. UNIDO was also
requested to provide to the Secretariat at the end of each year of
the project’s implementation period, or part thereof, progress
reports that addressed the issues pertaining to the collection of
accurate data in line with the objectives of decision 55/43(b).

Italy

1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58
Annex IX

List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

Phase-out of HCFC-22 in the room and unitary airUNIDO
conditioning equipment manufacturing sector
Approved on an exceptional basis on the understanding that it
would not set a precedent for funding the phase-out of more than
10 per cent of the starting point for aggregate reduction until a
clear policy on that issue was established. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption, the
consumption level reported under Article 7 for 2008 (356.9 ODP
tonnes). UNIDO and the Government were requested to deduct
53.5 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained
aggregate reduction in HCFC consumption. UNIDO was also
requested to provide to the Secretariat at the end of each year of
the project’s implementation period, or part thereof, progress
reports that addressed the issues pertaining to the collection of
accurate data in line with the objectives of decision 55/43(b).
Total for Argentina

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$632,666

$9,068,208

$8,735,542

$671,666

$9,407,208

$60,000

$0

$60,000

53.5 $8,435,542

53.5

BAHAMAS
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase UNEP
IV)
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Bahamas

$60,000

$60,000

BANGLADESH
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase VI) UNDP
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Bangladesh

$130,000

$9,750

$139,750

$130,000

$9,750

$139,750

$117,000

$0

$117,000

BARBADOS
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase IV)
UNEP
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Barbados

$117,000

$117,000

BHUTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase III, UNEP
additional funding)
Approved in accordance with decision 59/47.
Total for Bhutan

2

$27,500

$27,500

$0

$27,500

$27,500

8.99
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

CAMBODIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (phase I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee. Noted that the
Government of Cambodia agreed to change its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption to the
consumption based on the average consumption forecast for 2009
and 2010 (13.8 ODP tonnes) instead of its 2009 HCFC
consumption; and that the estimated baseline of consumption (13.8
ODP tonnes) was the basis for calculating funding for the HPMP
for Cambodia. The Secretariat was requested, once the actual
baseline data was known, to update Appendix 2-A to the
Agreement with the figures for maximum allowable consumption,
and to notify the Committee of the resulting levels of maximum
allowable consumption accordingly.
HCFC phase-out management plan (phase I, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee. Noted that the
Government of Cambodia agreed to change its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption to the
consumption based on the average consumption forecast for 2009
and 2010 (13.8 ODP tonnes) instead of its 2009 HCFC
consumption; and that the estimated baseline of consumption (13.8
ODP tonnes) was the basis for calculating funding for the HPMP
for Cambodia. The Secretariat was requested, once the actual
baseline data was known, to update Appendix 2-A to the
Agreement with the figures for maximum allowable consumption,
and to notify the Committee of the resulting levels of maximum
allowable consumption accordingly.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V,
UNEP
additional funding)
Approved in accordance with decision 59/47.
Total for Cambodia

$150,000

$19,500

$169,500

$200,000

$15,000

$215,000

$51,639

$0

$51,639

$401,639

$34,500

$436,139

$45,000

$5,850

$50,850

$45,000

$5,850

$50,850

$90,000

$11,700

$101,700

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche)
France
The Government was requested, with the assistance from UNEP
and France, to submit a progress report on the implementation of
the work programme associated with the second and final tranche
of the TPMP no later than the 64th Meeting.
Terminal phase-out management plan (second tranche)
UNEP
The Government was requested, with the assistance from UNEP
and France, to submit a progress report on the implementation of
the work programme associated with the second and final tranche
of the TPMP no later than the 64th Meeting.
Total for Central African Republic

3

0.6

0.6
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

CHINA
FUMIGANT
Methyl bromide
National phase-out of methyl bromide (phase II, fifth
tranche)

$600,000

$45,000

$645,000

$1,875,000

$140,625

$2,015,625

13.2 $4,026,507

$301,988

$4,328,495

$6,501,507

$487,613

$6,989,120

$114,833

$8,612

$123,445

$114,833

$8,612

$123,445

UNIDO

REFRIGERATION
Compressor
Demonstration sub-project for conversion of room airUNIDO
conditioning compressor manufacturing from HCFC-22 to
propane at Guangdong Meizhi Co.
Approved on the understanding that the funding provided did not
establish a precedent for future funding levels of similar
conversions. UNIDO and the Government were requested to
deduct 13.2 ODP tonnes of HCFCs (240 metric tonnes of HCFC22) from the starting point for sustained aggregate reductions in
HCFC consumption, as set out in China’s HCFC phase-out
management plan. UNIDO was also requested to provide to the
Secretariat at the end of each year of the project’s implementation
period, progress reports that addressed the issues pertaining to the
collection of accurate data in line with the objectives of decision
55/43(b).
Air conditioning
Demonstration sub-project for conversion from HCFC-22
UNIDO
to propane at Midea Room Air-conditioning Manufacturing
Company
Approved on the understanding that the funding provided did not
establish a precedent for future funding levels of similar
conversions. UNIDO and the Government were requested to
deduct 13.2 ODP tonnes of HCFCs (240 metric tonnes of HCFC22) from the starting point for sustained aggregate reductions in
HCFC consumption, as set out in China’s HCFC phase-out
management plan. UNIDO was also requested to provide to the
Secretariat at the end of each year of the project’s implementation
period, progress reports that addressed the issues pertaining to the
collection of accurate data in line with the objectives of decision
55/43(b).
Total for China

13.2

COLOMBIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VII, UNDP
additional funding)
Approved in accordance with decision 59/47.
Total for Colombia

4

21.26
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

CROATIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (phase I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee. Noted with
appreciation the commitment by the Government to accelerate its
phase-out of HCFCs by 24 years in advance of the Protocol
schedule. The Secretariat was requested once the baseline data
was known, to update Appendix 2-A to the Agreement with the
figures for maximum allowable consumption, and to notify the
Committee of the resulting levels of maximum allowable
consumption accordingly.
Total for Croatia

$180,000

$13,500

$193,500

$180,000

$13,500

$193,500

$71,875

$5,391

$77,266

$71,875

$9,344

$81,219

$143,750

$14,735

$158,485

$13,000

$1,690

$14,690

$6,000

$540

$6,540

$19,000

$2,230

$21,230

$332,775

$24,958

$357,733

$332,775

$24,958

$357,733

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (third tranche)
UNDP
The Government was requested, with the assistance from UNEP
and UNDP, to submit a progress report on the implementation of
the work programme associated with the third and final tranche of
the NPP no later than the 64th Meeting.
National CFC phase-out plan (third tranche)
UNEP
The Government was requested, with the assistance from UNEP
and UNDP, to submit a progress report on the implementation of
the work programme associated with the third and final tranche of
the NPP no later than the 64th Meeting.
Total for Democratic Republic of the Congo

46.5

46.5

DOMINICA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal CFC phase-out management plan (fourth tranche) UNEP
The Government was requested, with assistance from UNEP and
UNDP, to submit a progress report on the implementation of the
work programme associated with the fourth and final tranche of
the TPMP no later than the 63rd Meeting.
Terminal CFC phase-out management plan (fourth tranche) UNDP
The Government was requested, with assistance from UNEP and
UNDP, to submit a progress report on the implementation of the
work programme associated with the fourth and final tranche of
the TPMP no later than the 63rd Meeting.
Total for Dominica

0.7

0.7

DOMINICAN REPUBLIC
FOAM
Rigid (insulation refrigeration)
Conversion from HCFC-141b in the manufacture of
UNDP
polyurethane rigid insulation foam for commercial
refrigerators
Approved on an exceptional basis, without prejudice to any future
project, which would be subject to the conditions specified in
decision 61/47.
Total for Dominican Republic
5

3.7

3.7

9.79
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

ECUADOR
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (fifth tranche)
UNEP
Approved in accordance with the revised Agreement between the
Government and the Executive Committee. UNEP was requested
to submit a progress report on the implementation of the work
programme no later than the 64th Meeting.
National CFC phase-out plan (fifth tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the revised Agreement between the
Government and the Executive Committee.
National CFC phase-out plan (fourth tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the revised Agreement between the
Government and the Executive Committee.
National CFC phase-out plan (fourth tranche)
UNEP
Approved in accordance with the revised Agreement between the
Government and the Executive Committee. UNEP was requested
to submit a progress report on the implementation of the work
programme no later than the 64th Meeting.
National CFC phase-out plan (third tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the revised Agreement between the
Government and the Executive Committee.
National CFC phase-out plan (third tranche)
UNEP
Approved in accordance with the revised Agreement between the
Government and the Executive Committee. UNEP was requested
to submit a progress report on the implementation of the work
programme no later than the 64th Meeting.
Total for Ecuador

42.0

42.0

$7,485

$973

$8,458

$10,849

$814

$11,663

$134,576

$10,093

$144,669

$92,835

$12,069

$104,904

$134,575

$10,093

$144,668

$92,835

$12,069

$104,904

$473,155

$46,111

$519,266

$100,000

$7,500

$107,500

$228,323

$17,124

$245,447

$328,323

$24,624

$352,947

$60,000

$0

$60,000

EGYPT
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(appliance foam sector)

UNIDO

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase UNIDO
VIII)
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Egypt

FIJI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase UNEP
VII)
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Fiji

6

$60,000

$60,000
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

GAMBIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase UNEP
VI)
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Gambia

$60,000

$0

$60,000

$60,000

$60,000

GHANA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (phase I, first tranche)
Italy
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee. Noted with
appreciation the submission of the HPMP for Ghana to achieve the
complete phase-out of HCFCs at an estimated total cost of US
$3,875,175 (excluding agency support costs), while pointing out
that it did not endorse this estimate and that the application of the
US $4.5/kg cost-effectiveness figure beyond 2015 should not set a
precedent for future projects; and that the Government agreed to
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption the consumption based on the average
consumption forecast for 2009 and 2010 (49.5 ODP tonnes). The
Secretariat was requested, once the baseline data was known, to
update Appendix 2-A to the Agreement with the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting levels of maximum allowable
consumption accordingly.
HCFC phase-out management plan (phase I, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee. Noted with
appreciation the submission of the HPMP for Ghana to achieve the
complete phase-out of HCFCs at an estimated total cost of US
$3,875,175 (excluding agency support costs), while pointing out
that it did not endorse this estimate and that the application of the
US $4.5/kg cost-effectiveness figure beyond 2015 should not set a
precedent for future projects; and that the Government agreed to
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption the consumption based on the average
consumption forecast for 2009 and 2010 (49.5 ODP tonnes). The
Secretariat was requested, once the baseline data was known, to
update Appendix 2-A to the Agreement with the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting levels of maximum allowable
consumption accordingly.
Total for Ghana

$70,000

$9,100

$79,100

$200,000

$15,000

$215,000

$270,000

$24,100

$294,100

$124,800

$0

$124,800

GUATEMALA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase
UNEP
VII)
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Guatemala

7

$124,800

$124,800
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

HAITI
SEVERAL
Ozone unit support
Additional emergency assistance for institutional
UNEP
strengthening
Approved on an exceptional basis, taking into consideration the
circumstances facing the National Ozone Unit in Haiti after the
devastation of the country’s infrastructure by the earthquake in
2010. UNEP was requested as lead agency to present, at the 62nd
Meeting of the Executive Committee, a strategy and action plan to
assist the country to return to the pre earthquake implementation
level.
Total for Haiti

$20,000

$0

$20,000

$20,000

$20,000

INDIA
DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Preparation of a project for demonstration of a sustainable UNDP
technological, financial and management model for
disposal of ODS
Approved in line with decisions 58/19.
Total for India

$80,000

$6,000

$86,000

$80,000

$6,000

$86,000

$10,000

$750

$10,750

$10,000

$750

$10,750

$173,511

$13,013

$186,524

$173,511

$13,013

$186,524

$30,000

$2,250

$32,250

$30,000

$2,250

$32,250

$30,000

$2,250

$32,250

$30,000

$2,250

$32,250

INDONESIA
SOLVENT
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
UNIDO
(solvent sector)
Total for Indonesia

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase UNDP
VIII)
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Iran (Islamic Republic of)

JAMAICA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
UNDP
(foam sector)
Total for Jamaica

JORDAN
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation of a HCFC refrigeration sector plan (additional IBRD
funding for the commercial refrigeration subsector)
Total for Jordan

8
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

KYRGYZSTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase UNEP
V)
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Kyrgyzstan

$115,830

$0

$115,830

$115,830

$115,830

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche)
France
The Government was requested, with the assistance from France,
to submit a progress report on the implementation of the work
programme associated with the second and final tranche of the
TPMP no later than the 64th Meeting.
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase V) UNEP
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Lao People's Democratic Republic

6.5

6.5

$138,500

$18,005

$156,505

$60,000

$0

$60,000

$198,500

$18,005

$216,505

$85,000

$6,375

$91,375

$85,000

$6,375

$91,375

$139,750

$10,481

$150,231

$139,750

$10,481

$150,231

$60,000

$0

$60,000

LEBANON
DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Preparation for pilot demonstration project on ODS waste
UNIDO
management and disposal
Approved in line with decisions 58/19 and 59/10.
Total for Lebanon

MALAYSIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII, UNDP
additional funding)
Approved in accordance with decision 59/47.
Total for Malaysia

MALDIVES
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase UNEP
VI)
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Maldives

$60,000

$60,000

MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase III)
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.

UNEP

$60,000
9

$0

$60,000
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

Total for Micronesia (Federated States of)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$60,000

$60,000

MONTENEGRO
SEVERAL
Ozone unit support
Institutional strengthening project (phase II)
UNIDO
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Montenegro

$60,000

$4,500

$64,500

$60,000

$4,500

$64,500

$60,000

$0

$60,000

NEPAL
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase UNEP
VI)
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Nepal

$60,000

$60,000

NIGERIA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for a demonstration project to validate the trans- Japan
critical CO2 refrigeration technology for application to iceblock makers at Austin Laz
Total for Nigeria

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$60,000

$0

$60,000

PARAGUAY
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V)
UNEP
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Paraguay

$60,000

$60,000

REPUBLIC OF MOLDOVA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase UNEP
VI)
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Republic of Moldova

$69,334

$0

$69,334

$69,334

$69,334

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase out management plan for CFCs (fourth
UNEP
tranche)
The Government was requested, with assistance from UNEP and
UNDP, to submit a progress report on the implementation of the
work programme associated with the fourth and final tranche of
the TPMP no later than the 63rd Meeting.
Total for Saint Vincent and the Grenadines

10

$14,000

$1,820

$15,820

$14,000

$1,820

$15,820
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rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

SAMOA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V,
UNEP
additional funding)
Approved in accordance with decision 59/47.
Total for Samoa

$25,000

$0

$25,000

$25,000

$25,000

SAUDI ARABIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National phase-out plan (second tranche)
UNEP
The Government was requested, with the assistance from UNIDO
and UNEP, to submit a progress report on the implementation of
the work programme associated with the second and final tranche
of the NPP, accompanied by a verification report for 2009
covering CFC, CTC, TCA and halon consumption, no later than
the 64th Meeting.
National phase-out plan (second tranche)
UNIDO
The Government was requested, with the assistance from UNIDO
and UNEP, to submit a progress report on the implementation of
the work programme associated with the second and final tranche
of the NPP, accompanied by a verification report for 2009
covering CFC, CTC, TCA and halon consumption, no later than
the 64th Meeting.
Total for Saudi Arabia

532.0

532.0

$40,500

$5,265

$45,765

$143,000

$10,725

$153,725

$183,500

$15,990

$199,490

$60,000

$4,500

$64,500

$60,000

$4,500

$64,500

$55,000

$7,150

$62,150

$20,000

$1,800

$21,800

$85,800

$0

$85,800

$160,800

$8,950

$169,750

SERBIA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
UNIDO
(refrigeration air-conditioning manufacturing sector)
Total for Serbia

SIERRA LEONE
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche)
UNEP
The Government was requested, with assistance from UNEP and
UNDP, to submit a progress report on the implementation of the
work programme associated with the second and final tranche of
the TPMP no later than the 64th Meeting.
Terminal phase-out management plan (second tranche)
UNDP
The Government was requested, with assistance from UNEP and
UNDP, to submit a progress report on the implementation of the
work programme associated with the second and final tranche of
the TPMP no later than the 64th Meeting.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV) UNEP
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Sierra Leone
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

SRI LANKA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
UNDP
(refrigeration and air-conditioning sector)
Project transferred from the World Bank.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase UNDP
VIII)
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Sri Lanka

$60,000

$4,500

$64,500

$134,056

$10,054

$144,110

$194,056

$14,554

$208,610

UNIDO

$40,000

$3,000

$43,000

Total for Syria

$40,000

$3,000

$43,000

SYRIA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(foam sector)

THAILAND
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for a HCFC foam sector plan

IBRD

$100,000

$7,500

$107,500

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for a HCFC refrigeration sector plan

IBRD

$100,000

$7,500

$107,500

Preparation for a HCFC air-conditioning sector plan

IBRD

$100,000

$7,500

$107,500

$300,000

$22,500

$322,500

UNEP

$55,000

$7,150

$62,150

UNEP

$40,000

$0

$40,000

$95,000

$7,150

$102,150

Total for Thailand

TIMOR LESTE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan
(additional funding)
SEVERAL
Ozone unit support
Institutional strengthening project (phase II, year 1)

Total for Timor Leste
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

TUNISIA
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
National ODS phase-out plan (second tranche)
IBRD
The World Bank was requested to submit a progress report on the
implementation of the work programme associated with the
second and final tranche of the NPP, a verification report for 2008
and 2009, and, if significant funds remained uncommitted at the
beginning of 2011, an implementation plan for those funds no later
than its 64th Meeting.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI) IBRD
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Tunisia

172.5

172.5

$345,395

$25,905

$371,300

$247,270

$18,545

$265,815

$592,665

$44,450

$637,115

$77,000

$0

$77,000

TURKMENISTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase UNEP
III)
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
Total for Turkmenistan
GRAND TOTAL

13

$77,000
871.3

$21,399,620

$77,000
$1,567,048

$22,966,668

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58
Annex IX

Summary
Sector

Tonnes
(ODP)

Funds approved (US$)
Project
Support

Total

BILATERAL COOPERATION

Refrigeration
Phase-out plan
TOTAL:

7.1
7.1

$330,000
$253,500
$583,500

$42,900
$32,955
$75,855

$372,900
$286,455
$659,355

$332,775
$600,000
$14,337,049
$2,056,700
$17,326,524

$24,958
$45,000
$1,075,279
$187,102
$1,332,339

$357,733
$645,000
$15,412,328
$2,243,802
$18,658,863

$270,000
$350,000
$10,000
$55,000
$165,000
$2,639,596
$3,489,596

$20,250
$26,250
$750
$7,150
$12,375
$92,079
$158,854

$290,250
$376,250
$10,750
$62,150
$177,375
$2,731,675
$3,648,450

INVESTMENT PROJECT

Foam
Fumigant
Refrigeration
Phase-out plan
TOTAL:

3.7
66.7
793.7
864.2

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam
Refrigeration
Solvent
Phase-out plan
Destruction
Several
TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies
France
Italy
Japan

7.1

$183,500
$370,000
$30,000

$23,855
$48,100
$3,900

$207,355
$418,100
$33,900

IBRD
UNDP
UNEP
UNIDO

172.5
51.0
640.7

$950,565
$1,692,800
$2,049,383
$16,123,372

$71,711
$127,349
$82,880
$1,209,253

$1,022,276
$1,820,149
$2,132,263
$17,332,625

GRAND TOTAL

871.3

$21,399,620

$1,567,048

$22,966,668
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ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 61ST MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR BALANCES ON PROJECTS
AND ACTIVITIES
Agency
Project Costs (US$)
Support Costs (US$)
Canada (per decision 61/2(a)(iv))*
31
0
Spain (per decision 61/2(a)(iv))**
24,393
2,688
UNDP (per decision 61/2(a)(ii)&(iii))
52,327
5,212
UNEP (per decision 61/2(a)(ii)&(iii))
3,520
282
UNIDO (per decision 61/2(a)(ii)&(iii))
26,351
2,549
World Bank (per decision 61/2(a)(ii)&(iii))
74,257
213,141
Total
180,879
223,872
*Cash transfer per decision 61/2(a)(iv) already reflected in the status of contributions as at 30 June 2010.
**Cash transfer per decision 61/2(a)(iv).

Total (US$)
31
27,081
57,539
3,802
28,900
287,398
404,751

ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 61ST MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR TRANSFERRED PROJECTS
Agency
World Bank (per decision 61/2(c))
UNDP (per decision 61/2(c))*
*Amount included in funds approved in Table 1.

Project Costs (US$)
-60,000
60,000

Support Costs (US$)
-4,500
4,500

Total (US$)
-64,500
64,500

NET ALLOCATIONS TO IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL CONTRIBUTIONS BASED ON DECISIONS OF THE
61ST MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
Agency
Project Costs (US$)
France (1)
183,500
Italy (1)
370,000
Japan (1)
30,000
UNDP
1,640,473
UNEP
2,045,863
UNIDO
16,097,021
World Bank
816,308
Total
21,183,165
(1) Total amount to be assigned to 2010 bilateral contributions.
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Support Costs (US$)
23,855
48,100
3,900
122,137
82,598
1,206,704
-145,930
1,341,364

Total (US$)
207,355
418,100
33,900
1,762,610
2,128,461
17,303,725
670,378
22,524,529
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اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌــــﺎﺷﺮ
اﻵراء اﻟﺘﻲ أﻋﺮﺑﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﺎدي واﻟﺴﺘﻴﻦ

أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
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ﻷﻟﺒﺎﻧﻴﺎ وﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﻗﺪ أﺑﻠﻐﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7ﻟﻌﺎم  2008اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻲ أن
اﻟﺒﻠﺪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﻣﻮاد اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون اﻷﺧﺮى
ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻣﺘﺜﺎل أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﻷهﺪاف ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﻌﺎم  .2010وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن
ﺗﻮاﺻﻞ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻘﻄﺮي ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎهﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2013و.2015
ﺟﺰر اﻟﺒﻬﺎﻣﺎ
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺠﺰر اﻟﺒﻬﺎﻣﺎ
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وﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﺟﺰر اﻟﺒﻬﺎﻣﺎ ﻗﺪ أﺑﻠﻐﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7ﻟﻌﺎم  2009اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن
اﻟﻄﺮف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﺜﺎل ﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .وأﻗﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
أن ﺟﺰر اﻟﺒﻬﺎﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﺑﺴﻨﺔ واﺣﺪة .آﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﺟﺰر اﻟﺒﻬﺎﻣﺎ ﻻ ﺗﺰال
ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎم إﺻﺪار
اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك .وﻣﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄن ﺟﺰر اﻟﺒﻬﺎﻣﺎ ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻲ
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎهﺮ.
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
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اﻟﺴﺎدﺳﺔ( ﻟﺒﻨﻐﻼدﻳﺶ وﺗﻼﺣﻆ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻌﺎم  2009اﻟﺘﻲ أﺑﻠﻐﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ
أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷهﺪاف ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل .آﻤﺎ ﺗﻼﺣﻆ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻚ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون
وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻋﺰم ﺣﻜﻮﻣﺘﻜﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺠﻴﻦ .وﺗﻼﺣﻆ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أﻳﻀﺎ أن
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ اﺗﺨﺬت ﺧﻄﻮات آﺒﻴﺮة ﻹآﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع إزاﻟﺔ أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق اﻟﻤﺰودة ﺑﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺠﺮﻋﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ
اﻟﻘﺎدﻣﺘﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻣﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ إآﻤﺎل
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ وﻣﺸﺮوع إزاﻟﺔ أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق اﻟﻤﺰودة ﺑﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺠﺮﻋﺎت،
وإﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷهﺪاف
اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻘﺮر  6/XIXاﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل.
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ﺑﺎرﺑﺎدوس
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺒﺎرﺑﺎدوس
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وﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﺑﺎرﺑﺎدوس ﻗﺪ أﺑﻠﻐﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7ﻟﻌﺎم  2009وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻌﺎم  2009إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻠﺪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻹزاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون اﻷﺧﺮى .وﻣﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﺗﻼﺣﻆ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أﻳﻀﺎ أن ﻟﺪى ﺑﺎرﺑﺎدوس ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻷوزون
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وأن هﻨﺎك اﻟﺘﺰاﻣﺎ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل .وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﺎرﺑﺎدوس
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وأن ﺗﺸﺮع ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻣﺼــﺮ
راﺟﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻗُﺪّم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﺼﺮ
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وﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﻣﺼﺮ ﻣﻤﺘﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ آﻞّ ﻣﻦ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون وأﻣﺎﻧﺔ
اﻟﺼﻨﺪوق .وﻟﺤﻈﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أﻳﻀﺎً أن ﻣﺼﺮ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﺧﻄﻮات هﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون .وﺑﻨﻮع ﺧﺎص
أﺣﻠّﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ،وﺗﺎﺑﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺬل
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻟﻜﻮﺗﺎ .وﻣﺼﺮ هﻲ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺷﻂ ﻓﻲ
ﺷﺒﻜﺔ اﻷوزون اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،وهﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺘﻌﺪدة .وﻟﺤﻈﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺠﻴﻦ ﻋﺎم 2009
وهﻲ ﺗﺄﻣﻞ أن ﺗﻘﻮم ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺘﻴﻦ ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر ﻇﺮوف ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﻞ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ رﻗﺎﺑﺔ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪرو
آﻠﻮرو ﻓﻠﻮرو آﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣَﻲ  2013و.2015
ﻓﻴﺠﻲ
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻔﻴﺠﻲ.
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وﻻﺣﻈﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﻓﻴﺠﻲ أآﻤﻠﺖ ﺑﻨﺠﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ
اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻔﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 2000واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ .وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻮاﺻﻞ ﻓﻴﺠﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وأن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وأن ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ.
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻐﺎﻣﺒﻴﺎ
-7
وﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ أﺑﻠﻎ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﺳﺘﻬﻼآﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2008ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻷﺣﻜﺎم ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل .وﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن
ﺗﻮاﺻﻞ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺘﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎهﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
وﺟﻮد اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  .2010آﻤﺎ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻺزاﻟﺔ اﻟﻤﻌﺠﻠﺔ.
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ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
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ﻟﻐﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ وﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ ﻗﺪ أﺑﻠﻐﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن
اﻟﻄﺮف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﺜﺎل ﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل.
وﺗﻘﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄن ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮوﻣﻴﺪ
اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ اﻟﺘﻲ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻟﻸﻃﺮاف وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﺠﺎوزت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺤﺼﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ .وﻣﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ،ﺗﺜﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2010
وﺳﺘﻮاﺻﻞ إزاﻟﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎهﺮ وﺳﺘﺸﺮع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2013و.2015
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻳﺮان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
-9
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻳﺮان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻼﺣﻆ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻳﺮان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أهﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﻮاردة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2008و .2009وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺠﺎح ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻓﻲ إدارة ورﺻﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ ،أﺷﺎرت ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻳﺮان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻨﻈﺎم إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻮاردات/اﻟﺼﺎدرات
ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻹآﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع إزاﻟﺔ أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق
اﻟﻤﺰودة ﺑﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺠﺮﻋﺎت وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارات/اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹدارة ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون .آﻤﺎ ﺗﻼﺣﻆ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻠﺪ ﻹﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إدارة
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 2013و 10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻔﺾ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2015وﺗﻌﺮب اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ
ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻟﺠﻬﻮد ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻳﺮان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون
وﺗﻌﺮب ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻳﺮان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺘﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إآﻤﺎل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ وﻣﺸﺮوع إزاﻟﺔ
أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق اﻟﻤﺰودة ﺑﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺠﺮﻋﺎت ،وإﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻘﺮر  6/XIXاﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع
اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل.
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
 -10اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﺗﻼﺣﻆ ﻣﻊ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن ﻗﺪ أﺑﻠﻐﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﺜﺎل
ﻟﻺزاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  .2010وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻓﻲ أن ﺗﻮاﺻﻞ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺘﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻘﻄﺮي ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎهﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أهﺪاف اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل وﺳﺘﺸﺮع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
أﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2013و.2015
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻو اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 -11اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻو اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺗﻼﺣﻆ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ أﺑﻠﻐﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻو اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
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اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻹزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻤﻞ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻو اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎهﺮ وأن ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻷهﺪاف اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ وﺧﻔﺾ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ
 2013و 2015ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﻣﻠﺪﻳﻒ
 -12اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﻠﺪﻳﻒ
وﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﻣﻠﺪﻳﻒ ﻗﺪ أﺑﻠﻐﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻣﺘﺜﺎل ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﻌﺎم  .2010وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻠﺪﻳﻒ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻘﻄﺮي ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎهﺮ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ
اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا .وﺗﺜﻨﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺪﻳﻒ ﻹﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ وﻓﺮﻳﺪة ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎخ ،وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺄﺳﺮع ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ.
وﻻﻳﺎت ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰﻳﺎ اﻟﻤﻮﺣﺪة
 -13اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﻴﻜﺮوﻧﻴﺰﻳﺎ وﺗﻼﺣﻆ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
أن ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰﻳﺎ ﻗﺪ أﺑﻠﻐﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﺜﺎل ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ .2010وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻤﻞ
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰﻳﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وأن ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎهﺮ.
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ
 -14اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ ﻗﺪ أﺑﻠﻐﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﺜﺎل
ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹزاﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  .2010وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻘﻄﺮي ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎهﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﺠﺪول
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل .وﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻤﻞ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وأن ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ.

اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺳﻮد
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 .15راﺟﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺠﺒﻞ
اﻷﺳﻮد وﻟﺤﻈﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺳﻮد ﺑﻠﻎ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎدة  7إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺗﻔﻴﺪ أن اﻟﺒﻠﺪ
ﻣﻤﺘﺜﻞ آﻠﻴﺎً ﺑﺄهﺪاف إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون .وﻟﺤﻈﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أﻳﻀﺎً أن اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺳﻮد،
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،اﺗﺨﺬ ﺧﻄﻮات هﺎﻣﺔ ﻹزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼآﻪ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻧﺸﺎء ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﺳﺘﻴﺮاد/ﺗﺼﺪﻳﺮ ،وإﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻜﻮﺗﺎ ،وأن اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺳﻮد هﻮ
ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻷوزون ﻓﻲ أوروﺑﺎ ووﺳﻂ ﺁﺳﻴﺎ .واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﺸﺪة ﺟﻬﻮد اﻟﺠﺒﻞ
اﻷﺳﻮد وهﻲ ﺗﺄﻣﻞ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺳﻮد ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺘﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﻘﻄﺮي ﺑﻨﺠﺎح
آﺒﻴﺮ ،وأن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ هﻴﺪرو آﻠﻮرو ﻓﻠﻮرو آﺮﺑﻮن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻋﺎم .2013
ﻧﻴﺒﺎل
 -16اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻨﻴﺒﺎل وﻻﺣﻈﺖ
ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﻧﻴﺒﺎل ﻗﺪ أﺑﻠﻐﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻧﻴﺒﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﺜﺎل ﻹزاﻟﺔ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ .2010وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن
ﺗﻮاﺻﻞ ﻧﻴﺒﺎل ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎهﺮ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ
اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﺑﺎراﻏﻮاي
 -17اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺒﺎراﻏﻮاي
وﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﺑﺎراﻏﻮاي ﻗﺪ أﺑﻠﻐﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻣﺘﺜﺎل ﻟﺨﻄﻮات اﻹزاﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل .وﺗﻘﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﺑﺎراﻏﻮاي اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻋﺘﻤﺎد إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون وأﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﺖ
ﺟﻬﻮدا ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  .2010وﻣﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺜﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ
أن ﺑﺎراﻏﻮاي ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﺳﺘﺘﺼﺪى ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ .وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﺒﺪأ ﺑﺎراﻏﻮاي ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
ﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن
 -18اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺴﻴﺮاﻟﻴﻮن
وﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ أﺑﻠﻎ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﺳﺘﻬﻼآﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2008ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻷهﺪاف ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل .آﻤﺎ ﺗﻼﺣﻆ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﺎﺟﺔ
اﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﺟﺮاءات أآﺜﺮ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﺎرم ﻟﻨﻈﺎم إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون وإﻧﻔﺎذﻩ ﻟﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ .وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻮاﺻﻞ
ﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺘﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻘﻄﺮي واﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎهﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹزاﻟﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2010ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2013و.2015
ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ
 -19اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ( ﻟﺴﺮي ﻻﻧﻜﺎ وﺗﻼﺣﻆ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ أﺑﻠﻐﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﻌﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد
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اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2008و .2009آﻤﺎ ﺗﻼﺣﻆ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ اﺗﺨﺬت ﺧﻄﻮات
آﺒﻴﺮة ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،ﻹزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ،وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ :ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع إزاﻟﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ؛ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻠﻘﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ ﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺪرات ﻟﺘﻘﻨﻴﻲ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺠﻤﺎرك ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷهﺪاف إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﻹﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ؛ وﺗﻨﻔﻴﺬ
أﻧﺸﻄﺔ ﻹﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﺮي ﻻﻧﻜﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ .وﺗﺪﻋﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺪة ﺟﻬﻮد ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون .وﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺄﻣﻞ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﺗﻮاﺻﻞ ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺘﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻘﻄﺮي واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎهﺮ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ أﻧﺸﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون وإزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻘﺮر  6/XIXاﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع
اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل.
ﺗﻴﻤﻮر ﻟﻴﺸﺘﻲ
 -20اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻴﻤﻮر ﻟﻴﺸﺘﻲ
وﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﺗﻴﻤﻮر ﻟﻴﺸﺘﻲ أﻧﺸﺄت وﺣﺪة أوزون وﻃﻨﻴﺔ واﺳﺘﻮﻓﺖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎدة  7إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون .وﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻴﻤﻮر ﻟﻴﺸﺘﻲ أن ﺗﻜﻤﻞ إﻋﺪاد
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮي وﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2011وأن ﺗﻀﻊ ﻧﻈﺎﻣﺎ
ﻹﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ورﺻﺪ اﻟﻮاردات/اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون وﻓﻘﺎ
ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل.
ﺗﻮﻧﺲ
 -21اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻮﻧﺲ.
وﺗﺜﻨﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل وأهﺪاف اﻷداء
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺴﻨﻮات ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻓﻲ 1
ﻳﻨﺎﻳﺮ/آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  .2010وﺗﻼﺣﻆ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ إزاﻟﺔ ﻣﻮاد
اﻟﻤﺮﻓﻖ أﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻮﻋﻴﺔ أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺸﺎورات ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص .وﺗﺸﺠﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون وإزاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺻﺪ واﻹﻧﻔﺎذ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﺗﺸﺠﻊ
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ إآﻤﺎل اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد.
ﺗﺮآﻤﺎﻧﺴﺘﺎن
 -22اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻻﺣﻈﺖ ﻣﻊ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﺗﺮآﻤﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺪ أﺑﻠﻐﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺧﻔﺾ
اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ هﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﺜﺎل ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل .وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺮآﻤﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻘﻄﺮي وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح
ﺑﺎهﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹزاﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل.
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اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸـــﺮ

اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ إآﻮادور واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜﻞ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺗﻔﺎهﻢ اﻻآﻮادور )"اﻟﺒﻠﺪ"( واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎﺿ ﻊ
.1
ﻻ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ )"اﻟﻤﻮاد"( ﻗﺒﻞ  1آﺎﻧﻮن اﻟﺜ ﺎﻧﻲ/ﻳﻨ ﺎﻳﺮ  2010اﻣﺘﺜ ﺎ ً
ﻟﺠﺪاول اﻟﺒﺮﺗﻮآﻮل.
ﻳﻮاﻓ ﻖ اﻟﺒﻠ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻹزاﻟ ﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاد اﻟﻤﺴ ﺘﻨﻔﺪة ﻟﻄﺒﻘ ﺔ اﻷوزون ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ
.2
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻓﻘًﺎ ﻷهﺪاف اﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺼﻒ  2ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ )"اﻷهﺪاف"( وهﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
ﺳﺘﻜﻮن أهﺪاف اﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻋﻠ ﻰ أدﻧ ﻰ ﺣ ﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻣ ﻊ ﺟ ﺪاول اﻟﺨﻔ ﺾ اﻟﻤﻔﻮﺿ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل .وﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق وأداء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  ،3ﻳُﻤﻨﻊ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻄﻠﺐ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌ ﺪد اﻷﻃ ﺮاف ﺑﺨﺼ ﻮص اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺴ ﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون.
وﺷﺮﻳﻄﺔ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ،ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻮارد ﻓ ﻲ
.3
اﻟﺼ ﻒ  7ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺬﻳﻴﻞ -2أﻟ ﻒ )"اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ"( ﻟﻠﺒﻠ ﺪ .وﺳ ﺘﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ،ﻣﺒ ﺪﺋﻴﺎً ،ه ﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻓ ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -3أﻟﻒ )"ﺟﺪول اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻳﻠﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة آﻤﺎ أﺷﻴﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ  2ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟ ﻒ .وﻳﻘﺒ ﻞ أﻳﻀ ﺎ اﻟﺘﺤﻘ ﻖ
.4
اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك آﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  9ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
ﻟﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺠﺪاول ﺻ ﺮف اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻠﺒ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ  30ﻳﻮﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
.5
اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺟﺪول ﺻﺮف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
)أ(

أن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ هﺪف اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛

)ب(

أن ﺗﻠﺒﻴﺔ هﺬﻩ اﻷهﺪاف ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة 9؛

)ج(

أن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻨﻮي ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ؛ و

)د(

أن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ )"اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ"(
وواﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺒﻠﺪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺮﺻﺪ دﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﺗﺮﺻﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -5
.6
أﻟﻒ )"اﻟﺮﺻﺪ"( وﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ اﻟﺮﺻﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -5أﻟﻒ .وﻳﺨﻀﻊ هﺬا اﻟﺮﺻﺪ إﻟﻰ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة .9
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺒﻠﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
.7
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ،أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺴﺐ
ﺗﻄﻮرات اﻟﻈﺮوف ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت
إﻋﺎدة اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺒﻴﺮة ،ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ وﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
1
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ﺳ ُﺘﻮﻟﻰ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ:
)أ(

ﺳﻴﻠﺠﺄ اﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ أﺛﻨﺎء
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع؛

)ب(

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺮداد وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻟﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻮارد
ﻷﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﺿﺎﻓﻲ أو ﺷﺮاء أدوات ﺧﺪﻣﺔ ،إذا ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗُﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ،
وﺳﻴﺘﻢ رﺻﺪﻩ ﻋﻦ آﺜﺐ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺬﻳﻴﻞ -5أﻟﻒ ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق.

ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ
.9
أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﻗﺪ واﻓﻖ ﻳﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة )اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة( وواﻓﻖ ﻳﻮﻧﻴﺪو ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ )اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ( ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﺗﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -6أﻟﻒ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وﻟﻴﺲ ﺣﺼﺮا ،اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺎ هﻮ وارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 5
)ﺑﺎء( .وﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪوري اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺬ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻣﺘﻌﺪد
اﻷﻃﺮاف .وﺗﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -6ﺑﺎء .وﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺼﻒ
 8واﻟﺼﻒ  9ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  - 2أﻟﻒ.
 .10إذا ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،أهﺪاف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون ﻓﻲ آﺎﻓﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أو ﻟﻢ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺠﺪول ﺻﺮف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .وﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻳﻌﺎد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺠﺪول ﺻﺮف ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻘﺢ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪ أﻧﻪ
أوﻓﻰ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺟﺪول ﺻﺮف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وﻳﺴﻠِﻢ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -7أﻟﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻜﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ أي ﺳﻨﺔ.
 .11ﻟﻦ ﻳﺠﺮى أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أي ﻣﻘﺮرات ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ أي ﻣﺸﺮوﻋﺎت أﺧﺮى ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﻬﻼك أو أي أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.
 .12ﻳﻤﺘﺜﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻷي ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﻻﺗﻔﺎق .وﻳﻮﻓﺮ ،ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
 .13ﻳﺠﺮى اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل و آﻤﺎ ورد ﻓﻲ
هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺧﻼف ذﻟﻚ هﻨﺎ.
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اﻟﺘﺬﻳﻴﻼت
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ :اﻟﻤـﻮاد
اﻟﻤﺮﻓﻖ أﻟﻒ:

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪ

CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115

اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎء:

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪ

CFC-13

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  2أﻟﻒ :اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

اﻟﺨﻔﺾ

ﺟﺪاول
ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻤﻮح
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاد
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ،
اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول
)ﺑﺄﻃﻨﺎن (ODP
ﻣﻦ
اﻟﺨﻔﺾ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﻔﺾ
اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ ﻣﻮاد
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ،
اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول
)ﺑﺄﻃﻨﺎن (ODP
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻤﻨﻔﺬة
ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﺮاﺋﺪة )ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(***
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻤﻨﻔﺬة
ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻤﺘﻔﻖ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﺮاﺋﺪة
اﻟﻤﻨﻔﺬة
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
اﻟﻜﻠﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
*
**
***

*2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

301.4

301.4

150.7

150.7

45.2

45.2

45.2

0

246

235

150

80

42

21

21

**0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

777,326

-

777,326

58,300

-

58,300

835,626

-

-

-

-

-

-

-

70

85

92,835

439,319

134,575

-

227,410

439,319

12,069

32,349

-

32,349

471,668

38

92,835

134,576

227,411

12,069

21

7,485

10,849

18,334

973

21

-

-

-

-

0

-

-

-

-

10,093

10,093

814

-

-

22,162

22,162

1,787

-

-

249,572

249,573

20,121

-

-

ﻋﺎم  2003ﻟﻴﺲ ﺳﻨﺔ رﻗﺎﺑﺔ.
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف.
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ) 2003و  ،2005اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻳﻮﻧﻴﺐ.
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اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -3أﻟﻒ :ﺟﺪول اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
1
ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻌﺎم  2004اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺴﻨﻮي )ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع .(41
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ :ﺷﻜﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
1.

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺒﻠﺪ
ﺳﻨﺔ اﻟﺨﻄﺔ
ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺨﻄﺔ
هﺪف اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
هﺪف اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺨﻄﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب
اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة
اﻟﻮآﺎﻟﺔ )أو اﻟﻮآﺎﻻت( اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ

.2

اﻷهﺪاف
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻹﻣﺪاد
اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون

اﻟﺨﻔﺾ

ﺳﻨﺔ اﻟﺨﻄﺔ

ﻣﻦ اﻟﻮاردات
اﻟﻤﺠﻤﻮع )(1
اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮع )(2
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إﺟﺮاءات اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

.3
اﻟﻘﻄﺎع

اﻻﺳﺘﻬﻼك
ﺳﻨﺔ اﻟﺨﻄﺔ
)(2

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )(1

اﻟﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
اﻟﺨﻄﺔ )(2)-(1

اﻹﻧﺘﺎج

اﻷﻳﺮوﺻﻮل
اﻟﺮﻏﺎوى
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت
أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

.4

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻘﺘﺮح
اﻟﻬﺪف
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻷﺛﺮ

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

إﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
.5
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ/اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﻄﻂ
ﻧﻮع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون :اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺦ
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮي
أﺧﺮى
.6

ﺟﺪول اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻤﺠﻤﻮع
.7

ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ

ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺮﺳﻮم اﻹدارﻳﺔ

5

اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون )ﺑﺄﻃﻨﺎن
ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون(
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اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -5أﻟﻒ :ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺻﺪ وأدوارهﺎ
ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺴﺎﻋﺪة وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ و اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ و اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي و اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
.1
 MICIPﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)أ( إﻧﺸﺎء ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮردﻳﻦ وﺣﺼﺼﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﻮردت ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺤﺎﻟﻲ؛
)ب(ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻮاردات اﻟـ CFCsﻓﻲ إﻃﺎر داﺋﺮة اﻟﺠﻤﺎرك آﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ؛
)ج( رﺻﺪ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟـ  ،HFC-134aواﻟـ ،HCFC-22واﻟـHCFC-141b؛
)د( ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠـ MICIPﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ورﺻﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟـ  CFCﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺸﺄة؛
)هـ( ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﺨﺎزﻳﻦ ﻣُﻮردي اﻟـ  ،CFCsواﻟـ  ،HCFCsو اﻟـ HFC-134a؛
)و( اﻹﺑﻼغ ﺑﺄي ﺣﺎدث ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠـ CFCs؛
)ز( اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻘﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ؛
)ح( ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺮة آﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ وإﻋﺪاد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ ،إذا
اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻟﻠـ MICIP؛
)ط( إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ وﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛
)ي( اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب واﺿﺢ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع.
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -6أﻟﻒ :دور اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ هﻮ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
-1
ﻳﻮﻧﻴﺐ هﻮ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ .وﻗﺪ واﻓﻖ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻮل آﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻀﺮورﻳﺔ إﻟﻰ ﻳﻮﻧﻴﺐ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ .وواﻓﻖ ﻳﻮﻧﻴﺐ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
آﻮآﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺬة راﺋﺪة اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  9ﻳﻮﻟﻴﻮ  .2010وﺳﻮف ﻳﻘﻮم ﻳﻮﻧﻴﺐ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 30
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2010ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﺗﺰال ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ أو أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
.3

ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

ﺿﻤﺎن اﻷداء واﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻮاردة
ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ؛

)ب(

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄن اﻷهﺪاف ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ وأن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺪ
اﻧﺘﻬﺖ آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)ج(

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)د(

ﺿﻤﺎن أن ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎدﻣﺔ؛
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)ه(

اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺴﻨﺔ  ،2004اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﻘﺪم ﻓﻲ 2005؛

)و(

ﺿﻤﺎن أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة ﻗﺪ ﻧﻔﺬهﺎ ﺧﺒﺮاء ﺗﻘﻨﻴﻮن
ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن؛

)ز(

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺜﺎت اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ح(

ﺿﻤﺎن وﺟﻮد ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ واﻹﺑﻼغ
ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ؛

)ط(

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄن اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸهﺪاف؛

)ي(

ﺗﻨﺴﻴﻖ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ؛

)ك(

ﺿﻤﺎن أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮف ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺷﺮات؛ و

)ل(

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻹدارة واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  6ﺑﺎء :دور اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
-1

ﺗﻘﻮم اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺑـ:
)أ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ؛

)ب(

ﻣﺴﺎﻋﺪة إآﻮادور ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ؛

)ج(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮاﺋﺪة ﺑﺸﺄن هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﻹدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -7أﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺜﺎل
ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة  10ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔ ﺎق ،ﻳﺠ ﻮز ﺧﻔ ﺾ ﻣﻘ ﺪار اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﻤﺒﻠ ﻎ  6,950دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻟﻠﻄ ﻦ  ODPﻣ ﻦ
1
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.
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اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻋﺸـــﺮ

اﺗّﻔﺎق ﺑﻴﻦ آﻤﺒﻮدﻳﺎ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف
ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ آﻤﺒﻮدﻳﺎ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
-1
اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮا ّد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1أﻟﻒ )"اﻟﻤﻮا ّد"( إﻟﻰ آﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪرهﺎ  0.4ﻣﻦ أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل أول ﻳﻨﺎﻳﺮ/آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  2035ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل.
ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻮا ّد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ
-2
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ )"اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( .آﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
أدى ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ إزاﻟﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،إﻻ إذا اﺗﻔﻘﺖ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﻟﺤﺮج .وﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪ أﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ووﻓﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ،3
ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ أو ﺗﻠ ّﻘﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪّد اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي اﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻤﻮاد ﻳﺘﺠﺎوز
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا
اﻻﺗﻔﺎق ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي اﺳﺘﻬﻼك ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ  3.1.4ﻣﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد.
رهﻨًﺎ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
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اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺪّد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ )"اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .وﺳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ هﺬا
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3أﻟﻒ )"اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻞ ﻣﺎدّة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ .وﺳﻮف ﻳﻘﺒﻞ أﻳﻀًﺎ
ﺳﻮف ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺤﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻜ ّ
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ﻞ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔّﺬة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺬآﻮرة ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
إﺟﺮاء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ب( ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﻓﺎء اﻟﺒﻠﺪ
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ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ :
)أ(

أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ .واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ هﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛

)ب(

أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف ،إذا ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ذﻟﻚ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮة
)د( ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر 54/45؛

)ج(

أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ أﻧﺠﺰ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻗﺪم
ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ"( ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛
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)د(

أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪّم ﺧﻄﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4أﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ"( ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ُﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺠﺪول
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،أو ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اآﺘﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة  ،وأن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ؛

ﺳﻮف ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺒﻠﺪ إﺟﺮاء رﺻﺪ دﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﺳﻮف ﺗﺮﺻﺪ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ
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اﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5أﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻷدوار"( وﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮّﺻﺪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
 -5أﻟﻒ  .وﺳﻴﺨﻀﻊ هﺬا اﻟﺮﺻﺪ أﻳﻀًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب(.
ﺣﺪّد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﻳﺮات اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻠﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
رﻏﻢ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺪ ُ
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اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو ﺟﺰء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻐﻴّﺮ
اﻟﻈﺮوف ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وإﻋﺎدات اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ آﺘﻌﺪﻳﻼت رﺋﻴﺴﻴّﺔ
ﻳﺠﺐ أن ُﺗ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ وأن ﺗﻘﺮّهﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5د( .وﺗﺘﻌﻠﻖ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدات اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ أو ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ،أو اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي
إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ أي ﺷﺮط ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .أﻣﺎ إﻋﺎدات اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ آﺘﻌﺪﻳﻼت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻳﺘ ّﻢ إﺑﻼغ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ .وﺳﻮف ﺗﻌﺎد أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺪى اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ.
-8
ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

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

أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ
ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع؛

)ب(

أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻮآﺎﻟﺘﺎن اﻟﻤﻨﻔﺬﺗﺎن ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻘﺮرﻳﻦ 100/41
و 6/49ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ.

ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ إدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﻋﻦ آﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ أو
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اﻟﺘﻲ ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﻗﺪ واﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( آﻤﺎ واﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن
اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ )اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ( ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪ
ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﻳُﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪورﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﺠﺮي ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪّد اﻷﻃﺮاف أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷي ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﺬﺗﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺘﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا
اﻻﺗﻔﺎق.
 -10ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ أول
ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﺑﺸﺄن ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 5
)ب(] .ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻼﺋﻤﻴﻦ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .وﺳﺘﻘﻮم اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺘﻮﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  – 6ﺑﺎء ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .وﻗﺪ أﺑﺮﻣﺖ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﺑﻼغ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻻﺗﻔﺎق
ﺗﻴﺴﻴﺮا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﻖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ .وﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ،
ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺒﻴّﻨـﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻴﻦ اﻷﻓﻘﻴﻴﻦ  2-2و  4-2ﻣﻦ
اﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2أﻟﻒ.
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 -11ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ ،أو ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
ﻖ ﻟﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .وﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ،أن ﺗﻌﻴﺪ
ﻳﺤ ّ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ وﺿﻌﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّدﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﺮهﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ وﻓﺎﺋﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﺪول اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وﻳﻌﺘﺮف اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7أﻟﻒ ،ﻋﻦ آّﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ
ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻏﻴﺮ اﻟﻤُﻨﺠﺰة ﻓﻲ أي ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ،ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون .وﺳﻮف ﺗﻨﺎﻗﺶ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،وﺗﺘﺨﺬ إزاءهﺎ اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﺑﻌﺪ
اﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة .5
 -12ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أي ﻗﺮار ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك أو أي أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.
 -13ﺳﻮف ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪ ﻷي ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﺑﻨﻮع ﺧﺎص ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
 -14ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮى
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ واﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5د( ،ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .وﺗﺴﺘﻤﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ )أ( و)ب( و)د( و)ه( إﻟﻰ ﺣﻴﻦ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺣﺼﺮًا ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وآﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘ ّﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق.
ﺗﺬﻳﻴﻼت
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1أﻟﻒ :اﻟﻤـﻮاد
اﻟﻤﺎدة
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن123 -

اﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺟﻴﻢ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷوﻟﻰ

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك
)ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
13,8
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اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  – 2أﻟﻒ  :اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

2010
1.1

1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3

20112012

2013

2014

2015

20172018

2016

2019

202020211

2022

202320241

2025

202620301

20312

Total
n/a

ﺑﺮوﺗﻮآﻮل
ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت
ﺟﺪول
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات
اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(3
اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ
12.4
12.4
13.8
13.8
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﻓﻖ
ﺟﻴﻢ ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ )أﻃﻨﺎن
4
ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ]اﺳﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ[ )دوﻻر
150,000
100,000
150,000
أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
19,500
13,000
19,500
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ]اﺳﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ[ )دوﻻر
100,000
200,000
200,000
أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
7,500
15,000
15,000
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )دوﻻر
250,000
300,000
350,000
أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ
27,000
28,000
34,500
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
277,000
328,000
384,500
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹزاﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(

12.4

12.4

8.9

8.9

100,000

200,000

200,000

50,000

950,000

13,000

26,000

26,000

6,500

123,500

150,000

650,000

11,250

48,750

250,000
24,250

200,000
26,000

200,000
26,000

50,000
6,500

1,600,000
172,250

274,250

226,000

226,000

56,500

1,772,250
13.8
0
0

1اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﻨﻮي
2اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
 3ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪم ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7رﺳﻤﻴﺎ ﻋﻦ ﻋﺎم .2010
 4ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻷرﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ وهﻲ ﺧﻂ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻘﺪر ﻟـ  251,6ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 13,8ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( .

4

8.9

4.5

4.5

0.4

n/a
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Annex IX

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3أﻟﻒ :اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮي اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
-1
ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ.
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4أﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ
-1

ﺳﻮف ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺟﺰاء:
)أ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮود ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈزاﻟﺔ
اﻟﻤﻮاد ،وآﻴﻔﻴﺔ إﺳﻬﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻓﻴﻬﺎ ،وآﻴﻔﻴﺔ ارﺗﺒﺎط ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﻠﻂ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻀﻮء آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎزات واﻟﺨﺒﺮات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﺔ ،وأن ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ،وأن ﻳﻘﺪم ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ،آﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ،وﺣﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  7ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ،وأن ﻳﻘﺪم ﻣﺒﺮرات ﺣﺪوﺛﻬﺎ .وﺳﻴﻐﻄﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺮود ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات ذات اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5أ( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ،وﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛

)ب(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق .إذا ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ آﻞ ﻃﻠﺐ ﺧﺎص ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ وﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﻘﺪم
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5أ( ﻣﻦ
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ج(

وﺻﻒ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ إﺑﺮاز اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وأﺧﺬ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻮﺻﻒ أﻳﻀﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻈﻮر أن ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻐﻄﻲ هﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5د( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق .آﻤﺎ أن اﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﺪد أي ﺗﻨﻘﻴﺤﺎت اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إدﺧﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وأن ﻳﻘﺪم ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻟﻬﺎ؛

)د(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺨﻄﺔ ،ﺗﻘﺪم وﺗﺪرج إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮرات ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬهﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب .وﺳﺘﻌﺪل هﺬﻩ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ،آﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﺮود واﻟﻮﺻﻒ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1أ( أﻋﻼﻩ( واﻟﺨﻄﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ج( أﻋﻼﻩ( ،وﺳﺘﻐﻄﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت؛ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﺗﻨﻘﻴﺤﺎت ﺗﺠﺮى
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ج( أﻋﻼﻩ .وﻣﻊ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ إﻻ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺳﻮف ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺸﻜﻞ ﺧﻴﺎر ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺠﺎرﻳﺔ إذا رﻏﺐ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ؛

)ه(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮات ،ﻳﻠﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1أ( إﻟﻰ
)1د( أﻋﻼﻩ.
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اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5أﻟﻒ :ﻣﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻷدوار اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -5أ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻷدوار اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ،ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﻵﺧﺮ .وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
1
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وإﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﻄﻂ إدارة اﻹزاﻟﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ذات ﺻﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد .وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ أن ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ إﺷﺎرة ﻣﻔﺼﻠﺔ
وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﺮي ﺑﻬﺎ رﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت .وﻳﺮﺟﻰ
ﻣﺮاﻋﺎة أي ﺗﺠﺎرب ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،وإدﺧﺎل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6أﻟﻒ :دور اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺳﺘﻜـﻮن اﻟﻮآﺎﻟـﺔ اﻟﻤﻨﻔـﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ أﻧﺸﻄـﺔ .وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ
-1
وﺛﻴﻘـﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
)أ( ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻣﻦ اﻷداء واﻟﺘﺤﻘّﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق واﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﺘﻄﻠّﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ
ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛
)ب(

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ إﻋـﺪاد ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤـﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴـﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -4
أﻟﻒ؛

)ج(

ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ أن اﻷهﺪاف ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ وأن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺪ أُآﻤﻠﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ.

)د(

اﻟﺘﺄآّﺪ ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻت اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻓﻲ
ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ ) 1ج( و) 1د( ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ؛

)ﻩ(

اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺑﻼغ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﺢ واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ
وﺗﻘﺎرﻳﺮ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛ وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ؛

)و(

ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﻤﺆهّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬّﺪت ﺑﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛

)ز(

إﺟﺮاء ﻣﻬﺎ ّم اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ح(

ﺿﻤﺎن وﺟﻮد ﺁﻟﻴّﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
واﻹﺑﻼغ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؛

)ط(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ،وﺿﻤﺎن اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ؛

) ي(

ن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆﺷﺮات؛
ﺿﻤﺎن أ ﱠ

)ك(

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

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪ وأﺧﺬ أي ﺁراء ﻳﻌﺮَب ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ
-2
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ب( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 1ب( ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4
أﻟﻒ.
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اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :دور اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
ﺗﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻧﺸﻄﺔ .وﻳﻤﻜﻦ إدراج هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻜﻮن
1
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ،ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ آﺠﺰء ﻣﻦ
ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ذات
اﻟﺼﻠﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
)أ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ؛

)ب(

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ،واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ج(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7أﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة  11ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺼّﺺ ﺑﻤﻘﺪار  100 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ
-1
ﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون.
آّ
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اﻟﻤﺮﻓـﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌـــﺎﺷﺮ

ﻣﺸﺮوع اﺗّﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ آﺮواﺗﻴﺎ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف
ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ آﺮواﺗﻴﺎ )"اﻟﺒﻠﺪ"( واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺨﻔﻴﺾ
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ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮا ّد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1أﻟﻒ )"اﻟﻤﻮا ّد"( إﻟﻰ آﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪرهﺎ ﺻﻔﺮ
ﻣﻦ أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ/آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2014أي  24ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل.
ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻮا ّد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ
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اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ )"اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﺑﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل .وﻳﻘﺒﻞ
اﻟﺒﻠﺪ أﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ووﻓﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  ،3ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ أو ﺗﻠﻘّﻲ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪّد اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي اﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻤﻮاد ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ
اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي اﺳﺘﻬﻼك ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻴﻦ اﻷﻓﻘﻴﻴﻦ 3-1-4
و 3-2-4ﻣﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد.
رهﻨًﺎ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
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اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺪّد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ )"اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .وﺳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ هﺬا
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3أﻟﻒ )"اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻞ ﻣﺎدّة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ .وﺳﻮف ﻳﻘﺒﻞ أﻳﻀًﺎ
ﺳﻮف ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺤﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻜ ّ
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ﻞ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔّﺬة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺬآﻮرة ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
إﺟﺮاء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب( ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﻓﺎء اﻟﺒﻠﺪ
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ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ :
)أ(

أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ .واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ هﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛

)ب(

أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف ،إﻻ إذا ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب؛

)ج(

أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ أﻧﺠﺰ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻗﺪم
ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ"( ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛
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)د(

أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪّم ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4أﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ"( ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ُﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺠﺪول
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،أو ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اآﺘﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،وأن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ؛

ﺳﻮف ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺒﻠﺪ إﺟﺮاء رﺻﺪ دﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﺳﻮف ﺗﺮﺻﺪ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ
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اﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5أﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻷدوار"( وﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮّﺻﺪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
 -5أﻟﻒ  .وﺳﻴﺨﻀﻊ هﺬا اﻟﺮﺻﺪ أﻳﻀًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب(.
ﺣﺪّد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﻳﺮات اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻠﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
رﻏﻢ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺪ ُ
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اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو ﺟﺰء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻐﻴّﺮ
اﻟﻈﺮوف ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وإﻋﺎدات اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ آﺘﻌﺪﻳﻼت رﺋﻴﺴﻴّﺔ
ﻳﺠﺐ أن ُﺗ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وأن ﺗﻘﺮّهﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5د(.
وﻳﻤﻜﻦ إدﻣﺎج إﻋﺎدات اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ آﺘﻌﺪﻳﻼت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻳﺘ ّﻢ إﺑﻼغ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ .وﺳﻮف ﺗﻌﺎد أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺪى اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ.
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ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

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

أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ
ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع؛

)ب(

أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻮآﺎﻟﺘﺎن اﻟﻤﻨﻔﺬﺗﺎن ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻘﺮرﻳﻦ 100/41
و 6/49ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ.

ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ إدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﻋﻦ آﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ أو
-9
اﻟﺘﻲ ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﻗﺪ واﻓﻘﺖ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( آﻤﺎ واﻓﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
)"اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ"( ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
وﻳُﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪورﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﺠﺮي ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﺘﻌﺪّد اﻷﻃﺮاف أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷي ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﺬﺗﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺘﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
 -10ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ أول
ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﺑﺸﺄن ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
)5ب( .وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻼﺋﻤﻴﻦ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .وﺳﺘﻘﻮم اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺘﻮﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ –6ﺑﺎء ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .وﻗﺪ أﺑﺮﻣﺖ
اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﺑﻼغ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺗﻴﺴﻴﺮا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﻖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ .وﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺒﻴّﻨـﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻴﻦ اﻷﻓﻘﻴﻴﻦ 2-2
و 4-2ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2أﻟﻒ.
 -11ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ ،أو ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
2
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ﻖ ﻟﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .وﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ،أن ﺗﻌﻴﺪ
ﻳﺤ ّ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ وﺿﻌﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّدﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﺮهﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ وﻓﺎﺋﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﺪول اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وﻳﻌﺘﺮف اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7أﻟﻒ ،ﻋﻦ آّﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ
ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻏﻴﺮ اﻟﻤُﻨﺠﺰة ﻓﻲ أي ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ،ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون .وﺳﻮف ﺗﻨﺎﻗﺶ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،وﺗﺘﺨﺬ إزاءهﺎ اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﺑﻌﺪ
اﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة .5
 -12ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أي ﻗﺮار ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك أو أي أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.
 -13ﺳﻮف ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪ ﻷي ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﺑﻨﻮع ﺧﺎص ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
 -14ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮى
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ واﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5د( ،ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .وﺗﺴﺘﻤﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ )أ( و)ب( و)د( و)ه( إﻟﻰ ﺣﻴﻦ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺣﺼﺮًا ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وآﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘ ّﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق.

3
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ﺗﺬﻳﻴﻼت
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1أﻟﻒ :اﻟﻤـﻮاد
اﻟﻤﺎدة
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن142-ب

اﻟﻤﺮﻓﻖ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

اﻷوﻟﻰ
اﻷوﻟﻰ
اﻷوﻟﻰ

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك
)ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
4.27
3.08
0.14

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ :اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

1-1

ﺟﺪول ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(

2-1

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك
اﻷوزون(
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو(
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ )إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ(
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

1-2
2-2
3-2
4-2
1-3
2-3
3-3

1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4

2009

2010

2011

2012

2013

201
4

2015

2016

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس

ﺧﻂ
اﻷﺳﺎ
س

%90
ﻣﻦ ﺧﻂ
اﻷﺳﺎس

 %90ﻣﻦ
ﺧﻂ اﻷﺳﺎس

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

6.6

6.6

6.6

6.6

4.0

3.0

2.0

*271,150

180,000

0

260,000

100,000

0

-

60,000

871,150

*20,336

13,500

0

19,500

7,500

0

4,500

65,336

0

*210,000
*

0

0

0

0

0

210,000

0

**27,300

0

0

0

0

0

27,300

271,150

390,000

0

260,000

100,000

0

60,000

1,081,150

20,336

40,800

0

19,500

7,500

0

4,500

92,636

291,486

430,800

0

279,500

107,500

0

64,500

1,173,786

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹزاﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن) 22-أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹزاﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
)*( ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
)**( ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3أﻟﻒ :اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮي اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
-1
ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ.
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4أﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
-1

ﺳﻮف ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺟﺰاء:
)أ(

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮود ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈزاﻟﺔ
اﻟﻤﻮاد ،وآﻴﻔﻴﺔ إﺳﻬﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻓﻴﻬﺎ ،وآﻴﻔﻴﺔ ارﺗﺒﺎط ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﻠﻂ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
4

4.27
0.00
0.00
0.00
3.71
0.00
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اﻟﻀﻮء آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎزات واﻟﺨﺒﺮات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﺔ ،وأن ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ،وأن ﻳﻘﺪم ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ،آﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ،وﺣﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  7ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ،وأن ﻳﻘﺪم ﻣﺒﺮرات ﺣﺪوﺛﻬﺎ .وﺳﻴﻐﻄﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺮود ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات ذات اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5أ( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ،وﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛
)ب(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق .وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ آﻞ ﻃﻠﺐ ﺧﺎص ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ وﻳﺘﻌﻴﻦ
أن ﻳﻘﺪم اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5أ(
ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ج(

وﺻﻒ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ إﺑﺮاز اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وأﺧﺬ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻮﺻﻒ أﻳﻀﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻈﻮر أن ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻐﻄﻲ هﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5د( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق .آﻤﺎ أن اﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﺪد أي ﺗﻨﻘﻴﺤﺎت اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إدﺧﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وأن ﻳﻘﺪم ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻟﻬﺎ؛

)د(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺨﻄﺔ ،ﺗﻘﺪم وﺗﺪرج إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮرات ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬهﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب .وﺳﺘﻌﺪل هﺬﻩ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ،آﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﺮود واﻟﻮﺻﻒ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1أ( أﻋﻼﻩ( واﻟﺨﻄﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ج( أﻋﻼﻩ( ،وﺳﺘﻐﻄﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت؛ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﺗﻨﻘﻴﺤﺎت ﺗﺠﺮى
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ج( أﻋﻼﻩ .وﻣﻊ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ إﻻ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺳﻮف ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺸﻜﻞ ﺧﻴﺎر ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺠﺎرﻳﺔ إذا رﻏﺐ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ؛

)ه(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮات ،ﻳﻠﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1أ( إﻟﻰ
)1د( أﻋﻼﻩ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5أﻟﻒ :ﻣﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻷدوار اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺳﻮف ﺗﻌﻴﻦ وﺣﺪة اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
-1
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﺳﺘﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺣﺪة
اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو.
ﺳﻮف ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز أهﺪاف اﻷداء ،اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
-2
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻜﻠﻔﻪ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﺑﺬﻟﻚ.
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اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6أﻟﻒ :دور اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺳﺘﻜـﻮن اﻟﻮآﺎﻟـﺔ اﻟﻤﻨﻔـﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ أﻧﺸﻄـﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ وﺛﻴﻘـﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ
-1
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ(

ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻣﻦ اﻷداء واﻟﺘﺤﻘّﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق واﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﺘﻄﻠّﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ب( ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ إﻋـﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤـﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟﻼﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴـﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -4أﻟﻒ؛
)ج( ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ أن اﻷهﺪاف ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ وأن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺪ أُآﻤﻠﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ.
)د(

اﻟﺘﺄآّﺪ ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻت اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻓﻲ
ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )1ج( و)1د( ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ؛

)ﻩ(

اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺑﻼغ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﺢ واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ
وﺗﻘﺎرﻳﺮ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛ وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ؛

)و(

ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﻤﺆهّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬّﺪت ﺑﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛

)ز(

إﺟﺮاء ﻣﻬﺎ ّم اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ح( ﺿﻤﺎن وﺟﻮد ﺁﻟﻴّﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
واﻹﺑﻼغ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؛
)ط( ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ،وﺿﻤﺎن اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ؛
) ي(

ن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆﺷﺮات؛
ﺿﻤﺎن أ ﱠ

)ك( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻹداري واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ.
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪ وأﺧﺬ أي ﺁراء ﻳﻌﺮَب ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ
-2
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ب( ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4
أﻟﻒ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :دور اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
1

ﺗﻘﻮم اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ )إزاﻟﺔ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ  ،(Poli-Mixواﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ؛
6
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)ب(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7أﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة  11ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺼّﺺ ﺑﻤﻘﺪار  50 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ
-1
ﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون.
آّ
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اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺮاﺑــﻊ ﻋﺸــﺮ
اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻏﺎﻧﺎ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﺎﻧﺎ )"اﻟﺒﻠﺪ"( واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
-1
اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮا ّد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1أﻟﻒ )"اﻟﻤﻮا ّد"( إﻟﻰ آﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ .وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
 2أﻟﻒ )اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( ،ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارﻩ  32.2ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون ﻗﺒﻞ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ،2010
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل؛ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ أن هﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮف ﻳﻨﻘﺢ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ
ﻋﺎم  2011ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ أﺳﺎس اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ.
ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ
-2
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ )اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل.
وﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪ أﻧﻪ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق وأداء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  ،3ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ أو
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي اﺳﺘﻬﻼك ﻟﻤﻮاد ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ
اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﺧﻄﻮة اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي اﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻤﻮاد ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ .3-3
رهﻨًﺎ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺪّد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  5-2ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ )"اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .وﺳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ هﺬا
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3أﻟﻒ )"اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻞ ﻣﺎدّة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ .وﺳﻮف ﻳﻘﺒﻞ أﻳﻀًﺎ
ﺳﻮف ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺤﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻜ ّ
-4
ﻞ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺬآﻮرة ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
إﺟﺮاء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب( ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﻓﺎء اﻟﺒﻠﺪ
-5
ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ :
)أ(

أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ .واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ هﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛

)ب(

أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف ،إﻻ إذا ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب؛

)ج(

أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ أﻧﺠﺰ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻗﺪم
ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ"( ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛
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أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪّم ﺧﻄﻄﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4أﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ
)د(
اﻟﺸﺮاﺋﺢ"( ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺠﺪول
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،أو ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اآﺘﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة  ،وأن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ؛
ﺳﻮف ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺒﻠﺪ إﺟﺮاء رﺻﺪ دﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﺳﻮف ﺗﺮﺻﺪ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ
-6
اﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5أﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻷدوار"( وﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮّﺻﺪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
 -5أﻟﻒ  .وﺳﻴﺨﻀﻊ هﺬا اﻟﺮﺻﺪ أﻳﻀًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب(.
ﺣﺪّد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﻳﺮات اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻠﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
رﻏﻢ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺪ ُ
-7
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو ﺟﺰء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻐﻴّﺮ
اﻟﻈﺮوف ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وإﻋﺎدات اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ آﺘﻌﺪﻳﻼت رﺋﻴﺴﻴّﺔ
ﻳﺠﺐ أن ُﺗ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وأن ﺗﻘﺮّهﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5د(.
أﻣﺎ إﻋﺎدات اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ آﺘﻌﺪﻳﻼت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻳﺘ ّﻢ إﺑﻼغ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ .وﺳﻮف ﺗﻌﺎد أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺪى اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ.
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ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺳﻮف ﻳُﻮﻟﻰ اﻻهﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣـﺎت اﻟﺘﺒﺮﻳـﺪ ،وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ
)أ(
ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع؛
أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻘﺮرﻳﻦ  100/41و6/49
)ب(
ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ.
ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ إدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﻋﻦ آﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ أو
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اﻟﺘﻲ ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﻗﺪ واﻓﻖ ﻳﻮﺋﻨﺪﺑﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( آﻤﺎ واﻓﻘﺖ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ )اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ( ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﻳُﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪورﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﺠﺮي ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪّد اﻷﻃﺮاف أو ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷي ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﺬﺗﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺘﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
 - 10ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ أول
ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﺑﺸﺄن ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
)5ب( .ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻼﺋﻤﻴﻦ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .وﺳﺘﻘﻮم اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺘﻮﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ –6ﺑﺎء ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .وﺳﻮف ﺗﺒﺮم اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﺑﻼغ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻻﺗﻔﺎق
ﺗﻴﺴﻴﺮا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﻖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ .وﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ،
ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺒﻴّﻨـﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  2-2و  4-2ﻣﻦ
اﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2أﻟﻒ.
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 - 11ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ ،أو ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
ﻖ ﻟﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .وﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ،أن ﺗﻌﻴﺪ
ﻳﺤ ّ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ وﺿﻌﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّدﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﺮهﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ وﻓﺎﺋﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﺪول اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وﻳﻌﺘﺮف اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7أﻟﻒ ،ﻋﻦ آّﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ
ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻏﻴﺮ اﻟﻤُﻨﺠﺰة ﻓﻲ أي ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ،ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون .وﺳﻮف ﺗﻨﺎﻗﺶ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،وﺗﺘﺨﺬ إزاءهﺎ اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﺑﻌﺪ
اﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة .5
 - 12ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أي ﻗﺮار ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك أو أي أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.
 - 13ﺳﻮف ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪ ﻷي ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﺑﻨﻮع ﺧﺎص ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
 - 14ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮى
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ واﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5د( ،ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .وﺗﺴﺘﻤﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ )أ( و)ب( و)د( و)ه( إﻟﻰ ﺣﻴﻦ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
 - 15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺣﺼﺮًا ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وآﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘ ّﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق.
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ﺗﺬﻳﻴﻼت
 .1اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1أﻟﻒ :اﻟﻤـﻮاد
اﻟﻤﺮﻓﻖ

اﻟﻤﺎدة
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن142-ب
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك
)ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
35.7
13.8
49.5

اﻷوﻟﻰ
اﻷوﻟﻰ
اﻷوﻟﻰ

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ :اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
2010

2011

2012

2013

ﺧﻂ
اﻷﺳﺎس
اﻟﻤﻘﺪر
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ 49.5
49.5

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

اﻟﻤﺠﻤﻮع

 1.1ﺟﺪول ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت
ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
)أﻃﻨﺎن (ODP
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
32.2
44.5
44.5
44.5
44.5
44.5
49.5
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ 49.5
49.5
 2.1اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ
ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
)ﺑﺄﻃﻨﺎن (ODP
 1.2اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
1,031,311
121,311 125,000
195,000
190,000
200,000
200,000
ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻳﻮﺋﻨﺪﺑﻲ(
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
 2.2ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ
77,348
9,098 9,375
14,625
14,250
15,000
15,000
اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
325,000
60,000
65,000
70,000
60,000
70,000
 3.2اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ )إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ(
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
42,250
7,800
8,450
9,100
7,800
9,100
 4.2ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
1,356,311
121,311 185,000
260,000
260,000
260,000
270,000
 5.2إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
 6.2إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
119,598
9,098 17,175
23,075
23,350
22,800
24,100
اﻟﺪﻋﻢ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
1,475,909
130,409 202,175
283,075
283,350
282,800
294,100
 7.2إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 1.3إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹزاﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-واﻟـ ) HCFC-142bاﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ  (R-406aاﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق )ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات 17.3
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
- 2.3إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-و ) HCFC-142bاﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ  (R-406aﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( 0.0
32.2
 3.3اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟـ HCFC
49.5

4

44.5

44.5

44.5

44.5

44.5

32.2

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
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اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3أﻟﻒ :اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮي اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺴﺒﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
-1
ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ.
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4أﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ
ﺳﻮف ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺟﺰاء:
-1
)أ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮود ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈزاﻟﺔ
اﻟﻤﻮاد ،وآﻴﻔﻴﺔ إﺳﻬﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻓﻴﻬﺎ ،وآﻴﻔﻴﺔ ارﺗﺒﺎط ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﻠﻂ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻀﻮء آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎزات واﻟﺨﺒﺮات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﺔ ،وأن ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ،وأن ﻳﻘﺪم ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ،آﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ،وﺣﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  7ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ،وأن ﻳﻘﺪم ﻣﺒﺮرات ﺣﺪوﺛﻬﺎ .وﺳﻴﻐﻄﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺮود ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات ذات اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5أ( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ،وﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛

)ب(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق .وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ آﻞ ﻃﻠﺐ ﺧﺎص ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ وﻳﺘﻌﻴﻦ
أن ﻳﻘﺪم اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5أ(
ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ج(

وﺻﻒ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ إﺑﺮاز اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وأﺧﺬ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻮﺻﻒ أﻳﻀﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻈﻮر أن ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻐﻄﻲ هﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5د( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق .آﻤﺎ أن اﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﺪد أي ﺗﻨﻘﻴﺤﺎت اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إدﺧﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وأن ﻳﻘﺪم ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻟﻬﺎ؛

)د(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺨﻄﺔ ،ﺗﻘﺪم وﺗﺪرج إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮرات ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬهﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب .وﺳﺘﻌﺪل هﺬﻩ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ،آﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﺮود واﻟﻮﺻﻒ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1أ( أﻋﻼﻩ( واﻟﺨﻄﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ج( أﻋﻼﻩ( ،وﺳﺘﻐﻄﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت؛ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﺗﻨﻘﻴﺤﺎت ﺗﺠﺮى
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ج( أﻋﻼﻩ .وﻣﻊ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ إﻻ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺳﻮف ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺸﻜﻞ ﺧﻴﺎر ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺠﺎرﻳﺔ إذا رﻏﺐ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ؛

)ه(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮات ،ﻳﻠﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1أ( إﻟﻰ
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)1د( أﻋﻼﻩ.
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -5أﻟﻒ :ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻷدوار اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺴﻴﻖ آﺎﻓﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺻﺪ وإدارﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺣﺪة اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ
-1
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ دور ﺑﺎرز ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺮﺻﺪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﺮﺻﺪ
-2
واردات اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون؛ واﻟﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ آﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ آﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﺻﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﺗﻘﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﺻﺪ واردات وﺻﺎدرات اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ إﺑﻼغ اﻟﻮآﺎﻻت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﺐ اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -6أﻟﻒ :دور اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ
-1
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻣﻦ اﻷداء واﻟﺘﺤﻘّﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق واﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﺘﻄﻠّﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
)أ(
اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛
)ب(

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ إﻋـﺪاد ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤـﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴـﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -4
أﻟﻒ؛

)ج(

ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ أن اﻷهﺪاف ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ وأن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺪ أُآﻤﻠﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ.

)د(

اﻟﺘﺄآّﺪ ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻت اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻓﻲ
ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )1ج( و)1د( ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ؛

)هـ(

اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺑﻼغ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﺢ واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ
وﺗﻘﺎرﻳﺮ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛ وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ؛

)و(

ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﻤﺆهّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬّﺪت ﺑﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛

)ز(

إﺟﺮاء ﻣﻬﺎ ّم اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ح(

ﺿﻤﺎن وﺟﻮد ﺁﻟﻴّﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
واﻹﺑﻼغ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؛

)ط(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ،وﺿﻤﺎن اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ي(

ن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆﺷﺮات؛
ﺿﻤﺎن أ ﱠ

)ك(

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻹداري واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ.
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ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪ وأﺧﺬ أي ﺁراء ﻳﻌﺮَب ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ
-2
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ب( ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4
أﻟﻒ.
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :دور اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
-1

ﺗﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ:
)أ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ؛

)ب(

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ،واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ج(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7أﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة  11ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺼّﺺ ﺑﻤﻘﺪار  50 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ
-1
ﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون.
آّ
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اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺨـــــﺎﻣﺲ ﻋﺸـــﺮ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﻘﺢ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻃﻠﺒﺎت ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻃﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
 xx 20إﻟﻰ xx 20
ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻦ 1اﻟﻰ  12و 15ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ .14
-1

اﻟﺒﻠﺪ:

-2

اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة/وﺣﺪة اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ:

-3

اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة _____________________________

-4

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ(:
اﻟﻤﺪة ) ﻳﻮم ،ﺷﻬﺮ ،ﺳﻨﺔ(

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

-5

أ(
ب(

-6

اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت:

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف
)اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ (

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف
)اﻟﻤﺼﺮ وف (

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺷﻬﺮ/ﺳﻨﺔ( ______________________
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب )ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ( واﻟﻔﺘﺮة(_________________ :

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺑﻼغ
ﻧﻌﻢ

ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ
ﻻ

ﺳﻨﺔ اﻹﺑﻼغ

ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ

اﻟﻤﺎدة 7
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮي

-7

ﺻﻒ دور وﺣﺪة اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺮآﺰهﺎ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ آﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار )ﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻟﺠﺎن داﺋﻤﺔ أو أﻓﺮﻗﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ أو هﻴﺌﺎت ﻣﺸﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارات(

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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-8

أذآﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ وﺣﺪة اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ:
-

-9

ﻣﺎ هﻮ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ راﺗﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ؟ ___________وﻗﺖ آﺎﻣﻞ______ ﻧﺼﻒ اﻟﻮﻗﺖ_________
ﻣﺎ هﻮ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ راﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟___________وﻗﺖ
آﺎﻣﻞ_______ ﻧﺼﻒ اﻟﻮﻗﺖ___________

هﻞ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻄﻘﻢ آﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ؟
ﻧﻌﻢ

ﻻ

إذا آﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ________________________________
_______________________________
-10

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ .وﻳﺮﺟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺆﺷﺮات
ﻣﺤﺪدة إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ.

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ
اﻹﻧﺠﺎزات ﻓﻲ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ
اﻷهﺪاف
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
) ﻳﺮﺟﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ(
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
) ﺣﺪد اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
) ﺣﺪد اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 /اﻟﺸﻬﺮ /اﻟﺴﻨﺔ(
 /اﻟﺸﻬﺮ /اﻟﺴﻨﺔ(
اﻟﻬﺪف  :1اﻋﺘﻤﺎد /ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ورﺻﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون
إدﺧﺎل ﻧﻈﺎم إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻟﺤﺼﺺ
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
إﻧﻔﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
رﺻﺪ اﻟﺘﺠﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون )ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد(
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺮوﺗﻮآﻮل
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
اﻟﻬﺪف  :2ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎل وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد
رﺻﺪ اﻟﻮاردات  /اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎرك
اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة 7
اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
اﻟﻬﺪف  :3ﻣﺸﺎورات وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮاآﻼت /اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
راﺑﻄﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻬﺪف  :4اﻹﺷﺮاف ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ وﺧﻔﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
إﻋﺪاد /ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوع اﻷول
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺜﺎﻧﻲ
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اﻷهﺪاف
) ﻳﺮﺟﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ(

اﻹﻧﺠﺎزات ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
) ﺣﺪد اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
 /اﻟﺸﻬﺮ /اﻟﺴﻨﺔ(

اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
) ﺣﺪد اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
 /اﻟﺸﻬﺮ /اﻟﺴﻨﺔ(

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻬﺪف  :5اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻴﻮم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸوزون
اﻟﻬﺪف  :6اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ /اﺟﺘﻤﺎع
اﻷﻃﺮاف
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﻨﺪ اﻹﻧﻔﺎق

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ) دوﻻ
أﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻤ ﺒﻠﻎ اﻟﻤﻨﺼﺮف
)ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ( )دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻓﻌﻠﻲ

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة
)ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ( )دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
)ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ(
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ) ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون(
اﻟﻤﻌﺪات
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )أي
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﻣﺸﺎورات،
ا ﻟﺦ(

ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﺑﻨﻮد أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع
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ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻣﺮض

اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا
-1
-2
-3
-4

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮاردات
إدﻣﺎج ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷوزون
ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
إآﻤﺎل ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻹزاﻟﺔ
اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻓﻌﺎل

3

اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﺿﻌﻴﻒ
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ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ:

ﻗﺎم ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ )اﻻﺳﻢ(:
)ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ(

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ:
ﻣﻨﻈﻤﺔ/وآﺎﻟﺔ/وزارة اﻹﺷﺮاف:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ:
-14

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ:

اﺳﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة:
اﺳﻢ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﻤﺸﺮوع:
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺘﺎرﻳﺦ:
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
-15

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬي :ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺰات ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أدﻧﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻓﻘﺮة
واﺣﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ .وﺳﺘﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮات ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

أ(

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

ب(

ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ

4
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اﻟﻤﺮﻓـﻖ اﻟﺴــﺎدس ﻋﺸﺮ

ﻣﺸﺮوع اﺗّﻔﺎق ﺑﻴﻦ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف
ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ )"اﻟﺒﻠﺪ"( واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
-1
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮا ّد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1أﻟﻒ )"اﻟﻤﻮا ّد"( إﻟﻰ آﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ]ﻗﺪرهﺎ[ ]ﻳﺼﻞ
ﻣﺴﺘﻮاهﺎ إﻟﻰ[ ]اﻟﺮﻗـﻢ[ ﻣﻦ أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون/اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﻌﺎم ]اﻟﻌﺎم[
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ]ﻧﺎﻗﺺ]ﻗﻴﻤﺔ/ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ[[ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل أول ﻳﻨﺎﻳﺮ/آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
]اﻟﻌﺎم[ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل.
ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻮا ّد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ
-2
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ )"اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ .وﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪ أﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ووﻓﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
 ،3ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ أو ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪّد اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي اﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻤﻮاد ﻳﺘﺠﺎوز
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ )اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮاد
اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺪدة
ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي اﺳﺘﻬﻼك ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ]ـﻮف[ اﻷﻓﻘﻲ]ـﻴﺔ[ ] 3-1-4و -2-4
) [... ،3اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ( ﻣﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد.
رهﻨًﺎ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
-3
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺪّد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ )"اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .وﺳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ هﺬا
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3أﻟﻒ )"اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻞ ﻣﺎدّة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ .وﺳﻮف ﻳﻘﺒﻞ أﻳﻀًﺎ
ﺳﻮف ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺤﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻜ ّ
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ﻞ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﻨﻔّﺬة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺬآﻮرة ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
إﺟﺮاء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّ
اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب( ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﻓﺎء اﻟﺒﻠﺪ
-5
ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ :
)أ(

أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﻨ ّﻴﺔ .واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ هﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛

)ب(

أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف ،إﻻ إذا ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب؛

)ج(

أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ"( ﺗﻐﻄﻲ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻘﺪم ﻣﻦ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺷُﺮع ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ وأن ﻣﻌﺪل ﺻﺮف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﺎح
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ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وأن اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ
ﺻﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛
)د(

أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪّم إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4أﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ"( ﺗﻐﻄﻲ آﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ُﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،أو ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اآﺘﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،وأن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ؛

ﺳﻮف ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺒﻠﺪ إﺟﺮاء رﺻﺪ دﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﺳﻮف ﺗﺮﺻﺪ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ
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اﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5أﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻷدوار"( وﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓﻘًﺎ
ﻷدوارهﺎ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5أﻟﻒ .وﺳﻴﺨﻀﻊ هﺬا اﻟﺮﺻﺪ أﻳﻀًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب(.
وﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو ﺟﺰء ﻣﻦ
-7
هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻐﻴّﺮ اﻟﻈﺮوف ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺳﻠﺲ ﺧﻔﺾ وإزاﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ .وإﻋﺎدات
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ آﺘﻌﺪﻳﻼت رﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻳﺠﺐ أن ُﺗ ًﻮﺛﱠﻖ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ وأن ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5د( .وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدات اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺁﺧﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ أو ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ،أو اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ أي ﺷﺮط ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .أﻣﺎ إﻋﺎدات اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺼﻨّﻔﺔ آﺘﻌﺪﻳﻼت رﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻳﺘ ّﻢ
إﺑﻼغ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ .وﺳﻮف ﺗﻌﺎد أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد
اﻷﻃﺮاف ﻟﺪى اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ.
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ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

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

أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ
ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع؛

)ب(

أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻘﺮرﻳﻦ
 100/41و 6/49ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ.

ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ إدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﻋﻦ آﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ أو
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اﻟﺘﻲ ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﻗﺪ واﻓﻘﺖ ]اﺳﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ[ ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( آﻤﺎ واﻓﻘﺖ ]اﺳﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ/اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ[ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﻮآﺎﻟﺔ/اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ )اﻟﻮآﺎﻟﺔ/اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ( ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﻳُﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪورﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ُﺗﺠﺮي ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ
أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪّد اﻷﻃﺮاف أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷي ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﺬﺗﻴﻦ
اﻟﻤﺸﺘﺮآﺘﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
 -10ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ أول
ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﺑﺸﺄن ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
)5ب(] .ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻼﺋﻤﻴﻦ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .وﺳﺘﻘﻮم اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ –6ﺑﺎء ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .وﻗﺪ أﺑﺮﻣﺖ
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اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﺑﻼغ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺗﻴﺴﻴﺮا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﻖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ [.وﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ]واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ[ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺒﻴّﻨـﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ]ـﻮف[
اﻷﻓﻘﻲ]ـﻴﺔ[ ] 2-2و  [... 4-2ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2أﻟﻒ.
 -11ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ ،أو ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
ﻖ ﻟﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .وﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ،أن ﺗﻌﻴﺪ
ﻳﺤ ّ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ وﺿﻌﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّدﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﺮهﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ وﻓﺎﺋﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﺪول اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وﻳﻌﺘﺮف اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7أﻟﻒ ،ﻋﻦ آّﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ
ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻏﻴﺮ اﻟﻤُﻨﺠﺰة ﻓﻲ أي ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ،ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون .وﺳﻮف ﺗﻨﺎﻗﺶ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،وﺗﺘﺨﺬ إزاءهﺎ اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﺑﻌﺪ
اﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة .5
 -12ﻟﻦ ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أي ﻗﺮار ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻳﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك أو أي أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.
 -13ﺳﻮف ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪ ﻷي ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ]واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ[ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﺑﻨﻮع ﺧﺎص ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ]واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ[
اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
 -14ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮى
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ واﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5د( واﻟﻔﻘﺮة  ،7ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .وﺗﺴﺘﻤﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ )أ( و)ب( و)د( و)ه( إﻟﻰ
ﺣﻴﻦ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺣﺼﺮًا ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وآﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘ ّﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق.
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ﺗﺬﻳﻴﻼت
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1أﻟﻒ :اﻟﻤـﻮاد
اﻟﻤﺮﻓﻖ

اﻟﻤﺎدة
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب
]اﺳﻢ اﻟﻤﺎدة[

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك
)ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷوﻟﻰ
اﻷوﻟﻰ
اﻷوﻟﻰ

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ :اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
2010
1-1
2-1
1-2
2-2
3-2
4-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4

2011

2012

2013

ﺟﺪول ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮاد
اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك
اﻷوزون(
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ]اﺳﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ[
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ]اﺳﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ[
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹزاﻟﺔ ﻣﻦ ]اﻟﻤﺎدة  [1اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
إزاﻟﺔ ]اﻟﻤﺎدة  [1اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ]اﻟﻤﺎدة ) [1أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹزاﻟﺔ ﻣﻦ ]اﻟﻤﺎدة  [2اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
إزاﻟﺔ ]اﻟﻤﺎدة  [2اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ]اﻟﻤﺎدة ) [2أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(

2014

2015

اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3أﻟﻒ :اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮي اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ]اﻷول/اﻟﺜﺎﻧﻲ/اﻟﺜﺎﻟﺚ[ ﻓﻲ
-1
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ.
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4أﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ
-1

ﺳﻮف ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺟﺰاء:
)أ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺮود ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈزاﻟﺔ
اﻟﻤﻮاد ،وآﻴﻔﻴﺔ إﺳﻬﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻓﻴﻬﺎ ،وآﻴﻔﻴﺔ ارﺗﺒﺎط ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﻠﻂ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻀﻮء آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎزات واﻟﺨﺒﺮات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﺔ ،وأن ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ،وأن ﻳﻘﺪم ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ،آﺤﺎﻻت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ،وﺣﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  7ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
4
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ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ،وأن ﻳﻘﺪم ﻣﺒﺮرات ﺣﺪوﺛﻬﺎ .وﺳﻴﻐﻄﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺮود ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات ذات اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5أ( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ،وﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛
)ب(

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق .وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ آﻞ ﻃﻠﺐ ﺧﺎص ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ وﻳﺘﻌﻴﻦ
أن ﻳﻘﺪم اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5أ(
ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ج(

وﺻﻒ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ إﺑﺮاز اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وأﺧﺬ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻮﺻﻒ أﻳﻀﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻈﻮر أن ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻐﻄﻲ هﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5د( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق .آﻤﺎ أن اﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﺪد أي ﺗﻨﻘﻴﺤﺎت اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إدﺧﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وأن ﻳﻘﺪم ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻟﻬﺎ؛

)د(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺨﻄﺔ ،ﺗﺪرج ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت .ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮرات
ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬهﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .وﺳﺘﻌﺪل هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣﻊ آﻞ ﻃﻠﺐ
ﺷﺮﻳﺤﺔ ،آﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﺮود واﻟﻮﺻﻒ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1أ( أﻋﻼﻩ( واﻟﺨﻄﺔ
)اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ج( أﻋﻼﻩ( ،وﺳﺘﻐﻄﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت؛ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﺗﻨﻘﻴﺤﺎت ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ج(
أﻋﻼﻩ .وﻣﻊ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺳﻮف ﻳﺸﻤﻞ
اﻟﺸﻜﻞ ﺧﻴﺎر ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ إذا رﻏﺐ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ؛

)ه(

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮات ،ﻳﻠﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1أ( إﻟﻰ
)1د( أﻋﻼﻩ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5أﻟﻒ :ﻣﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻷدوار اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -5أ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻷدوار اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ،ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﻵﺧﺮ .وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
1
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وإﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﻄﻂ إدارة اﻹزاﻟﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ذات ﺻﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد .وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ أن ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ إﺷﺎرة ﻣﻔﺼﻠﺔ
وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﺮي ﺑﻬﺎ رﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت .وﻳﺮﺟﻰ
ﻣﺮاﻋﺎة أي ﺗﺠﺎرب ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ إدارة اﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،وإدﺧﺎل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6أﻟﻒ :دور اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺳﺘﻜـﻮن اﻟﻮآﺎﻟـﺔ اﻟﻤﻨﻔـﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ أﻧﺸﻄـﺔ .وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ
-1
وﺛﻴﻘـﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
)أ(

ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻣﻦ اﻷداء واﻟﺘﺤﻘّﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق واﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﺘﻄﻠّﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛
5
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)ب(

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ إﻋـﺪاد ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤـﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴـﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -4
أﻟﻒ؛

)ج(

ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ أن اﻷهﺪاف ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ وأن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺪ أُآﻤﻠﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ.

)د(

اﻟﺘﺄآّﺪ ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻت اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻓﻲ
ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ )1ج( و)1د( ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ؛

)ه(

اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺑﻼغ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﺢ واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ
وﺗﻘﺎرﻳﺮ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺑﻼغ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ؛

)و(

ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﻤﺆهّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬّﺪت ﺑﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛

)ز(

إﺟﺮاء ﻣﻬﺎ ّم اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ح(

ﺿﻤﺎن وﺟﻮد ﺁﻟﻴّﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
واﻹﺑﻼغ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؛

)ط(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ،وﺿﻤﺎن اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ي(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة  11ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ،ﺗﺤﺪﻳﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪ
واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻟﺘﻤﻮﻳﻞ آﻞ وآﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺬة أو
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ؛

)ك(

ن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆﺷﺮات؛
ﺿﻤﺎن أ ﱠ

)ل(

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

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪ وأﺧﺬ أي ﺁراء ﻳﻌﺮَب ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ
-2
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ب( ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4
أﻟﻒ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :دور اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
ﺗﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻧﺸﻄﺔ .وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ
1
اﻟﻤﺸﺮوع ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
)أ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ؛
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)ب(

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ،واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ج(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7أﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة  11ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺼّﺺ ﺑﻤﻘﺪار ]اﻟﻤﺒﻠﻎ[ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ
-1
ﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﺪف
آّ
اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -8أﻟﻒ :ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺤﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
_____
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