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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  لتنفيذ بروتوآول مونتريال
  الحادي واألربعوناالجتمــــــاع 

 2003ديسمبر / ألول آانون ا 19-17مونتريال، 
  
  
  
  
  

  تقریر االجتماع الثالثين
  للجنة الفرعية الستعراض المشروعات

  
  

  مقّدمــة
  
  
عقدت اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات التابعة للجنة التنفيذية للصندوق المتعّدد   .1

  .2003ديسمبر /  آانون األول 16 و 15األطراف اجتماعها الثالثين في مونتريال ، في 
  
، الهند ، اليابان ، سينت ) الرئيس(حضر االجتماع ممثلون عن بوليفيا ، بوروندي ، فرنسا   .2

  .لوتشيا ، والواليات المتحدة األمريكية 
  
  .حضر االجتماع ممثلون عن الوآاالت المنفذة وعن أمانة األوزون   .3
  
   . والسلفادور بصفة مراقبو آنداحضر االجتماع أيضَا ممثلون عن النمسا  .4
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  افتتاح االجتماع:  من جدول األعمال 1البند 
  
 Mr. Mustapha Kleicheافتتح االجتماع رئيس اللجنة الفرعّية السيد مصطفى آليش   .5
 ، ورّحب 2003ديسمبر /  آانون األول 15في الّساعة العاشرة من صباح االثنين في ) فرنسا(

  .بالمشارآين 
  
  

  دول األعمالإقرار ج:  من جدول األعمال 2البند 
  
أقّرت اللجنة الفرعية جدول األعمال التالي استنادًا إلى جدول األعمال المؤقت الوارد في   .6

   :UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/30/1الوثيقة
  

 افتتاح االجتماع .1
  

 إقرار جدول األعمال .2
 

 مالحظات تمهيدّية .3
 

 تنظيم العمل .4
 

 راض المشروعاتنظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنها أثناء استع .5
 

 التعاون الثنائي .6
 

 : لـ 2003تعديالت برامج عمل  .7
 

 )اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   ) أ(
  

 )اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   ) ب(
 

 )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   ) ج(
  

 البنك الدولي  ) د(
  

  2004برنامج عمل اليونيب للعام  .8
  
  ب حول استعمال تكاليف مساندة البرامجتقرير من اليوني  .9

  
  مشروعات استثمارية  .10  
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تكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون ومبادئ توجيهّية لمشروعات ثاني أآسيد الكربون   .11
  ) .و (40/17و ) ب (39/52متابعة للمقّررين 

  
  في تطبيقات الرغاوىCFCاستكمال التقرير عن الدراسة المتعّلقة ببدائل مواّد   .12

  ) ) .ب (36/56المقّرر (الجاسئة 
  

 وعوامل التصنيع في الصين CTCنظام لرصد تنفيذ االتفاقية حول إزالة مواّد   .13
 ) ) .40/50و ) ج (39/46المقّرران (

  
  .تقارير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها مع متطّلبات تبليغ معّينة   .14  

  
  شؤون أخرى  .15  

  
  اعتماد التقرير  .16  

  
  اختتام االجتماع  .17  

  
  

  مالحظات تمهيدّیة:  من جدول األعمال 3البند 
  
وأشار إلى أن . رّحب المدير المسؤول بأعضاء اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات   .7

 مشروعات وأنشطة ، بما في ذلك  للجنة التنفيذية األمانة تسّلمت لالجتماع الحادي واألربعين
 مليون دوالر 237 ، آلفتها اإلجمالية 5 من بلدان الماّدة 67 استراتيجيات وخطط قطاعية ، من

 طن 22,850وقد تناولت مقترحات المشروعات إزالة . أمريكي ، باستثناء تكاليف مساندة الوآاالت 
ODP في قطاع االستهالك ، وبنوع خاّص مواّد CFC و CTC وبروميد الميثيل ، وإزالة ما يزيد 

واألمانة ، التي تدرك . المستنفدة لألوزون في قطاع اإلنتاج  من المواد ODP طن 6,650عن 
 ، والتي تدرك أيضًا المخاطر المحتملة 2005أهداف اإلزالة الخاصة ببروتوآول مونتريال لعام 

 في حال إرجاء مشروعاتها ، واصلت 5المترّتبة عن عدم إنجاز االمتثال من قبل بعض بلدان الماّدة 
وفي . لمنّفذة ذات الشأن حتى بداية هذا االجتماع ، بهدف حّل القضايا العالقة مناقشاتها مع الوآاالت ا

حين أن ذلك قد مّكن من حّل بعض القضايا ، لم يتّم إنجاز مشروعات االتفاقيات المنبثقة عنها إّال 
  .مؤّخرًا ، مع حصول عدد من الوثائق اإلضافية لالجتماع 

  
  تنظيم العمل: من جدول األعمال 4البند 

  
قرّرت اللجنة الفرعية ، وفقًا القتراح الرئيس تنظيم عملها استنادًا إلى جدول األعمال الوارد   .8

 وأيضًا إلى جدول األعمال المؤقت UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/30/1الوثيقةفي 
   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/1/Add.1/Rev.1الوثيقةالمشروح الوارد في 
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  ظرة عاّمة إلى القضایا التي تّم تبّينها أثناء استعراض المشروعاتن:  من جدول األعمال 5البند 
  
  مشروعات من أجل إزالة معّجلة أو للحفاظ عن قّوة الّدفع  ) أ(
  
 من ورقة النظرة العاّمة 8 إلى 5لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات من   .9
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/15 (ت التي تناولت إزالة المتعّلقة بنافذة عرض للمشروعا

  .معّجلة أو حفاظًا على قّوة الدفع 
  

 لم يتّم 2003وأشار الرئيس أيضًا إلى أن عددًا من المشروعات التي تضّمنتها خطط أعمال   .10
وبما أن احتياجات االمتثال قد تبقى سائدة ، ما زال ممكنًا طلب التمويل لهذه  . 2003تقديمها عام 

   .2005 و 2004مل المشروعات من خالل خطط ع
  
  

بعد المناقشة  والتذآير بأن القضية قد خضعت لمناقشة اللجنة التنفيذّية ، وفقًا القتراح اللجنة   .11
 اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات بأن تتناول اللجنة أوصتالفرعية للرصد والتقييم والمالّية ، 

 .إلزالة المعّجلة أو للحفاظ على قّوة الدفع التنفيذية هذه القضية ، بما في ذلك إعطاء األولوية ل
  
  مشروعات ُقّدمت في إطار التعاون الثنائي  )ب(
  

 من ورقة النظرة العاّمة 9لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعّية إلى الفقرة   .12
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/15 ..( وأشار إلى أن اليابان أعربت عن رأيها في االجتماع

تنفيذية بأن القيود المفروضة على تمويل مشروعات اإلزالة المعّجلة التي تضمّنها األربعين للجنة ال
  . يجب أّال ُتطّبق على مشروعات التعاون الثنائي 40/7المقّرر 

  
 اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية على ضرورة المحافظة على أوصتبعد المناقشة   .13

   .40/7الشكليات التي نّص عنها المقّرر 
  

أّآد ممثل اليابان مجّددًا على موقف بالده من هذه القضية وأوضح أنَّ المبادئ التوجيهية ، إذا   .14
آانت سُتَطّبق على الشطر الثنائي ، فقد يزيد هذا األمر من تعقيد القضّية ، حيث أنه مازال على 

 مستحيًال التحديد الدقيق لمبالغ الوآاالت الثنائية أن تحّدد خطط عملها لفترة السنتين هذه ، مّما يجعل
 وهذا األمر سيمنع 2005 إلى 2003الموارد غير المنفقة ، في إطار خطة العمل خالل الفترة من 

  .الوآالة الثنائية من حّقها في وضع مشروعات لإلزالة المعّجلة في إطار التعاون الثنائي 
  
قت متأخر جّدًا عن االجتماع  في المشروعات التي ُقّدمت في و2004النظر خالل عام   )ج(

  الحادي واألربعين
  

 من ورقة النظرة العامة 11 و 10لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعّية إلى الفقرتين   .15
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/15( مشيرًا إلى أن خّطًة إلزالة مواّد ،ODS لبنغالديش 

 المناسب للنظر فيهما في االجتماع  لنيجيريا لم ُيقّدما في الوقتODSومشروعًا إلزالة مذيبات 
  .الحادي واألربعين 
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 اللجنة الفرعية بأن تقّرر اللجنة التنفيذية بأنَّ األنشطة المدرجة في خطة أوصتبعد المناقشة   .16

 يمكن أن 2004 والتي لم يتّم تقديمها ، والتي ُأدرجت بالتالي في مشروع خطة عمل 2003عمل 
تماع الثاني واألربعين ، إذا آان مفروضًا أن تساعد المشروعات البلدان ينظر فيها لتمويلها في االج

   .2005على تنفيذ التزامات االمتثال لعام 
  
  المصادقة على تعديل بيجينغ) : BCM(مشروعات إلزالة البروموآلوروميتان   )د(
  

 من ورقة النظرة العامة 12لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرة   .17
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/15( مشيرًا إلى القضية المتعّلقة بخطة إزالة لقطاع المذيبات ،

  . والذي قّدمته األرجنتين BCMالذي يتضّمن 
  

 من المشروع، BCMوأن اللجنة الفرعّية التي الحظت أنَّ حكومة األرجنتين سحبت عنصر   .18
  .لم تعتبر هذا البند 

  
  يات المتعّددة السنواتالتعاون الثنائي في االتفاق  )هـ(
  

ورقة النظرة العامة  من 14 و 13لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرتين   .19
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/15( وقال إن ألمانيا ، في الخطة القطاعية المقترحة لمواّد ،

CTC 2004 في الهند ، خّططت لرصد المبالغ المقترحة للحصول على الموافقة عاَمي  
 ، بحيث أنَّ خطة عمل ألمانيا 2008 – 2006 ، إلسهاماتها في مجال التعاون الثنائي لفترة 2005و 

.  ماليين دوالر أمريكي 7.9 تجاوزت الحّد األقصى إلسهامها الثنائي بنحو 2005 – 2003لفترة 
تزويد هذا زيادة عن ذلك بدا وآأن المقترح األلماني يطالب باعتماد مسبق لمقّرر يتعّلق بإعادة 

  .التمويل 
  

أفاد ممّثل فرنسا أنَّ ألمانيا خّططت اآلن لتطبيق التزاماتها في إطار شرائح خطة قطاع مواّد   .20
CTC في الهند المتعّلقة بفترة السنوات الثالث الجارية ، من دون أن تسعى الستعمال موارد من فترة 

  . السياسة العاّمة ذات الصلة ، سارية المفعول ونتيجة لذلك لم َتُعد قضّية. السنوات الثالث المقبلة 
  
  منهجّية لتقييم التقارير المرحلّية المتعّددة السنوات والتدقيقات التقنية  )و(
  

ورقة النظرة العامة  من 15لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرة   .21
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/15 (ر موّحدة لتقييم أداء ، وأشار إلى أنَّه ليست هنالك معايي

وقد حّددت بعض االتفاقيات أعماًال . عمليات التحّقق والتدقيق، في إطار االتفاقيات المتعّددة السنوات 
  .مفّصلة قد تعتمدها الوآالة المنّفذة من دون أن تعتمدها الوآاالت األخرى 

  
 أمانة الصندوق المتعّدد بعد المناقشة، أوصت اللجنة الفرعّية أن تطلب اللجنة التنفيذية من  .22

األطراف أن تضع بالتعاون مع الوآاالت المنفذة ، معايير لتقييم التقارير المرحلية والتدقيقات في 
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التحقق لالتفاقيات المتعددة السنوات ، بهدف تقديم ورقة إلى االجتماع الثالث واألربعين ، لتنظر فيها 
  .اللجنة التنفيذية 

  
  18/34تنفيذ المقّرر : ي البيانات مشروعات مع تناقضات ف  )ز(
  

   من ورقة النظرة العامة18 إلى 16لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعّية إلى الفقرات من   .23
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/15 ( وأشار إلى أن األمانة ، في سياق مراجعة المقترحات ،

الحظت بالنسبة لثالثة مشروعات لمشروعات االستثمار المقّدمة إلى االجتماع الحادي واألربعين ، 
وجود تناقضات في البيانات بين االستهالك المتبّقي المزمع معالجته في قطاع أو قطاع فرعي ذات 

  .صلة، وبين االستهالك الخاضع لإلزالة في المشروع 
  

 اللجنة الفرعية أن تطلب اللجنة التنفيذية من الوآاالت المنفذة أن تؤآد أوصتبعد المناقشة   .24
 ، وبيانات تنفيذ البرنامج القطري وبيانات 7أنها دققت مع وحدة األوزون الوطنية اّتساق بيانات الماّدة 

  مشروع اإلزالة ، قبل أن ترفع المشروعات إلى األمانة ليصار إلى استعراضها 
  
  

  التعاون الثنائي:  من جدول األعمال 6البند 
  

 ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/16لوثيقة لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى ا  .25
 طلبًا للتعاون الثنائي من قبل حكومات آندا 18فقد تّم تقديم .  حول التعاون الثنائي 1التصويب 

  . ماليين دوالر أميرآي28.5وفرنسا وألمانيا واليابان والسويد يصل مجموعها إلى حوالى 
  

نة التنفيذية على طلبات التعاون الثنائي التي  اللجنة الفرعية أن توافق اللجأوصتبعد المناقشة   .26
,  ، مع التعديالت المبّينة أدناه 1 والتصويب UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/16تضّمنتها الوثيقة 

  . بهذه الوثيقة األولبمستوى التمويل المبّين في المرفق 
  

) آندا (اإلزالة التدريجية الستعمال بروميد الميثيل في مجال خزن الحبوب: إندونيسيا 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/37(  
  

 من الوثيقة 4 إلى 2لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعّية إلى الصفحات من   .27
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/37 37.8 ، وقال إن حكومة آندا قّدمت المشروع من أجل إزالة 

ويمّثل ذلك آامل .  من بروميد الميثيل المستعمل لتبخير األرز المخزون في إندونيسيا ODPطن 
وقد اتفقت حكومة آندا مع . استهالك استعماالت بروميد الميثيل الخاضعة للمراقبة في ذاك البلد 

  .األمانة حول الكلفة اإلجمالية للمشروع 
  

 اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية على مقترح المشروع أعاله أوصت المناقشة  بعد  .28
 بهذا التقرير، مع العلم بأن حكومة أندونيسيا لن تسعى األول في المرفق بمستوى التمويل المبّين

 الستعماالت اإلزالة التدريجيةللحصول على تمويل إضافي من الصندوق المتعّدد األطراف من أجل 
  .بروميد الميثيل الخاضعة للّرقابة 
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)  ، اليوئنديبيألمانيا ()الشريحة الثانية  (CFCخطة وطنية إلزالة مواّد : البرازيل 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/25(  
  

  ) .UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/25(لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   .29
  

أشار ممثل فرنسا إلى أن حصة التمويل لحكومة ألمانيا تبلغ، من أصل الشريحة السنوية   .30
 دوالر 700,000للبرازيل، ما مجموعه  دوالر أميرآي زائد تكاليف الوآالة 6,420,000البالغة 

ولم تتغير حصة الوآاالت بالنسبة إلى تكلفة إجمالي .  دوالر أميرآي1,000,000أميرآي بدال من 
  .خطة اإلزالة التدريجية

  
مقترح ا  العنصر  الثنائي اللجنة التنفيذية  اللجنة الفرعية بأن توافقأوصتبعد المناقشة   .31

  . بهذه الوثيقة األولتمويل المبّين في المرفق المشروع أعاله بمستوى ال
  

برنامج  (CFCخطة وطنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد : جمهورية إيران اإلسالمية 
) ألمانيا ، فرنسا ، اليوئنديبي ، اليونيب واليونيدو ()التنفيذ السنوي األول

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/38 2 ، والضميمة 1 والتصويب 1 الضميمة 
  )2والتصويب 

  
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/38لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   .32

وأفاد ممّثل األمانة أن حكومة جمهورية  . 2 والتصويب 2 ، والضميمة 1 والتصويب 1الضميمة 
اك البلد  في ذCFC قد تؤول إلى إزالة آاملة لمواّد CFCإيران اإلسالمية قّدمت خّطة وطنية إلزالة 

 ، ومن شأنها أن تساعد جمهورية إيران اإلسالمية أن تفي بأهدافها الخاصة 2010في حدود العام 
 38/55وذآر بأنَّ المقّرر  . 2007 و 2005 في حدود العام CFCباالمتثال بالنسبة الستهالك مواّد 

 تحّدد CFCإلزالة مواّد لطلب من حكومة جمهورية إيران اإلسالمية أن تحّضر خطة وطنية 
 في مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية ، وأي فوارق بين CFCبوضوح وتفّصل استهالك مواّد 

  .ذلك وبين االستهالك المعلن عنه سابقًا 
  

وخالل المناقشة التي تلت ذلك، ُلفت االنتباه إلى الصعوبات التي صادفتها جمهورية إيران   .33
 في قطاعات مختلفة من صناعتها CFC الحالي لمواّد اإلسالمية في تحديد مستويات استهالآها

المتنّوعة، والحاجة بالتالي إلى ضمانات تتلّقاها الوحدة الثنائية التي ُتعنى بهذا المشروع ، بأنَّ 
 ، بما في ذلك أي CFCاستهالك البلد الحالي هو آما ُأبلغ عنه وأن ثّمة التزامًاحقيقيًا إلزالة مواّد 

وقد اقُترح أيضًا أن ُتسَتبدل .  و قد قدمت الوحدة الثنائية مثل هذه الضماناتاستهالك جديد طارئ 
 من االتفاقّية 12في الفقرة " وهي ال تشمل االلتزامات التي تتجاوز نطاق هذا البروتوآول "جملة 

  " .وآما هو محّدد في هذه االتفاقية"العادّية بجملة 
  

  : اللجنة الفرعية أن تقوم اللجنة التنفيذية وصتاله ، أبعد المناقشة ، ومع التعديل المبّين أع  .34
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 لجمهورية CFCبالموافقة المبدئية على الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لمواّد   ) أ(
 دوالر أمريكي زائد مبلغ 11.250.000إيران اإلسالمية بمستوى تمويل 

 بين حكومة  دوالر أمريكي لتكاليف مساندة الوآالة ، بمقتضى االتفاقية1.096.522
جمهورية إيران اإلسالمية واللجنة التنفيذية ، الواردة في المرفق الثاني بهذا التقرير؛ 

 و
  

 :بالموافقة على التمويل لتنفيذ الشريحة األولى للمشروع على النحو التالي   ) ب(
     

 دوالر أمريكي لتكاليف مساندة 110.728 دوالر أمريكي زائد 1.006.620  )1(
  نسا ؛ والوآالة لحكومة فر

  
 دوالر أمريكي لتكاليف مساندة 76.354 دوالر أمريكي زائد 694,124  )2(

  .الوآالة لحكومة ألمانيا 
  

) ألمانيا (ODSخطة إدارة اإلزالة التدريجية الختامية لمواّد : ليسوتو   
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/42 1 والتصويب(  

  
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/42 لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعّية إلى الوثيقة  .35

وأشار ممثل األمانة إلى أّنه لم يتّم اقتراح اتفاقية لذاك البلد ، بسبب آمّيات االستهالك  . 1والتصويب 
  .المنخفضة نسبيًا لليسوتو 

  
 اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية بالموافقة على المشروع المقترح أوصت وبعد المناقشة،   -36

  :تمويل المبين في المرفق األول بهذا التقرير علما أنأعاله في مستوى ال
  

 دوالر 127 300المستوى اإلجمالي لتمويل خطة إدارة اإلزالة التدريجية الختامية هو   )أ(
وسيوفر الصندوق .  دوالرا أمريكيا16 549أمريكي زائد تكاليف المساندة بمبلغ 

 في CFCزالة الكاملة لمواد المتعدد األطراف التمويل اإلجمالي لحكومة  ليسوتو لإل
  ليسوتو؛

  
تلتزم حكومة ليسوتو بالتخفيض المرحلي واإلزالة التدريجية الكاملة الستهالك مواد   )ب(

المجموعة أوال، المرفق ألف المستخدمة في ليسوتو، وفقا لجدول الزمني لإلزالة 
 في CFCبمواد مع إجراءات الرقابة المتعلقة قي حد أدنى التدريجية التالي الذي يتسق 

  :بورتوآول مونتريال
  

  2007  2006  2005  2004  السنة
 المستهدفة CFCاإلزالة التدريجية لمواد 

  )ODPطن (سنويا 
1,4  0,8  0,4  0  

  
 2003يطلب التمويل اإلجمالي في آخر اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية في   )ج(

  : وفق الجدول التالي2005 و2004و
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  2005  2004  2003  السنة

  17 300  35 000  75 000  )دوالر أمريكي(تكلفة المشروع 
  2 249  4 550  9 750  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة 

  19 549  39 550  84 750  التكلفة اإلجمالية
  

توافق حكومة ليسوتو على عدم طلب موارد إضافية من الصندوق أو من الوآاالت   )د(
. دريجية لمواد المجموعة أالولى من المرفق ألفالثنائية لتمويل أنشطة اإلزالة الت

وتوافق اللجنة التنفيذية على منح ليسوتو المرونة في استخدام المبالغ المعتمدة على 
نحو يتسق مع اإلجراءات العملية المتفق عليها بين ليسوتو وحكومة ألمانيا في إطار 

  خطة إدارة اإلزالة التدريجية الختامية؛
  

يسوتو على القيام برصد دقيق لإلزالة التدريجية وبتقديم تقارير منتظمة توافق حكومة ل  )ه(
سبتمبر من آل سنة عمال بالتزاماتها بموجب المادة السابعة من / أيلول30بحلول 

  بروتوآول مونتريال؛
  

تكون الوآالة الثنائية مسؤولة عن تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ األنشطة الممولة في   )و(
ة لإلزالة التدريجية الختامية وعن التحقق سنويا، أمام اللجنة إطار خطة اإلدار

التنفيذية، من أن التخفيضات في استهالك المواد المستنفذة لألوزون قد تمت وفقا 
  .للجدول الزمني أعاله

  
 )ألمانيا(تنفيذ خطة اإلدارة لإلزالة التدريجية الختامية للمواد المستنفذة لألوزون : موريشيوس

(UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/47 and Corr.1)  
  

 UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/47 andوجه الرئيس عناية اللجنة الفرعية إلى الوثيقة  -37
Corr.1 . وأشار ممثل األمانة إلى أنه لم يتم تقديم أي اتفاق مع موريشيوس نظرا لكميات االستهالك

  . القليلة نسبيا في هذا البلد
  

لمناقشة، اللجنة التنفيذية بالموافقة على المشروع المشار إليه  اللجنة الفرعية، بعد اأوصت  -38
  :أعاله في مستوى التمويل المبين في المرفق األول بهذا التقرير علما أّن

  
 212 030المستوى اإلجمالي لتمويل خطة اإلدارة لإلزالة التدريجية الختامية هو   )أ(

وهذا هو إجمالي . را أمريكيا دوال27 564دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم بمبلغ 
التمويل الذي سيوّفره الصندوق المتعدد األطراف لحكومة موريشيوس لإلزالة 

  الكاملة لكافة المواد المستنفدة لألوزون في موريشيوس؛
  

تلتزم حكومة موريشيوس بالتخفيض المرحلي واإلزالة التدريجية الكاملة الستهالك   )ب(
وريشيوس، وفقا للجدول الزمني لإلزالة التدريجية المواد المستنفدة لألوزون في م

التالي الذي يتسق آحد أدنى مع إجراءات الرقابة المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون 
  :في بورتوآول مونتريال
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  2007  2006  2005  2004  السنة

طن (المواد المستننفذة لألوزون سنويا 
ODP*(  

2,0  1,0  1,0  0  

  بروميد الميثيل وCFCبما في ذلك مواد * 
  
 2003يطلب التمويل اإلجمالي في آخر اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية في   )ج(

  : وفق الجدول الزمني التالي2005 و2004و
  

  2005  2004  2003  السنة
  4 000  62 030  110 000  )دوالر أمريكي(تكلفة المشروع 

دوالر (تكاليف مساندة الوآالة 
  )أمريكي

300 14  064 8  520  

  4 520  70 094  124 300  التكلفة اإلجمالية
  
توافق حكومة موريشيوس على عدم طلب موارد إضافية من الصندوق أو من    )د(

وتوافق . الوآاالت الثنائية لتمويل أنشطة اإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون
المعتمدة على نحو اللجنة التنفيذية على منح موريشيوس المرونة في استخدام المبالغ 

يتسق مع اإلجراءات العملية المتفق عليها بين موريشيوس وحكومة ألمانيا في إطار 
  خطة إدارة اإلزالة التدريجية الختامية؛

  
توافق حكومة موريشيوس على القيام برصد دقيق لإلزالة التدريجية وبتقديم تقارير   )ه(

لتزاماتها بموجب المادة السابعة سبتمبر من آل سنة عمال با/ أيلول30منتظمة بحلول 
  من بروتوآول مونتريال؛

  
تكون الوآالة الثنائية مسؤولة عن تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ األنشطة الممولة في   )و(

إطار خطة إدارة اإلزالة التدريجية الختامية وعن التحقق سنويا، أمام اللجنة التنفيذية، 
تنفذة لألوزون قد تمت وفقا للجدول من أن التخفيضات في استهالك المواد المس

  .الزمني أعاله
  

  )ألمانيا(خطة إدارة اإلزالة التدريجية الختامية للمواد المستنفذة لألوزن   :ناميبيا  
  (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/49 and Corr.1)  

  
وجه الرئيس عناية اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   -39

(UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/49 and Corr.1) . وأشار ممثل األمانة إلى أنه
  .لم يتم تقديم أي اتفاق مع ناميبيا نظرا لكميات االستهالك القليلة نسبيا في هذا البلد

  
 اللجنة الفرعية، بعد المناقشة، اللجنة التنفيذية بالموافقة على مقترح المشروع أوصت  -40

  :ا التقرير علما أّنالمشار إليه أعاله في مستوى التمويل المبين في المرفق األول بهذ
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/14 
 
 

11 
 

 252 500المستوى اإلجمالي لتمويل خطة إدارة اإلزالة التدريجية النهائية هو   )أ(
وسيوفر .  دوالرا أمريكيا32 825دوالر أمريكي زائد تكاليف المساندة بمبلغ 

الصندوق المتعدد األطراف التمويل اإلجمالي لحكومة ناميبيا لإلزالة الكاملة لمواد 
CFCبيا؛ في نامي  

  
تلتزم حكومة ناميبيا بالتخفيض المرحلي واإلزالة التدريجية الكاملة الستهالك مواد   )ب(

المجموعة أوال، المرفق ألف المستخدمة في ناميبيا، وفقا للجدول الزمني التالي 
 CFCمع إجراءات الرقابة المتعلقة بمواد آحد أدنى لإلزالة التدريجية الذي يتسق 

  :لفي بورتوآول مونتريا
  

  2008  2007  2006  2005  2004  السنة
 CFCاإلزالة التدريجية لمواد 

  )ODPطن (المستهدفة سنويا 
4,0  3,0  3,0  2,0  0  

  
 2003يطلب التمويل اإلجمالي في آخر اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية في  )ج(

  : وفق الجدول الزمني التالي2005و
  

  2005  2003  السنة
  92 500  160 000  )أمريكيدوالر (تكلفة المشروع 

  12 025  20 800  )دوالر أمريكي(تكاليف مساندة الوآالة 
  104 525  180 800  التكلفة اإلجمالية

  
توافق حكومة ناميبيا على عدم طلب موارد إضافية من الصندوق أو من الوآاالت   )د(

. فق ألفالثنائية لتمويل أنشطة اإلزالة التدريجية لمواد المجموعة أالولى من المر
وتوافق اللجنة التنفيذية على منح ناميبيا المرونة في استخدام المبالغ الموافق عليها على 
نحو يتسق مع اإلجراءات العملية المتفق عليها بين ناميبيا وحكومة ألمانيا في إطار خطة 

  إدارة اإلزالة التدريجية الختامية؛
  
إلزالة التدريجية وبتقديم تقارير منتظمة توافق حكومة ناميبيا على القيام برصد دقيق ل  )ه(

سبتمبر من آل سنة عمال بالتزاماتها بموجب المادة السابعة من / أيلول30بحلول 
  بروتوآول مونتريال؛

  
تكون الوآالة الثنائية مسؤولة عن تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ األنشطة الممولة في إطار   )و(

عن التحقق سنويا، أمام اللجنة التنفيذية، من أن خطة إدارة اإلزالة التدريجية الختامية و
  .التخفيضات في استهالك المواد المستنفذة لألوزون قد تمت وفقا للجدول الزمني أعاله
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  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي: بابوا غينيا الجديدة  
  

 من الوثيقة 18 و17وجه الرئيس عناية اللجنة الفرعية إلى الفقرتين   -41
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/16 and Corr.1 المتعلقتين بتجديد مشروع التعزيز المؤسسي 

  .في بابوا غينيا الجديدة
  

 اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية بالموافقة على المشروع المشار إليه أعاله بمستوى أوصت  42
الثالث بهذا التمويل المبين في المرفق األول بهذا التقرير وبإحالة مالحظاتها الواردة في المرفق 

  .التقرير إلى حكومة بابوا غينيا الجديدة
  

  )ألمانيا(اإلزالة التدريجية النهائية الستخدام بروميد الميثيل في الزراعة : اليمن  
  UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/64 and Corr.1الوثيقة   

  
 UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/64 andوجه الرئيس عناية اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   -43

Corr.1 . طن من بروميد الميثيل 52,8وأشار إلى أن المشروع يقترح اإلزالة التدريجية لما قدره 
وأشار . ODP طن من 1,1والحظ أن خط أساس االمتثال هو . المستخدم في تبخير التربة في اليمن

الشطر إلى أن حكومة المانيا واألمانة استكملتا مناقشات بشأن المشروع المقترح واتفقتا على طرح 
 طن من 9,3األول من المشروع في إطار برنامج للمساعدة التقنية يؤدي إلى إزالة تدريجية لكمية 

، أي ما يعادل آمية بروميد الميثيل الالزمة لتحقيق هدف 2004معامل استنفاد لألوزون في عام 
ر خط أساس ، شرط موافقة الدول األطراف في بروتوآول مونتريال على تغيي2005االمتثال في عام 

وخالل عملية تنفيذ المشروع، ستواصل ألمانيا مساعدة اليمن عند . بروميد الميثيل بالنسبة لليمن
  .مناقشة أية مسائل عالقة في لجنة التنفيذ لتغيير خط األساس المتصل ببروميد الميثيل

  
 على أنه برنامج مساعدة تقنّية  اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية على البرنامجأوصتبعد المناقشة   -44

 دوالر أمريكي ، من أجل إزالة 32.500 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوآالة وقدرها 250.000لليمن بكلفة 
 من بروميد الميثيل ، مع العلم بأن الموافقة على المشروع آانت من دون أن تسئ إلى عمل آليات ODP طن 9.1

  .نى بقضايا عدم االمتثال بروتوآول مونتريال التي ُتع
  
  

وضع آتيب عن النظم الصناعية السترداد وإعادة استخدام المواد المستنفذة : شروع عالميم  
 )UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/16 and Corr.1) (اليابان والسويد (لألوزون

  
 من الوثيقة 41 إلى 26 ومن 22وجه الرئيس عناية اللجنة الفرعية إلى الفقرات   -45

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/16 and Corr.1 . وأشار إلى أن حكومة السويد، يالتعاون مع
حكومة اليابان واليونيب، طرحت للدراسة في االجتماع الحادي واألربعين مقترحا ثنائيا لوضع آتيب 

  .عن النظم الصناعية الستعادة وإعادة استخدام مواد التبريد المستنفذة لألوزون
  

ن اللجنة الفرعية بأّنه تّم االتفاق، بعد استشارات مع السويد وغيرها من أعلم ممّثل اليابا  -46
األطراف المعنّية، على تأجيل العمل لوضع دليل حتى إآمال عملّية استعراض خطة إدارة غازات 

  .التبريد 
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 اللجنة الفرعية بأن تؤجل اللجنة التنفيذية اتخاذ القرار بشأن المشروع أوصتبعد المناقشة،   -47
  .ي انتظار نتائج مناقشات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بخطط إدارة مواد التبريدف
  

 اللجنة التنفيذية بأن أوصتوفي ختام مناقشة اللجنة الفرعية لهذا البند من جدول األعمال،   -48
  :النحو التاليتطلب إلى أمين الخزانة أن يستنزل تكاليف المشروعات الثنائية المشار إليها أعاله على 

  2003 لعام   من المساهمات الثنائية آندا مقابل رصيد  دوالر أمريكي478.499  ) أ(

مقابل رصيد فرنسا من المساهمات الثنائية لعام  دوالر أمريكي 1.117.348  ب(
2004.  

 مقابل رصيد ألمانيا من المساهمات الثنائية لعام   دوالر أمريكي 847.393  )ج(
، 2004 مقابل المساهمات الثنائية أللمانيا لعام  أمريكي 1.935.352، و2003

  ؛2005 مقابل المساهمات الثنائية أللمانيا لعام ؟ ودوالر أمريكي

  ؛ و2003 مقابل رصيد اليابان من المساهمات الثنائية لعام  أمريكي52.168   )د(

  .2003 مقابل رصيد السويد من المساهمات الثنائية لعام  أمريكي203.475  )هـ(
  

  2003التعدیالت على برنامج عمل : البند السابع من جدول األعمال
  
  تعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )أ(
  

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/17وجه الرئيس عناية اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   -49
Corr.1 and Corr 2ألمم المتحدة اإلنمائي للعام   التي تتضمن تعديالت على برنامج عمل برنامج ا

2003.  
  

 اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية بالموافقة على تعديالت برنامج عمل أوصتبعد المناقشة،   -50
 على النحو الوارد في الوثيقة 2003برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للعام 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/17 Corr.1 and Corr.2 أدناه، في  مع التعديالت المبينة
  .مستوى التمويل المبين في المرفق األول بهذا التقرير

  
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الخامسة(آوستاريكا   
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الخامسة(الهند   
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الرابعة(اندونيسيا   
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): ةالمرحلة الثالث(باآستان   

  
 اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية بالموافقة على مقترحات المشروعات المشار إليها أوصت  -51

أعاله بمستوى التمويل المبين في المرفق األول بهذا التقرير وبإحالة مالحظاتها الواردة في المرفق 
  .الثالث بهذا التقرير إلى الحكومات المعنية
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  المساعدة التقنية لإلزالة التدريجية للمذيبات المستنفذة لألوزون:شيلي  
  

 اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية بأن توافق على مقترح المشروع المشار وصتبعد المناقشة، أ  -52
إليه اعاله بمستوى التمويل المبين في المرفق األول بهذا التقرير علما بأن حكومة شيلي لن تسعى 

  ..لىتمويل إضافي من الصندوق ألغراض اإلزالة التدريجية للمذيبات المستنفذة لألوزونللحصول ع
  

  منتجات العقاقير المستنشقة هوائيا: الهند  
  

 اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية بأن توافق على مقترح المشروع المشار وصتبعد المناقشة، أ  -53
ألول بهذا التقرير علما بأن حكومة الهند قد خصصت إليه اعاله بمستوى التمويل المبين في المرفق ا

 القابل للتمويل لقطاع خدمات التبريد ولن تقدم أي مشروع CFCإجمالي رصيد استهالك مواد 
  .(MDI)أجهزة االستنشاق ذات الجرعات المقاسة استثماري أليروصوالت 

  
زالة التدريجية للمذيبات مواد التعقيم، مشروع مظلي للمساعدة التقنية لإل/المذيبات: جامايكا  

  ومنع استخدام مواد التعقيم المستنفذة لألوزن
  

  .بعد المناقشة، طلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تأجيل المشروع  -54
  
  تعدیالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة  ) ب(
  

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/18 andوجه الرئيس عناية اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   -55
Corr.1 2003 التي تتضمن تعديالت على برنامج عمل اليونيب لعام .  

 اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية بالموافقة على التعديالت على برنامج أوصتوبعد المناقشة،   -56
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/18 and على النحو الوارد في الوثيقة2003عمل اليونيب لعام 

Corr.1لتعديل أدناه، في مستوى التمويل المبين في المرفق األول بهذا التقرير مع ا.  
  

  مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الثالثة(البحرين   
  مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الثانية(بوتسوانا   
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الرابعة(آرواتيا   
  ديد مشروع التعزيز المؤسسيتج): المرحلة الرابعة(إثيوبيا   
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الثالثة(غامبيا   
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الرابعة(غينيا   
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الثالثة(جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية   
  التعزيز المؤسسيتجديد مشروع ): المرحلة الرابعة(ماالوي   
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الثالثة (موزمبيق  
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الثالثة(ناميبيا   
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الرابعة(النيجر   
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الخامسة(السنغال   
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): ة الثالثةالمرحل(سوازيلند   
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الثالثة(اليمن   
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 اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية بأن توافق على مقترحات المشاريع المشار إليها أعاله أوصت  -57

ا الواردة في المرفق في مستوى التمويل المبين في المرفق األول بهذا التقرير وأن تبلغ مالحظاته
  .الثالث بهذا التقرير إلى الحكومات المعنية

  
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الرابعة(الكاميرون   

  
 في الوثيقة 12 و11وجه الرئيس عناية اللجنة الفرعية إلى الفقرتين   -58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/18 .ألطراف قد وأخطرت األمانة اللجنة الفرعية بأن الدول ا
الحظت في اجتماعها الخامس عشر عدم امتثال الكاميرون إلجراءات الرقابة بموجب بروتوآول 

  .مونتريال
 

  : اللجنة الفرعية أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يليأوصت  .59
  

      الموافقة على المشروع المذآور أعاله، لمدة سنة واحدة، بمستوى تمويل مشار   ) أ(
ول بهذا التقرير، على أن تكون الموافقة دون المساس بتشغيل إليه في المرفق األ

  آلية بروتوآول مونتريال التي تتناول عدم االمتثال؛
  

اإلعراب إلى حكومة الكاميرون عن مالحظاتها الواردة في المرفق الثالث بهذا   ) ب(
  التقرير؛ و

  
اع الطلب إلى ممثلي أمانة الصندوق المتعدد األطراف وأمانة األوزون االجتم  ) ج(

بممثلي الكاميرون خالل االجتماعات القادمة للشبكة لإلعراب عن القلق الخطير 
 ولبحث مقترحات البلد للعودة إلى االمتثال CFCلعدم امتثالها بتجميد استهالك 

  .بالسرعة الممكنة
  
  )اليونيدو(تعدیالت على برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   ) ج(
  

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/19انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة استرعى الرئيس   -60
and Corr.1 2003، التي تحتوي على تعديالت برنامج عمل اليونيدو لعام.  

  
بعد المناقشة، أوصت اللجنة الفرعية بأن توافق منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على   -61

 في الوثيقة  حسب ما جاءت2003تعديالت برنامج عمل العام 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/19 and Corr.1 مع التعديالت أدناه، بمستوى التمويل المشار ،

  .إليه في المرفق األول بهذا التقرير



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/14 
 

16 

  
  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي): المرحلة الثانية(قطر 

  
 من الوثيقة 13 إلى 9استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات   -62

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/19 and Corr.1 . وأبلغت األمانة اللجنة الفرعية أن األطراف
 بأن قطر غير ممتثلة لتدابير الرقابة 15في بروتوآول مونتريال قد أحاطت علمًا خالل اجتماعها الـ 

  .بموجب بروتوآول مونتريال
  

  :ا يلي اللجنة الفرعية أن تقوم اللجنة التنفيذية بمأوصتبعد المناقشة،   -63
  

الموافقة على المشروع المذآور أعاله، لمدة سنة واحدة، بمستوى التمويل المشار   ) أ(
إليه في المرفق األول بهذا التقرير، على أن تكون الموافقة دون المساس بآلية 

  بروتوآول مونتريال التي تتناول عدم االمتثال؛
  
تنفيذ األنظمة الطلب إلى حكومة قطر تفسير ماهية الخطوات التي آانت تتخذ ل  ) ب(

 الوطنية بشأن المواد المستنفدة لألوزون؛
  

  اإلعراب إلى حكومة قطر عن مالحظاتها الواردة في المرفق الثالث بهذا التقرير؛ و  )ج(
  

الطلب إلى ممثلي أمانة الصندوق المتعدد األطراف وأمانة األوزون االجتماع   ) د(
ن القلق الخطير لعدم بممثلي قطر خالل االجتماعات القادمة للشبكة لإلعراب ع

 ولبحث مقترحات البلد للعودة إلى االمتثال بالسرعة CFCامتثالها بتجميد استهالك 
 .الممكنة

  
  تعدیالت على برنامج عمل البنك الدولي  )د(
  

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/20استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   -64
  . 2003مل البنك الدولي لعام التي تحتوي على تعديالت برنامج ع

  
 اللجنة الفرعية أن توافق اللجنة التنفيذية على تعديالت برنامج عمل البنك الدولي لعام أوصت  -65

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/20، آما وردت في الوثيقة 2003
  

  2004برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام : 8البند 
  

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/21 اللجنة الفرعية إلى الوثيقة استرعى الرئيس انتباه  -66
and Add.1.  

  
  : اللجنة الفرعية أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يليأوصتبعد المناقشة،   -67
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 2004 لليونيب لعام (CAP)الموافقة على ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال   ) أ(
 دوالر أميرآي، 545,632بقيمة  دوالر أمريكي وتكاليف مساندة 6,757,900بمبلغ 

  :استنادا إلى األساس التالي
  

آسيا الوسطى بالنسبة إلى /  شهرًا للشبكة اإلقليمية ألوروبا12دمج تكاليف  )1(
  ؛2003تكاليف عام 

  
إلى تكاليف الموظفين على أساس التكاليف الفعلية % 9.9دمج زيادة  )2(

  المتوقعة؛
  

يف األخرى، بإستثناء لتغطية جميع التكال% 4السماح الكلي بتضخم  )3(
 :الخطوط المحددة التالية للميزانية

  
   دوالر أمريكي،30،000 إلى 3205، و3204، 3203، 3202زيادة آل من 

   دوالر أمريكي000,222 إلى 3202زيادة 
   دوالر أمريكي160,000 إلى 3303زيادة 
   دوالر أمريكي80,000 إلى 3305زيادة 
  ي دوالر أمريك70,000 إلى 3306زيادة 

  
نة التنفيذية  مقرر قادم للجتكاليف المقبلة لمساندة المشروع استنادا إلىالالنظر في   ) ب(

بعد النظر في التحقيق الذي يجريه برنامج األمم المتحدة للبيئة، وفقا لما أوصي به 
  ؛70في الفقرة 

  
استعراض برنامج المساعدة على االمتثال في فترة سنة واحدة على أساس النتائج   ) ج(

  .المحققة
  
  

عن استعمال تكاليف مساندة البرنامج ) اليونيب(تقریر من برنامج األمم المتحدة للبيئة : 9البند 
  )40/49 و35/36المقرران (
  

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/22استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   -68
and Add.1 .نة الفرعيةودعا ممثل اليونيب إلى تقديم التقرير إلى أعضاء اللج.  

  
قدم ممثل اليونيب استنتاج التقرير، بأن المدير التنفيذي لليونيب هو السلطة الوحيدة المخّولة   -69

  .تخصيص تكاليف مساندة البرنامج، وفقًا للمقرر الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة
  

وق المتعدد األطراف، أعرب ممثل اليابان عن الرأي بأنه في المسائل التي تؤثر على الصند  -70
  .فإن مقررات اللجنة التنفيذية شكلت سابقة للمقررات اإلجرائية الداخلية لليونيب
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 وأحاطت علما بتقارير برنامج األمم المتحدة 38/36وإذ ذّآرت اللجنة الفرعية بمقررها   -71
 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/21(للبيئة حول استخدام تكاليف مساندة البرنامج 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/22( أوصت بأن تطلب اللجنة التنفيذية من برنامج األمم المتحدة ،
  :للبيئة

  
التحقيق في آيفية تمكنها من إعداد ميزانيات موّحدة لبرنامج المساعدة على االمتثال تستند   )أ(

ت ذات الصلة على األرجح إلى مفهوم صناديق االئتمان العامة وإدراج جميع التكاليف اإلدارية والنفقا
  زانية إدارية؛ ويوتكاليف مساندة البرنامج ضمن م

  
  .طرح نتيجة التحقيق أعاله على االجتماع الثالث واألربعين ليصار إلى النظر فيها  )ب(
  

 المشروعات االستثماریة: 10البند 
 
  المشروعات الموصى بها للموافقة الشاملة  )أ(
  

إلى الوثيقة استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية   -72
UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/30/2/Rev.1.  

  
 اللجنة الفرعية أن توافق اللجنة التنفيذية على المشروعات المقدمة للموافقة الشاملة أوصت  -73

، بمستوى تمويل مبين UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/30/2/Rev.1والواردة في الوثيقة 
شروط متضمنة في ورقات تقييم المشروع المقابلة، في المرفق األول بهذا التقرير، على أن تكون ال

  .وفقا للمقتضى
  
  المشروعات للموافقة عيها بشكل فردي  )ب(
  

  قطاع األيروصول
  

 في صناعة أجهزة االستنشاق ذات CFCاإلزالة التدريجية الستهالك غاز التبريد : آوبا  
  ) ExCom/Pro.OzL/UNEP/33/41()  اليوئنديبي ()MDI(الجرعات المقاسة 

  
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/33استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   -74

  
 آخذة في اإلزدياد، فإن التكاليف التشغيلية CFCأعلن أحد الممثلين أنه بما أن أسعار مواد   -75

  .اإلضافية تبدو مرتفعة آما أن مدتها البالغة سنتين تبدو طويلة
  

للجنة الفرعية أن توافق اللجنة التنفيذية على مقترح المشروع المذآور  اأوصتبعد المناقشة،   -76
أعاله بمستوى التمويل المبين في المرفق األول بهذ التقرير شريطة أال تؤّول الموافقة على أنها سابقة 

  .لفترة سنة واحدة للتكاليف التشغيلية اإلضافية في هذا القطاع
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  قطاع الرغاوى
  

 في قطاع الرغاوى في CFC-11إلزالة التدريجية لغاز التبريد خطة قطاعية ل: الصين  
)and 28 /41/ExCom/Pro.OzL/UNEP) البنك الدولي (2004برنامج سنوي لعام : الصين

Corr.1)  
  

 من الوثيقة 25 إلى 1استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات   -77
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/28 and Corr.1 .ى أن البنك الدولي قدم تقريرًا عن وأشار إل

 والتمويل المطلوب لبرنامج التنفيذ السنوي المقترح لعام 2003حالة تنفيذ البرنامج السنوي لعام 
2004.  

  
 اللجنة الفرعية أن توافق اللجنة التنفيذية على مقترح المشروع المذآور أوصتبعد المناقشة،   -78

ول بهذا التقرير والطلب إلى البنك الدولي أن يضمن، أعاله بمستوى تمويل مبين في المرفق األ
في المشروعات   CFCآمسألة ذات أولوية، أن ينفَّذ النظام الذي يتيح التحقق بشكل مرٍض من إزالة 

الجارية والمشروعات الجديدة في قطاع رغاوى بوليوريتان إلى جانب االستهالك السنوي لمواد 
CFC المقبلة ولألعوام2003 في القطاع لعام .  

  
) اليوئنديبي (مظلة ختامية لقطاع الرغاوى: جمهورية آونغو الديمقراطية  
  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/31)  

  
 اللجنة الفرعية أن توافق اللجنة التنفيذية على مقترح المشروع المذآور أوصتبعد المناقشة،   -79

ريطة أن يكون المشروع النهائي أعاله بمستوى التمويل المبين في المرفق األول بهذا التقرير، ش
  .في قطاع الرغاوى  CFCلجمهورية الكونغو الديمقراطية شامًال الستهالك 

  
) اليوئنديبي) (الشريحة الثانية( في قطاع الرغاوى CFCخطة قطاعية إلزالة مواد : الهند  

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/36) 
  

 من الوثيقة 20 إلى 1ات استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقر  -80
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/36 . وأشار إلى أن اليوئنديبي آانت قد قدمت طلبًا إلطالق

 – 2003 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف المساندة لبرنامج التنفيذ السنوي لعام 1,750,000
وتألفت الوثيقة .  في قطاع الرغاوىCFC للخطة القطاعية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد 2004

 وبرنامج التنفيذ السنوي لعام 2003 - 2002المطروحة من تقرير عن تنفيذ البرامج السنوية للفترة 
  .وآانت األمانة واليوئنديبي قد وافقتا على مبلغ الشريحة الواجب صرفه. 2004

  
  :  اللجنة الفرعية أن تقرر اللجنة التنفيذية ما يليأوصتبعد المناقشة،   -81

  
 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوآالة 1,750,000وافقة على مبلغ الم  ) أ(

 2004 دوالر أمريكي لليوئنديبي لبرنامج العمل السنوي لعام 153,000بمبلغ 
   في قطاع الرغاوى في الهند؛ CFCللخطة القطاعية لإلزالة التدريجية لمواد 
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ل التي حدثت بين االجتماعين الثاني اإلحاطة علمًا بالتغييرات في دورة طلب التموي  ) ب(

  والثالث من السنة؛
  

 – 2003الطلب إلى اليوئنديبي إعداد تخصيص لبرنامج التنفيذ السنوي للفترة   ) ج(
 إلعداد المنهجية للتدقيق المستقل الستعماله للتحقق من حدود االستهالك لعام 2004
طة القطاعية  والسنوات المقبلة حسب المطلوب بموجب االتفاق بشأن الخ2003

  .CFCللرغاوى لإلزالة التدريجية لغاز التبريد 
  

  قطاع غازات التبخير
  

إزالة بروميد الميثيل في قطاع إنتاج بذور التبغ والخضار والزهور : البوسنة والهرسك

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/24, Corr.1 and)) اليونيدو ()الشريحة األولى(

Add.1 and Corr.2) 

  
 من الوثيقة 14 إلى 1يس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات استرعى الرئ  -82

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/24 and Corr.1 and Add.1 and Corr.2 . وأشار إلى أن
 من بروميد الميثيل التي تمثل االستهالك الكلي لبروميد ODP طن 11.8مقترح المشروع هو إلزالة 

 البوسنة والهرسك قد صدقت على تعديل آوبنهاجن وأشار إلى أن. الميثيل في البوسنة والهرسك
 نظرًا ألن 2002ويبدو أن البلد سوف يكون غير ممتثل لتجميد عام . 2003أغسطس /  آب8بتاريخ 

غير أن حكومة البوسنة .  زيادة عن خط األساسODP طن 8.3 هو حوالي 2002استهالآه لعام 
وأشار . 2006يد الميثيل بحلول نهاية عام والهرسك قد التزمت بإزالة آامل االستهالك من بروم

  .أيضًا إلى أن مجموع تكاليف المشروع قد اتفق عليها بين األمانة واليونيدو
  

 الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية على مقترح المشروع أعاله بمستوى التمويل  اللجنةأوصتبعد المناقشة   -83
ًا لالتفاقية بين حكومة البوسنة والهرسك واللجنة التنفيذية الواردة في  بهذه الوثيقة ، وفقاألولالمبّين في المرفق 

  .المرفق الرابع من هذا التقرير ، ومن دون اإلساءة إلى آلية بروتوآول مونتريال التي تعنى بقضايا عدم االمتثال
  

)اليونيدو ()الشريحة األولى(اإلزالة التدريجية الوطنية لبروميد الميثيل : الصين  
  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/28 and Corr.1) 

  
 من الوثيقة 50 – 26استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات   -84

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/28 and Corr.1 . وأشار ممثل األمانة أن اليونيدو آانت قد
 مليون دوالر 40قدمت خطة وطنية لإلزالة التدريجية لبروميد الميثيل، بمجموع تكاليف تزيد على 

 389.0وخالل تنفيذ المرحلة األولى من المشروع، اقترحت الصين اإلزالة التدريجية لكمية . أمريكي
.  مليون دوالر أمريكي17.2 من بروميد الميثيل في قطاع االستهالك وطلبت حوالي ODPطن 

تسلمها من اليونيدو  من الوثيقة قد اندرج فيه الردود ذات الصلة التي تم 1وأشار إلى أن التصويب 
 مكرر التي تحتوي 49واسترعى انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرة . حول المسائل التي أثارتها األمانة
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 مثلث التي تحتوي على 49على االستنتاجات من استعراض خطة اإلزالة التدريجية، وإلى الفقرة 
  .المشروعاقتراح األمانة عن التكاليف اإلضافية للمرحلة األولى لمقترح 

  
  :بعد المناقشة، أوصت اللجنة الفرعية بأن  -85

  
 دوالر أميرآي زائد تكاليف مساندة الوآالة 4,086,600وافق اللجنة التنفيذية على مبلغ ت  )أ(

 دوالر أميرآي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلتمام اإلزالة التدريجية لما 306,495البالغة 
  عامل استنفاد األوزون، بروميد الميثيل، في قطاع االستهالك؛ طن من م389.2مجموعه 

  
المرونة لحكومة الصين في استخدام الموارد المتاحة إلتمام وافق اللجنة التنفيذية على منح ت  )ب(

  اإلزالة التدريجية لبروميد الميثيل في أي محصول أو تطبيق تراه أآثر مالءمة؛ و
  
مة األمم المتحدة للتنمية الصناعية مساعدة حكومة الصين في اللجنة التنفيذية من منظتطلب   )ج(

العمل باتجاه إتمام مقترح مشروع لإلزالة التدريجية لجميع استعماالت بروميد الميثيل الخاضعة 
  .للرقابة ليصار إلى طرحها على اللجنة التنفيذية

  
  )اليوئنديبي (الميثيلمشروع المساعدة الفنية إلعداد البدائل وإلزالة بروميد : قيرغيزستان  
  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/40 and Corr.1)  

  
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/40استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة  -86

and Corr.1 . طن 14.2وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى اإلزالة التدريجية لما مجموعه ODP 
الحبوب، وأن األمانة واليوئنديبي قد اتفقتا على تكاليف من بروميد الميثيل المستعمل في تبخير 
  . المشروع وعملتا على حل مسائل التأهيل

  
 اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية على مقترح المشروع أعاله بمستوى التمويل أوصتبعد المناقشة   -87

 لن تسعى للحصول على تمويل إضافي من غيزستانقير بهذه الوثيقة ، مع العلم بأن حكومة األولالمبّين في المرفق 
  .الصندوق المتعّدد األطراف من أجل اإلزالة التدريجية الستعماالت بروميد الميثيل الخاضعة للّرقابة

  
  )اليونيدو ()الشريحة الثانية(إزالة بروميد الميثيل في مجال خزن الحبوب : الجمهورية العربية السورية

) UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/60. (  
  

 والحظ أن UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/60لفت ممثل األمانة انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   -88
. اليونيدو قّدمت طلبًا للشريحة الثانية من إزالة بروميد الميثيل في مجال خزن الحبوب في الجمهورية العربية السورية

وبين اللجنة التنفيذية ، إلتزمت ، من بين أمور أخرى ، بتخفيض وقال إن الحكومة السورية ، بمقتضى االتفاقية بينها 
ولكنَّ مستويات االستهالك التي أبلغت . وطني ثابت لالستهالك اإلجمالي الستعماالت بروميد الميثيل الخاضعة للرقابة 

  .ى في االتفاقية تجاوزت المستوى األقص2002 و 2001 لسنَتي 7عنها الجمهورية العربية السورية في إطار الماّدة 
  

بعد المناقشة ، التي أحيط فيها علمًا بأنَّ حكومة الجمهورية العربية السورية سوف تتم اإلزالة التدريجية   -89
 اللجنة الفرعية بأن توافق أوصتالستهالك إضافي لبروميد الميثيل ُأبلغ عنه حديثًا في ذاك البلد ، بمواردها الخاّصة ، 

 بهذا التقرير ، األولشريحة الثانية لمقترح المشروع أعاله بمستوى التمويل المبّين في المرفق اللجنة التنفيذية على ال
مع العلم بأن االستهالك المتبّقي من استعماالت بروميد الميثيل الخاضعة للرقابة التي ستكون مؤّهلة للتمويل بعد تنفيذ 

  .وزونمن معامل استنفاد األ طن 8المشروع تنفيذًا آامًال ، سيكون 
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  قطاع الهالون

  
    ) البنك الدولي (2004برنامج سنوي لعام : خطة قطاعية إلزالة الهالون في الصين: الصين  
  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/28 and Corr.1)  

  
 من الوثيقة 63 إلى 51استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات   -90

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/28 and Corr.1.  
  

 2004 اللجنة الفرعية أن توافق اللجنة التنفيذية على برنامج العمل لعام أوصتبعد المناقشة،   -91
 دوالر أمريكي باإلضافة إلى 1,200,000لخطة إزالة الهالون في الصين بمجموع تكاليف تبلغ 

  . دوالر أمريكي90,000تكاليف مساندة الوآالة بمبلغ 
  

  خطط اإلزالة التدريجية
  

 )ODS(الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لمواد المستنفدة لألوزون : والهرسكالبوسنة   
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/24, Corr.1 and Add.1 and))اليونيدو ()الشريحة األولى(

Corr.2)  
  

 من الوثيقة 48 إلى 15استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات   -92
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/24 من الوثيقة 48 و47، والفقرتين 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/24/Corr.1 and Add.1 and Corr.2 . وأشار ممثل األمانة
 123.0للبوسنة والهرسك إلزالة إلى أن اليونيدو قدمت خطة وطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون 

  .من آلوروفورم الميثيل ODP طن 1.5 وCFC من غازات التبريد من معامل استنفاد األوزونطن 
  

 اللجنة الفرعية أن توافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على الخطة أوصتبعد المناقشة،   -93
 864,160الوطنية لإلزالة التدريجية لمواد المستنفدة لألوزون للبوسنة والهرسك بتكلفة إجمالية تبلغ 

آتاليف مساندة الوآالة، شريطة أن تكون  دوالر أمريكي 64,812دوالر أمريكي باإلضافة إلى مبلغ 
الموافقة بدون المساس بآلية بروتوآول مونتريال التي تتناول عدم االمتثال وفقًا لالتفاق بين حكومة 
البوسنة والهرسك واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق الخامس بهذه الوثيقة، وتخصيص مبلغ 

 دوالر أمريكي إلى اليونيدو 19,898المساندة بمبلغ  دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف 265,300
  .لبرنامج التنفيذ السنوي األول
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    )ألمانيا، اليوئنديبي ()الشريحة الثانية (CFCالخطة الوطنية إلزالة : البرازيل  
  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/25) 

  
. UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/25استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   -94

 من جدول األعمال بشأن التعاون الثنائي، آانت اليوئنديبي قد قدمت 6وآما أشير إليه سابقًا في البند 
  .طلبًا إلطالق الشريحة الثانية من المشروع

  
 اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية على قسم اليوئنديبي من أوصتبعد المناقشة،   -95

  .ه بمستوى تمويل مبين في المرفق األول بهذا التقريرمقترح المشروع المذآور أعال
  

)  المجموعتان األولى والثانية(خطة وطنية لإلزالة التدريجية لمواد المرفق ألف : آولومبيا

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/29 and))اليوئنديبي (برنامج التنفيذ السنوي األول

Corr.1 and Add.1) 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/29 andلفرعية إلى الوثيقةلفت الرئيس انتباه اللجنة ا . 96
Corr.1 and Add.1.  

  
  : اللجنة الفرعية بأن تمنح اللجنة التنفيذيةأوصتبعد المناقشة،   .97

  
من (موافقة مبدئية على الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لمواد المرفق ألف   )أ(

 4,500,000الي للتمويل يبلغ لكولومبيا بمستوى إجم) المجموعتين األولى والثانية
 دوالر أميرآي لبرنامج 337,500دوالر أميرآي زائد تكاليف مساندة الوآالة البالغة 

األمم المتحدة اإلنمائي طبقا لالتفاقية المبرمة بين حكومة آولومبيا واللجنة التنفيذية 
  الواردة في المرفق السادس بهذا التقرير؛ و

  
 دوالر أميرآي زائد تكاليف مساندة الوآالة 2,146,820 الموافقة على مبلغ وقدره  )ب(

 دوالر أميرآي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنفيذ الشريحة 161,011البالغة 
  .األولى من المشروع

  
البنك  ()الشريحة األولى (CFCالخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد : اإلآوادور
  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/34() الدولي

  
. )UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/34(لفتت األمانة انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   . 98

 245.92خطة وطنية لإلزالة التدريجية لما مجموعه وأشارت إلى أن حكومة اإلآوادور قد طرحت 
يد طنا من معامل استنفاد األوزون، بما فيها مشروعات في قطاعي الرغاوى وتصنيع أجهزة التبر

آانت األمانة قد توصلت والبنك الدولي إلى االتفاق بشأن أهلية . التجاري إضافة إلى قطاع الخدمة
  .خطة اإلزالة التدريجية وتكلفتها
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  : اللجنة الفرعية بأن تمنح اللجنة التنفيذيةأوصت بعد المناقشة،   .99
  

 في اإلآوادور CFCموافقة مبدئية على الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد   ) أ(
 دوالر أميرآي زائد تكاليف مساندة الوآالة 1,689,800بمستوى إجمالي للتمويل يبلغ 

 دوالر أميرآي للبنك الدولي طبقا لالتفاقية المبرمة بين حكومة 126,735البالغة 
  اإلآوادور واللجنة التنفيذية الواردة في المرفق السابع بهذا التقرير؛ و

  
 دوالر أميرآي زائد تكاليف مساندة الوآالة البالغة 777,326 وقدره الموافقة على مبلغ  ) ب(

 من الخطة 2004 دوالر أميرآي للبنك الدولي لتنفيذ البرنامج السنوي للعام 58,300
  .CFCالوطنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد 

  
رصيد شريحة : اجخطــة اإلزالـة التدريجيـة لراـبع آلوريــد الكربــون وقطاعات اإلنت: الهند

) البنك الدولي (2004 والبرنامج السنوي للعام 2003العام 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/36(  

  
  

 من الوثيقة 45 إلى 21لفتت األمانة انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات    . 100
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/36 . وذآرت أن اللجنة التنفيذية آانت قد منحت في اجتماعها

 مليون دوالر أميرآي لمساعدة الهند على إتمام اإلزالة 52ين موافقة مبدئية على مبلغ األربع
 مليون دوالر أميرآي 5التدريجية إلنتاج رابع آلوريد الكربون واستهالآه وآانت قد صرفت 

ت آانت اللجنة التنفيذية قد طلبت أن تعد حكومة الهند، بالتعاون مع الوآاال. للمباشرة بتنفيذ المشروع
الثنائية والمنفذة ذات الصلة وبالتشاور مع األمانة، اتفاقية مفصلة لتطبيق خطة اإلزالة التدريجية 

 ليصار إلى النظر فيه خالل االجتماع الحادي 2004لرابع آلوريد الكربون وبرنامج عمل للعام 
 وتقرير 2004وعليه، آان البنك الدولي قد قدم مشروع اتفاقية وبرنامج عمل للعام . واألربعين

في البحث الذي يلي، أبدى ممثل اليابان مالحظات مفصلة بشأن نطاق السياسة .  لرابع آلوريد الكربون2001واردات العام 
 اللجنة أوصتوفي أعقاب تبادل وجهات النظر، . وترد آراء ممثل اليابان في المرفق الثامن بهذا التقرير. العامة والمسائل الموضوعية

  : الللجنة التنفيذية بما يليالفرعية أن تقوم
  

 باإلضافة إلى 2003 دوالر أمريكي لبرنامج العمل السنوي لعام 3,520,843الموافقة على المبلغ اإلضافي   ) أ(
   دوالر أمريكي للبنك الدولي؛264,063تكاليف مساندة الوآالة بمبلغ 

  
واردة فيه، إلى الفريق العامل لقطاع  ومسائل السياسة العامة ال2004إحالة مشروع االتفاق وبرنامج العمل لعام   ) ب(

  .اإلنتاج لينظر فيه
  

برنامج التنفيذ (الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد : جمهورية إيران اإلسالمية
إلمانيا، فرنسا، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة للبيئة  ()السنوي األول

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/38, Add.1))مية الصناعيةومنظمة األمم المتحدة للتن
and Corr.1, Add.2 and Corr.2(  

  
 اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية على التمويل لتطبيق الشريحة األولى من أوصت . 101

  :المشروع أعاله على الشكل التالي
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 دوالر 18,233 دوالر أميرآي زائد تكاليف مساندة الوآالة البالغة 140,253  ) أ(

  أميرآي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛ و
  

 دوالر 27,138 دوالر أميرآي زائد تكاليف مساندة الوآالة البالغة 361,840  ) ب(
  أميرآي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ و

  
ألمم منظمة ا ()الشريحة األولى(الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية : الجماهيرية العربية الليبية
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/44 and Add.1 and() المتحدة للتنمية الصناعية

Corr.1 and Add.2(  
  

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/44 andلفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة . 102
Add.1 and Corr.1 and Add.2. ، آانت قد طرحت الجماهيرية العربية الليبيةعلما أن حكومة 

وذآر ممثل األمانة . إلتمام اإلزالة التدريجية لالستهالك المتبقي من المادة المستنفدة لألوزونخطة 
الجماهيرية بأن األطراف في بروتوآول مونتريال آانوا قد أشاروا في اجتماعهم الرابع عشر إلى أن 

في  مع التقدير ألف من البروتوآول وأشاروا2العربية الليبية غير ممتثلة لموجباتها بموجب المادة 
الجماهيرية العربية الليبية والتي تعهدت اجتماعهم الخامس عشر إلى خطة العمل التي طرحتها 

 أطنان من معامل استنفاد األوزون للعام 710من  CFCبموجبها خفض استهالآها من غاز التبريد 
 آانون 1  وإلى الصفر بحلول2007 أطنان من معامل استنفاد األوزون للعام 107 إلى 2003
  .2010يناير من العام /الثاني

  
 نزوال عند اقتراح أحد الممثلين، وافقت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على تطبيق  .103

قسم استرداد وإعادة التدوير في المشروع على مراحل وعلى تعديل مشروع االتفاقية بإضافة ذات 
  .الصلة

  
  :رعية بأن تمنح اللجنة التنفيذيةأوصت اللجنة الفبعد المناقشة،   104.

  
لجماهيرية  لCFCموافقة مبدئية على الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد   ) أ(

 دوالر أميرآي زائد 2,497,947بمستوى إجمالي للتمويل يبلغ العربية الليبية 
تنمية  دوالر أميرآي لمنظمة األمم المتحدة لل187,346تكاليف مساندة الوآالة البالغة 

واللجنة الجماهيرية العربية الليبية الصناعية طبقا لالتفاقية المبرمة بين حكومة 
  التنفيذية الواردة في المرفق التاسع بهذا التقرير؛ و

  
 دوالر أميرآي زائد تكاليف مساندة الوآالة 1,500,000الموافقة على مبلغ وقدره   ) ب(

دة للتنمية الصناعية لتنفيذ  دوالر أميرآي لمنظمة األمم المتح112,500البالغة 
  .الشريحة األولى من المشروع

  
برنامج () الشريحة الثانية (CFCالخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد : نيجيريا

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/50() األمم المتحدة اإلنمائي
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) األيروصوالتقطاع ) (CFCالخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد : نيجيريا

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/50() منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية(
  

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/50لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة    .105
  

  : اللجنة الفرعية بأنأوصتبعد المناقشة،    .106
  

 دوالر أميرآي زائد 2,976,827تمنح اللجنة التنفيذية الموافقة على مبلغ وقدره   ) أ(
 255,000 دوالر أميرآي ومبلغ وقدره 264,834تكاليف مساندة الوآالة البالغة 

 دوالر أميرآي لمنظمة 33,150دوالر أميرآي زائد تكاليف مساندة الوآالة البالغة 
 لخطة اإلزالة 2004األمم المتحدة للتنمية الصناعية لبرنامج العمل السنوي للعام 

   لنيجيريا؛CFCز التبريد التدريجية لغا
  

تطلب اللجنة التنفيذية إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يلحظ في برنامج التنفيذ   ) ب(
 وضع علم منهجي إلجراء تدقيق مستقل يصلح للتحقق من حدود 2004السنوي للعام 

 واألعوام الالحقة، حسب ما ورد في االتفاقية بشأن الخطة 2003االستهالك للعام 
  .CFCنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد الوط

  
البرنامج : ، قطاع التصنيعCFCالخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد : الفيليبين

  )ExCom/Pro.OzL/UNEP/52/41() البنك الدولي، السويد( 2004السنوي للعام 
  

وأبلغ . UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/52لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة    .107
لخطة الوطنية لإلزالة  ل2003بأن البنك الدولي آان قد قدم تقريرا مرحليا عن األنشطة المنفذة عام 

 وطلب إطالق 2002 في الفيليبين، وتقرير تحقق من االستهالك للعام CFCالتدريجية لغاز التبريد 
  .2004دفعة لبرنامج التنفيذ السنوي للعام 

  
  : اللجنة الفرعية بأنأوصتاقشة، بعد المن   .108

  
 2004توافق اللجنة التنفيذية على صرف األموال لتنفيذ برنامج التنفيذ السنوي للعام   ) أ(

 بمستوى التمويل المشار إليه في CFCلخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد ل
  المرفق األول بهذا التقرير؛ و

  
لفيليبين من حذر لجهة منع الواردات غير اإلحاطة مع التقدير بما تبديه حكومة ا  ) ب(

المشروعة من دخول البلد، فتحول بذلك دون اإلصدارات غير المرغوب فيها للمادة 
  .المستنفدة لألوزون
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 2003البرنامج السنوي للعام : CFCالخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد : تايالند
  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/61() البنك الدولي(

  
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/61لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة    .109

  
أشار ممثل البنك الدولي إلى أن فحص لوائح المستعملين النهائيين آان ممكنا في حين أن   .110

  .حكومة تايالند لم تستطع معاينة المستعملين النهائيين أنفسهم بغية تعزيز بيانات الواردات
  

  : اللجنة الفرعية بأنأوصتبعد المناقشة،   .111
  

 إلتمام الخطة الوطنية لإلزالة 2003 توافق اللجنة التنفيذية على برنامج عمل للعام   ) أ(
 دوالر أميرآي زائد 4,011,846 بتكلفة إجمالية تبلغ CFCالتدريجية لغاز التبريد 

  لدولي؛ و دوالر أميرآي للبنك ا353,066تكاليف مساندة الوآالة البالغة 
  

 تطلب اللجنة التنفيذية إلى البنك الدولي اإلسراع في تنفيذ عمليات تحويل الصناعات   ) ب(
 في تايالند بغية خفض الطلب على غاز CFCالمتبقية المستهلكة لغاز التبريد 

  .CFCالتبريد 
  

 2004البرنامج السنوي للعام : CFC خطة اإلزالة التدريجية آاملة لغازات التبريد   : ترآيا
  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/62 and Add.1() البنك الدولي(

  
 من الوثيقة 24 إلى 10لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات . 112

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/62 and Add.1 مشيرا إلى أن البنك الدولي آان قد طرح ،
ترآيا للفترة الممتدة من آانون  في CFCخطة اإلزالة التدريجية لغاز التبريد تقريرا عن تنفيذ 

، وطلبا للموافقة على برنامج التنفيذ السنوي 2003ديسمبر / ولغاية آانون األول2002ديسمبر /األول
  .2004للعام 

  
 اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية على مقترح المشروع أعاله أوصتبعد المناقشة،   . 113

  . األول بهذا التقريربمستوى التمويل الوارد في المرفق
  

منظمة ) (الشريحة األولى (CFCالخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد : فنزويال
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/63 and Corr.1 and))األمم المتحدة للتنمية الصناعية

Corr.1/Add.1)  
  

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/63 andلفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   .114
Corr.1 and Corr.1/Add.1 . أشار إلى أن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية آانت قد

 مليون دوالر 7.8 في فنزويال بتكلفة CFCخطة وطنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد طرحت 
الفرعي لخدمة أميرآي، تشمل االستهالك في قطاع الرغاوى وقطاع تصنيع التبريد التجاري والقطاع 

وقد هدف المشروع، حسب ما جاء لدى طرحه، إلى إتمام اإلزالة التدريجية لما مجموعه . التبريد
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مع ذلك، تم االتفاق على أن آمية . CFC طن من معامل استنفاد األوزون، غاز التبريد 2,013
، وذلك استنادا إلى  طنا من معامل استنفاد األوزون1,049االستهالك المتبقية المؤهلة للتمويل تبلغ 

االستهالك األحدث الذي أبلغت به حكومة فنزويال بموجب المادة السابعة ومع األخذ بمجموع غازات 
  .التبريد  المرتبطة للمشروعات الموافق عليها إنما غير المنفذة بعد

  
  : اللجنة الفرعية بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي أوصتبعد المناقشة   .115

  
 ، بمستوى تمويل إجمالي CFC من حيث المبدأ على الخطة الوطنية لفنزويال إلزالة مواّد الموافقة  ) أ(

 دوالر أمريكي لتكاليف مساندة الوآالة لليونيدو 468.042 دوالر أمريكي زائد 6.240.554قدره 
  ؛ ووفقًا لالتفاقية بين حكومة فنزويال واللجنة التنفيذية الواردة في المرفق الخامس بهذا التقرير

  
 دوالر أمريكي لتكاليف مساندة الوآالة 74.857 دوالر أمريكي زائد 998.096الموافقة على   ) ب(

  . السنوي الخاص بالخطة الوطنية لإلزالة التدريجية2004لتنفيذ اليونيدو برنامج عمل 
  

  
  قطاع عوامل التصنيع

  
 التصنيع الخطة القطاعية لإلزالة التدريجية لرابع آلوريد الكربون وعوامل : الصين

) البنك الدولي (2004البرنامج السنوي للعام ): المرحلة األولى(
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/28 and Corr.1(  

  
 من الوثيقة 108 إلى 95لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات   . 116

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/28 and Corr.1 .آان أشار ممثل األمانة إلى أن البنك الدولي 
نظام رصد لتطبيق االتفاقية بشأن اإلزالة التدريجية لعوامل تصنيع ، 39/46قد طرح، عمال بالمقرر 

 للخطة القطاعية لرابع آلوريد الكربون 2004رابع آلوريد الكربون في الصين وبرنامج عمل العام 
 مليون دوالر 16بالغ أشار إلى أن السعي إلى الموافقة على الشريحة األولى من التمويل ال. في الصين

 مليون دوالر أميرآي إنما سيجري خالل االجتماع 1.2أميرآي زائد تكاليف مساندة الوآالة البالغة 
  .الثاني واألربعين

  
  : اللجنة الفرعية بأنأوصتبعد المناقشة،  .117

  
تطلب اللجنة التنفيذية إلى البنك الدولي أن يطرح على االجتماع الثاني واألربعين   ) أ(

. 2003 وتقرير تحقق لبرنامج العمل السنوي للعام 2004ج عمل منقح للعام برنام
  : بشكل خاص2004يجب أن يتناول برنامج العمل المنقح للعام 

  
  معلومات عن صرف الصندوق؛ و )1(

  
، آعدد الجهات المنتجة لرابع 2004تفاصيل إضافية عن برنامج عمل العام  )2(

عدد المؤسسات التي تستهلك رابع آلوريد الكربون التي سيصار إلى إقفالها، و
آلوريد الكربون التي سيصار إلى إقفالها وتحويلها نحو التكنولوجيات البديلة 
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وإخضاعها آللية مراقبة اإلصدارات، إضافة إلى عرض مفصل للخفض 
  المرتبط من رابع آلوريد الكربون في آل فئة من الفئات؛ و

  
أيضا أن يطرح على االجتماع الثاني تطلب اللجنة التنفيذية إلى البنك الدولي     ) ب(

واألربعين نظام رصد منقح لتنفيذ الخطة القطاعية لرابع آلوريد الكربون يشمل 
مؤشرات للتحقق من بلوغ أهداف إنتاج رابع آلوريد الكربون واستهالآه ضمن 

على البنك الدولي أن ينسق العلم المنهجي مع الطلب المماثل . نظام الرصد المقترح
ابع آلوريد الكربون في الهند، مع األخذ بالفروقات على مستوى لقطاع ر

  .التكنولوجيات المطبقة في الصناعات داخل البلدين
  

  قطاع اإلنتاج
  

البرنامج السنوي للعام : CFCالخطة القطاعية لإلزالة التدريجية إلنتاج غاز التبريد : الصين
  )Corrand 28 /41/ExCom/Pro.OzL/UNEP.1( )البنك الدولي (2004

  
 من الوثيقة 116 إلى 109لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات . 118

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/28 and Corr.1 . أشار ممثل األمانة إلى أن البنك الدولي آان
قد طرح، طبقا لالتفاقية المتعلقة بقطاع اإلنتاج في الصين التي تنص على تقديم البرامج السنوية 

برنامج السنوي  إلى استعراضها في االجتماع األخير من السنة التي تسبق سنة البرنامج، الليصار
 تطلب خالل 2004 لتطبيق االتفاقية، علما أن الموافقة على التمويل لبرنامج العام 2004للعام 

اء في ، حسب ما ج2003االجتماع األول من تلك السنة استنادا إلى األداء المرضي للبرنامج في العام 
  .االتفاقية

  
 اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية على برنامج عمل العام أوصتبعد المناقشة،   .119

 في الصين، علما أن البنك الدولي يطرح على CFC لبرنامج اإلقفال في إنتاج غاز التبريد 2004
 تقرير تحقق من تنفيذ البرنامج االجتماع الثاني واألربعين طلب التمويل وتكاليف المساندة إضافة إلى

  .2003السنوي للعام 
  

  قطاع التبريد
  

 )الشريحة األولى( في قطاع التبريد CFCخطة اإلزالة التدريجية لغاز التبريد : األرجنتين
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/23 and() منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية(

Corr.1 and Add.1(  
  

 من الوثيقة 22 إلى 1باه اللجنة الفرعية إلى الفقرات لفتت األمانة انت. 120
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/23 and Corr.1 and Add.1 . وأشارت إلى أن منظمة األمم

 لمعالجة CFCخطة لإلزالة التدريجية لغاز التبريد المتحدة للتنمية الصناعية آانت قد طرحت 
نفاد األوزون في قطاع التبريد في األرجنتين، إنما  طنا من معامل است1,737االستهالك المتبقي البالغ 

  .لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن التكاليف
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 اللجنة الفرعية بأن ُترجئ اللجنة التنفيذية النظر في هذا المشروع حتى انعقاد اجتماعها أوصتبعد المناقشة  .121

  .الثاني واألربعين
  

التبريـد المنزلـي : CFCيـة لغـاز التبريـد الخطـة القطاعية لإلزالـة التدريج: الصين
) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية) (الشريحة الثانية(وآباسـات التبريـد المنزلي 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/28 and Corr.1(  
  

 من الوثيقة 127 إلى 117لفت الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات   -122
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/28 Corr.1 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، علما أن 

-2003 وخطة عمل للسنوات 2003آانت قد طرحت تقريرا مرحليا عن األنشطة المضطلع بها عام 
  . للتبريد المنزلي وآباسات التبريد في الصينCFCإلزالة التدريجية لغاز التبريد  لخطة ا2006

  
  :نة الفرعية اللجنة التنفيذية اللجأوصتبعد المناقشة،   -123

  
 دوالر زائد تكاليف دعم 2 171 539بأن توافق على تمويل الشريحة عند مستوى   )أ(

   دوالر لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛192 239الوآالة البالغة 
  

 دوالر 96 120 دوالر زائدا مبلغ 1 085 770بأن تطلب من األمانة صرف مبلغ   )ب(
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  من لدعم في انتظار انتهاء األمانة ولتكاليف ا

دراسة إضافية إلمكانية إعادة توزيع معدات من مشروعين تم إلغائهما إلى خطة 
  القطاع، وإذا لزم األمر طلب خبراء مستقلين لتقييم حالة المعدات وقيمتها؛

  
مم المتحدة للتنمية الصناعية عند انتهاء بأن تجيز لألمانة صرف الرصيد لمنظمة األ  )ج(

  الدراسة بعد األخذ في االعتبار القيمة من إعادة استخدام بعض المعدات أو آلها؛
  

بأن تطلب من األمانة إبالغ اللجنة التنفيذية بالصرف النهائي وإعادة أي تمويل غير   )د(
  .ملتزم به

  
تدريب العاملين في الجمارك : ات التبريدتنفيذ خطة إدارة غاز: جمهورية الكونغو الديمقراطية

   )ExCom/Pro.Ozl/UNEP/31/41() برنامج األمم المتحدة للبيئة(
تدريب التقنيين في مجال التبريد : تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: جمهورية الكونغو الديمقراطية

   )ExCom/Pro.Ozl/UNEP/31/41() برنامج األمم المتحدة للبيئة(
برنامج مرآزي السترداد وإعادة : تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: ونغو الديمقراطيةجمهورية الك

   )ExCom/Pro.Ozl/UNEP/31/41() برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(  CFC-12تدوير 
برنامج األمم (رصد األنشطة : تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد: جمهورية الكونغو الديمقراطية

   )ExCom/Pro.Ozl/NEPU/31/41() المتحدة للبيئة
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 اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية على مقترحات المشروعات الواردة أعاله أوصت  -124
  :بمستوى التمويل المشار إليه في المرفق األول بهذا التقرير، علما أنه

  
رد يجب توفير المرونة لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في استخدام الموا  )أ(

المتاحة بمقتضى البرنامج المرآزي لالستعادة وإعادة التدوير لتلبية الحاجات 
  المحددة التي قد تظهر خالل تنفيذ المشروع؛

  
وإعادة التدوير على السترداد يجب تمويل العقود من الباطن من البرنامج المرآزي ل  )ب(

 أو شراء مراحل حتى يمكن توجيه الموارد إلى أنشطة أخرى مثل تدريب إضافي
  أدوات للخدمة إذا لم تتحقق النتائج المقترحة من البرنامج؛

  
وإعادة التدوير حتى يصبح التشريع السترداد ال ينبغي البدء في البرنامج المرآزي ل  )ج(

 نافذا واتخذت تدابير لضمان أن أسعار السوق CFCالخاص بالرقابة على واردات 
 والخالية من المواد المستنفدة لألوزون CFCsالمحلية لسوائل التبريد المستخدمة لـ 

  مماثلة؛
  

يقدم آل من برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة   )د(
  .اإلنمائي الرصد المالئم طوال تنفيذ المشروع  

  
 )الشريحة الثانية( في قطاع إنتاج أجهزة التبريد CFCخطة لإلزالة التدريجية لغازات التبريد : الهند

) نامج األمم المتحدة اإلنمائي، منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةبر(
(UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/36)  

  
 في الوثيقة 56 إلى 46استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات من   -125

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/36 . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قدم التقرير وأشار إلى أن
 في قطاع إنتاج أجهزة CFCخطة لإلزالة التدريجية لغازات التبريد  بشأن تنفيذ 2003مرحلي لعام ال

  .2004التبريد في الهند وطلبا لتنفيذ البرنامج السنوي لعام 
  

 دوالر 476 536وبعد المناقشة، أوصت اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية على مبلغ   -126
 173 200برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومبلغ ر لتكاليف مساندة الوآالة ل دوال43 243زائد مبلغ 

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الوآالة لمساندة  دوالر لتكاليف 19 052دوالر زائد مبلغ 
الشريحة ( في قطاع إنتاج أجهزة التبريد في الهند CFCلخطة اإلزالة التدريجية لغازات التبريد 

  ).الثانية
  

خدمة أجهزة ( في قطاع التبريد CFCلإلزالة التدريجية لغازات التبريد خطة قطاعية : إندونيسيا
) البنك الدولي (2004البرنامج السنوي لعام ): تكييف هواء السيارات

)37/41/ExCom/Pro.Ozl/UNEP(   
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أجهزة التبريد  في قطاع تصنيع CFCلإلزالة التدريجية لغازات التبريد خطة قطاعية : إندونيسيا
  )ExCom/Pro.Ozl/UNEP/37/41) (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) (رصيد الشريحة الثانية(
  

الشريحة ( في قطاع خدمة التبريد CFC لإلزالة التدريجية لغازات التبريدخطة قطاعية : إندونيسيا
  )ExCom/Pro.Ozl/UNEP/37/41) (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) (الثانية

  
 في الوثيقة 33 إلى 15استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات من   -127

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/37 . وأشار إلى أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قدم تقريرا
.  بشأن تنفيذ خطة قطاع إنتاج أجهزة التبريد التجارية وخطة قطاعية لخدمة التبريد2003مرحليا لعام 

 لقطاع خدمة أجهزة تكييف هواء السيارات وبرامج 2003نك الدولي قدم تقريرا مرحليا للعام وأن الب
  . مع طلبات إلطالق شرائح التمويل ذات الصلة2004عمله لعام 

  
  :وبعد المناقشة، أوصت اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية  -128

  
دوالر لبرنامج األمم  141 100 دوالر زائد مبلغ 1 600 000بأن توافق على مبلغ   )أ(

  ؛)رصيد الشريحة الثانية(المتحدة اإلنمائي للخطة القطاعية إلنتاج أجهزة التبريد 
  

 دوالر لتكاليف دعم 160 939 دوالر زائدا مبلغ 1 805 987بأن توافق على مبلغ   )ب(
الشريحة (لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للخطة القطاعية لخدمة التبريد الوآالة 

  ؛ و)يةالثان
  

 دوالر لتكاليف دعم 119 937 دوالر زائدا مبلغ 1 347 300بأن توافق على مبلغ   )ج(
الوآالة للبنك الدولي ألجهزة تكييف هواء السيارات زائد تكاليف دعم الوآالة 

  ).2004البرنامج السنوي لعام (
  

) اليونيدو ()ولىالشريحة األ( من قطاع التبريد CFCخطة اإلزالة التدريجية لمواّد : المكسيك 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/48 1التصويب /1 والضميمة(  
  

 من الوثيقة 44 إلى 11لفت ممّثل األمانة انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات من   -129
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/48 اإلزالة وأشار إلى أنَّ اليونيدو قّدمت خطة  . 1التصويب /1 والضميمة

وفي  . ODP طن 1,778 مجموعه CFC من قطاع التبريد لمكسيكو ، تتناول استهالآًا لمواّد CFCمواّد التدريجية ل
 من قطاع التبريد ، بما فيه القطاع CFCستهالك مواّد اإلزالة التدريجية الالمناقشة الالحقة تّم التأآيد على أّنه مع 

وهي "وقد اقُترح أيضًا أن ُتستبَدل جملة . في البلد  CFCالفرعي لتبريد المباني ، لن يبقى تقديريًا أي استهالك لمواّد 
وآما هو محّدد في هذه "  من االتفاقية القياسّية بجملة 13في الفقرة " ال تشمل االلتزامات خارج هذا البروتوآول

  " .االتفاقية
  

  :وبعد المناقشة، أوصت اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية  -130
  

 من قطاع التبريد في المكسيك CFCاإلزالة التدريجية لمواّد خطة على بالموافقة من حيث المبدأ   )أ(
  بمستوى تمويل إجمالي 
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 دوالر أمريكي لتكاليف مساندة الوآالة 659.588,00 دوالر أمريكي زائد 8.794.500,00قدره 
  لليونيدو 

  هذا التقرير؛ ووفقًا لالتفاقية بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية الواردة في المرفق السادس ب
  

 دوالر أمريكي لتكاليف مساندة الوآالة 225.000 دوالر أمريكي زائد 3.000.000على بالموافقة   )ب(
  لقيام 

  .اليونيدو بتنفيذ الشريحة األولى
  

   ،Dawlance في صناعة معّدات التبريد في CFC-12 و CFC-11اإلزالة التدريجية الستعمال : باآستان 
  )البنك الدولي ( مؤّسسة صغيرة29 وفي Ice Age ، و ionUnited Refrigeratو 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/51 2 والضميمة(  
  

 من الوثيقة 55 إلى 43لفت ممثل األمانة انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات من   .131
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/51 لتدريجية إلزالة اوأشار إلى أن البنك الدولي قّدم مشروعًا ل . 2 والضميمة

وقد اتفقت األمانة مع البنك الدولي .  في قطاع التبريد والقطاع الفرعي لصناعة تكييف الهواء في باآستان CFCمواّد ل
على الكلفة اإلضافية للمشروع ؛ ولكن البنك الدولي لم يكن قادرًا في الوقت الراهن على تأآيد موافقة حكومة باآستان 

.  
  

للجنة الفرعية اللجنة التنفيذية بتأجيل النظر في مقترح المشروع وبعد المناقشة، أوصت ا  -132
  .أعاله إلى االجتماع الثاني واألربعين للجنة التنفيذية

  
اإلطار المؤسسي وتفعيل الجمارك وتدريب تقنيي الخدمة (تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد : باآستان

 )األمم المتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة ) (الشريحة األولي) (واالسترداد وإعادة التدوير
)51/41/ExCom/Pro.Ozl/UNEP(  
  

 من الوثيقة 42 إلى 29استرعى ممثل األمانة انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات من   -133
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/51.  

  
  :بعد المناقشة، أوصت اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية  -134

  
دأ على خطة إدارة غازات التبريد لباآستان عند مستوى بأن توافق من ناحية المب  )أ(  

 لمنظمة األمم  دوالر لتكاليف دعم الوآالة85 463 دوالر زائد مبلغ 1 139 500تمويل يبلغ 
 طن من معامل استنفاد األوزون من 215المتحدة للتنمية الصناعية للقضاء التدريجي على 

CFCs مثلة مجموع استهالك من ، م2007 في قطاع خدمة التبريد بحلول عامCFC مؤهل 
للتمويل في هذا القطاع الفرعي، علما أن االستهالك المتبقي في قطاع خدمة التبريد سوف 
تقوم حكومة باآستان بالقضاء التدريجي عليه دون مساعدة إضافية من الصندوق متعدد 

  األطراف؛
  

 14 325آالة البالغة  دوالر زائدا تكاليف دعم الو191 000بأن توافق على مبلغ   )ب(  
  لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لتنفيذ الشريحة األولي للمشروع؛دوالر 

  
  :يطلب مجموع التمويل طبقا للجدول التالي  )ج(  
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2003 2004 2005  السنة

191,000 534,200 414,300  )بالدوالر األميرآي(تكاليف المشروع 
14,325 40,065 31,073  )بالدوالر األميرآي(ة الوآالة تكاليف مساند

205,325 574,265 445,373  )بالدوالر األميرآي(مجموع التكاليف 
  

  قطاع المذيبات
  

منظمة األمم (خطة لإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون في قطاع المذيبات : األرجنتين
  )and Add1 .and Corr23 /41/ExCom/Pro.Ozl/UNEP.1) (المتحدة للتنمية الصناعية

  
 من الوثيقة 42 إلى 23استرعت األمانة انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات من   -135

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/23 and Corr.1 and Add.1 منظمة األمم ، مع العلم أن
 قدمت خطة لقطاع المذيبات لإلزالة التدريجية لرابع آلوريد الكربون المتحدة للتنمية الصناعية

. 2009 في األرجنتين بحلول نهاية عام BCM و CFC-113وفورم الميثيل وغاز التبريد وآلور
وقال إن األمانة أنهت مناقشاتها مع المنظمة بشأن المسائل التي أثيرت في تعليقاتها عن خطة 

  . من المشروعBCMالمذيبات، أشارت المنظمة خاللها أن األرجنتين أزالت جزء ال 
  

وصت اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية بأن توافق على خطة لإلزالة التدريجية بعد المناقشة، أ  -136
 دوالر 635 986للمواد المستنفدة لألوزون في قطاع المذيبات في األرجنتين بمستوى تمويل يبلغ 

  : دوالر للمنظمة مع المفهوم التالي47 699زائد تكاليف الدعم البالغة 
  

وآلوروفورم إلزالة التدريجية لرابع آلوريد الكربون التزمت حكومة األرجنتين با  )أ(  
من خالل تنفيذ خطة لإلزالة التدريجية على المواد  CFC-113الميثيل وغاز التبريد 

المستنفدة لألوزون في قطاع المذيبات في األرجنتين طبقا للجدول الزمني التالي لإلزالة 
  :التدريجية

  
)بأطنان من معامل استنفاد األوزون( لالستهالك المسموح به الحد األقصى المواد  

المستنفدة 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 *لألوزون

رابع 
آلوريد 
 الكربون

30.5 8.0 6.0 4.0 2.0 1.0 0.0 

آلوروفورم 
 0.0 5.0 7.0 11.0 16.0 22.0 31.0 الميثيل

غاز التبريد 
CFC-11327.5 17.5 10.5 5.5 2.5 1.0 0.0 
 0.0 7.0 11.5 20.5 32.5 47.5 89.0 المجموع

  
آلوروفورم  أطنان من معامل استنفاد األوزون من 7في إطار إجمالي الكميات البالغة : مالحظة* 

ف تتم اإلزالة التدريجية من خالل  سوCFC-113 طنا من قدرات استنفاد األوزون من 22 و الميثيل
  .تنفيذ المشروعات الجارية الموافق عليها
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توافق حكومة األرجنتين على عدم طلب موارد إضافية من الصندوق المتعدد   )ب(

ويجوز تقديم مقترح . BCMلل إلزالة التدريجية األطراف ألنشطة قطاع المذيبات ل
دد األطراف السارية في ذلك الوقت، في المستقبل، تمشيا مع قواعد الصندوق المتع

   طن من قدرات استنفاد األوزون؛1.405لمستوى استهالك ال يتجاوز 
  

وافقت اللجنة التنفيذية على أن توفر لألرجنتين المرونة في استخدام المبالغ المتفق   )ج(
عليها تمشيا مع اإلجراءات التشغيلية المتفق عليها بين األرجنتين ومنظمة األمم 

  حدة للتنمية الصناعية في خطة اإلزالة التدريجية لقطاع المذيبات؛المت
  

وافقت حكومة األرجنتين على أن التشريعات المالئمة ستكون نافذة بحلول عام   )د(
  ؛2005

  
وافقت حكومة األرجنتين على ضمان الرصد الدقيق للقضاء التدريجي وتقديم تقارير   )هـ(

   الذي تم التحقق منه؛CFC-113 و TCA و CTCسنوية بشأن مستوى استهالك 
  :تكون منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية مسؤولة، من بين جملة أمور، عن  )و(
  

  اإلبالغ السنوي عن تنفيذ جميع األنشطة الممولة بمقتضى الخطة القطاعية؛  "1"  
إبالغ اللجنة التنفيذية بالتحقق السنوي من اإلزالة التدريجية الستهالك   "2"  

CFCفي قطاع المذيبات قد تم االنتهاء منه على أساس الجداول الواردة أعاله .  
  

البرنامج السنوي للتنفيذ لعام : لمواد المستنفدة لألوزون في قطاع المذيباتاإلزالة التدريجية ل: الصين
ExCom/Pro.Ozl/UNEP/41/ 28) (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( لخطة المذيبات 2004

1.and Corr  
  

 في الوثيقة 94 إلى 64استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات من   -137
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/28 and Corr.1 . برنامج األمم المتحدة وقال ممثل األمانة إن

، بالرغم من تأخر أنشطة 2004 وبرنامج تنفيذ لعام 2003اإلنمائي قدم تقريرا مرحليا سنويا لعام 
وقد قدم البرنامج فعال تقريرا عن أنشطة التحقق ولكن لم يكن . SARSبب انتشار مرض التحقق بس

  .الوقت آاٍف الستعراضه وتقديمه لهذا االجتماع
  

 أطنان من معامل 10الحظ أحد الممثلين، مشيرا إلى أن االتفاق يسمح باستهالك مقدار   -138
ية، أن االستهالك الفعلي المسجل آان  في االستخدامات آمواد أولCFC-113استنفاد األوزون من 

  . طن من معامل استنفاد األوزون200أآثر من 
  

وبعد المناقشة، أوصت اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية بأن تطلب من برنامج األمم المتحدة   -139
طاع  لخطة ق2004 والبرنامج السنوي للتنفيذ لعام 2003اإلنمائي أن يعيد تقديم تقريره المرحلي لعام 

المذيبات لإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون في الصين بناء على متطلبات أداء التدقيق إلى 
  .االجتماع الثاني واألربعين
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منظمة ) (الشريحة األولي (CTCخطة للقضاء النهائي على : جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية

  )and Add28 /41/ExCom/Pro.Ozl/UNEP.1ِ ) (األمم المتحدة للتنمية الصناعية
  

140-   ِ  UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/39استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة
and Add.1ستهالك  مالحظا أن المنظمة قدمت خطة لإلزالة التدريجية الختامية الCTC في 

ف اإلضافية للمشروع تم وأشار ممثل األمانة إلى أن التكالي. جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية
 طن من معامل استنفاد األوزون المشتق 700حسابها على أساس االستهالك المتبقي المؤهل البالغ 

 CTCويستخدم حاليا االستهالك من . من خط أساس استهالك جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية
وعوامل التصنيع ) وزونطن من معامل استنفاد األ 332(الممكن تمويله في التنظيف بالمذيبات 

والحظ أن ).  طن من معامل استنفاد األوزون140(والتبخير )  طن من معامل استنفاد األوزون228(
  .التكاليف اإلضافية للمشروع قد تم االتفاق عليها بين األمانة والمنظمة

  
  : اللجنة الفرعية بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي أوصتبعد المناقشة،   -141

  
مصادقة على النهج الذي اعتمدته األمانة واليونيدو من أجل تحديد االستهالك المؤّهل المتبقي في ال  ) أ(

 من الوثيقة 4جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية ، آما هو مبّين في الفقرة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/39؛   

  
لمشروع أعاله بمستوى الموافقة من حيث المبدأ على خطة اإلزالة التدريجية الختامية لمقترح ا  ) ب(

التمويل المبّين في المرفق األول بهذا التقرير ، وفقًا لالتفاقية بين حكومة جمهورية آوريا 
  الديمقراطية الشعبية واللجنة التنفيذية الواردة في المرفق الثاني عشر بهذا التقرير ؛ و

  
هدت عدم تقديم أي مشروعات األخذ علما بأنَّ حكومة جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية تّع  )ج(

غير المؤهلة حاليًا للتمويل ، وأن   باستثناء تطبيقات عامل التصنيعCTCلقطاع استهالك مواّد 
 146 المؤهلة للتمويل في إطار الصندوق المتعّدد األطراف لن تتجاوز في هذه الحال CTCآمّية 
  .غ آل/ دوالر أمريكي 6,07 ، وأن مستوى التمويل لن يتجاوز ODPطن 

  
 )منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (CTCالخطة القطاعية لإلزالة التدريجية ل : باآستان

ِ)2.and Add1 .and Add51 /41/ExCom/Pro.Ozl/UNEP(   
  

 من الوثيقة 78 إلى 56استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات من   -142
ِUNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/51 and Add.1 and Add.2 . وأشار ممثل األمانة إلى أن

. لمذيبات من المواد المستنفدة لألوزون لباآستانلإلزالة التدريجية المنظمة قدمت خطة وطنية 
 في المئة في سنة 89 بنسبة CTCوتقترح الحكومة تنفيذ نظام حصص صارم لخفض الواردات من 

ن األمانة والمنظمة بشأن التكاليف اإلضافية وأشار إلى أن ذلك االتفاق قد تم التوصل إليه بي. واحدة
  .إلزالة التدريجيةلخطة ا

  
  :وبعد المناقشة، أوصت اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية  -143

  
 في باآستان عند CTCخطة القضاء التدريجي على بأن توافق من ناحية المبدأ على   )أ(

 دوالر لتكاليف 205 924 دوالر زائدا مبلغ 2 745 665مستوى تمويل مجموعه 
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دعم الوآالة للمنظمة طبقا لالتفاق بين حكومة باآستان واللجنة التنفيذية الوارد في 
  المرفق الثالث عشر بهذا التقرير؛

  
بأن تطلب من المنظمة ضمان أن معدات التحول قد تم توفيرها فقط للشرآات   )ب(

  الصغيرة التي تم التحقق من أنها مؤهلة؛
  
 90 000 دوالر زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة 1 200 000بلغ بأن توافق على م  )ج(

  .دوالر للشريحة األولي للمشروع
  

منظمة األمم المتحدة (لمواد المستنفدة لألوزون في قطاع المذيبات لإلزالة التدريجية لخطة : ترآيا
   )and Add62/41/ExCom/Pro.Ozl/UNEP.1(ِ )للتنمية الصناعية

  
 من الوثيقة 53 إلى 25يس انتباه اللجنة الفرعية إلى الفقرات من استرعى الرئ  -144

ِUNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/62and Add.1) .( وأشار ممثل األمانة إلى أن المنظمة قدمت
 CFC-113 و TCA و CTC: لمواد المستنفدة لألوزون في قطاع المذيباتلإلزالة التدريجية لخطة 

سائل التي أثارتها األمانة، وافقت المنظمة على إعادة صياغة وأشار إلى أنه بناء على الم. BCMو 
 طن من معامل 13.2 و TCA طن من معامل استنفاد األوزون من 10.8مشروع على أساس 
 قد سحب على BCMل إلزالة التدريجية والحظ أيضا أن مقترح ا. CTCاستنفاد األوزون من 

خ الحق إذا آان االستخدام مؤهال للتمويل أساس أن تنظر ترآيا في مشروع عامل تصنيع في تاري
 طن من معامل استنفاد 21.34عند مستوى استهالك ال يزيد عن المستوى الحالي المشار إليه والبالغ 

  .األوزون
  

  : اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذيةأوصتبعد المناقشة،   -145
  

   بمجموع تكاليف تبلغ بأن توافق على مشروع شامل ختامي لقطاع المذيبات في ترآيا  )أ(  
   دوالر للمنظمة؛39 873 دوالر زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة 531 644

  
لإلزالة بأن تنص على عدم طلب تمويل إضافي من الصندوق متعدد األطراف   )ب(

   في ترآيا؛CFC-113 و TCA و CTCلمواد التدريجية 
  

 االستخدامات آعامل تصنيع  فيBCMل إلزالة التدريجية بأن تنص، إذا أصبحت ا  )ج(
مؤهال للتمويل، على أنه يجوز لترآيا أن تقدم مقترحا للتمويل تمشيا مع قواعد 
الصندوق متعدد األطراف المطبقة في ذلك الوقت لمستوى استهالك ال يتجاوز 

  . طن من معامل استنفاد األوزون21.34
  

 وخطوط إرشادیة لمشروعات (LCD)تكنولوجيا بشأن ثاني أآسيد الكربون السائل : 11البند 
LCD : ز (40/17و) ب (39/52متابعة للمقررین.(  
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استرعى ممثل األمانة انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   -146
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/65 and Add.1 . ،وأشار إلى أن الوثيقة تألفت من قسمين

 ويتعلق الثاني بشرآات صناعة 5دة يتعلق األول منها بالشرآات السبع المختارة في بلدان الما
وبما أن المسألة الثانية قد تناولتها اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية، فقد . الرغاوى في المغرب

  .تناولت اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات القطاع األول فقط
  

  : اللجنة الفرعية بما يليأوصتبعد المناقشة،   -147
  

  ؛LCDلتنفيذية علمًا بدراسة المتابعة بشأن تكنولوجيا أن تحيط اللجنة ا  ) أ(
  
 يجب أن يتم إعدادها مع األخذ في LCDإن أي مشروعات في المستقبل لتكنولوجيا   ) ب(

  :االعتبار بشكل آامل ما يلي
  

 على إنتاج الدرجات المحددة من الرغاوى التي LCDقدرة تكنولوجيا  )1(
  تنتجها الشرآة؛

  
 والمعدات الموجودة LCDمها مورد تكنولوجيا التالؤم بين المعدات التي قد )2(

  في الشرآة؛
  

الحاجة إلى مساندة فنية طويلة األمد إلى أبعد من تاريخ إتمام المشروع  )3(
 المحدد حاليًا؛

  
 على LCDنظرًا للصلة بالقيود الفنية المذآورة أعاله، قدرة تكنولوجيا  )4(

بالجداول  بسرعة آافية للوفاء CFC-11المساهمة في تخفيضات استهالك 
 .CFCالزمنية المتعلقة بالخطط الوطنية لإلزالة التدريجية لغاز التبريد 

  
حاجة البلدان إلى تقديم تأآيد خطي أنها قد تفهمت المشاآل المحتملة  )5(

 .المرتبطة بتطبيق التكنولوجيا
  
  

 في تطبيقات الرغاوى الجاسئة CFCاستكمال التقریر عن دراسة بشأن بدائل الـ : 12البند 
  ))ب (35/36لمقرر ا(
  

استرعى ممثل األمانة انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   -148
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/66 . وأعاد إلى األذهان أن تقريرًا بشأن دراسة بدائل الـCFC  

 HCFC-141b قد عمل على تحديد 36في تطبيقات الرغاوى الجاسئة الذي تم تقديمه في االجتماع 
 قامت أمانة الصندوق 36/56وتبعًا للمقرر .  آعوامل نفخCFCبديلين أوليين لمواد والسكلوبنتان آ

  .36بتحديث الدراسة المقدمة إلى االجتماع 
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 اللجنة الفرعية أن تحيط اللجنة التنفيذية علمًا باستكمال التقرير بشأن أوصتبعد المناقشة،   -149
  . في تطبيقات الرغاوى الجاسئةCFCبدائل الـ 

  
لم يكن أحد الممثلين مقتنعًا بشأن النظرة العامة المتفائلة وغير متحقق منها بشأن تكاليف   -150

  . في السنوات القليلة المقبلة آما يفترض في التقرير5االستبداالت ونشر استخدامها في بلدان المادة 
  
  

لمقرران ا( وعوامل التصنيع في الصين CTCنظام لرصد تنفيذ االتفاق بشأن ازالة : 13البند 
  ).40/50  و) ج (39/46
  

استرعى مندوب األمانة انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   -151
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/67 10، وبعد اإلحاطة علمًا بالمسألة التي تم بحثها تحت البند 

  .من جدول األعمال، قال أنه ليس هناك أي مزيد من المعلومات لتقديمها) ب(
عن تنفيذ المشروعات واألنشطة المعتمدة التي تنطوي على متطلبات محددة تقاریر : 14البند 

  خاصة بها بشأن التبليغ

  
. UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/68استرعى الرئيس انتباه اللجنة الفرعية إلى الوثيقة   -152

وأشار إلى أن اليونيدو آانت قد قدمت تقارير مرحلية بشأن تنفيذ مشروعات اإلزالة التدريجية 
وآانت . روميد الميثيل في جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا، وأوغندا وأوروغواي وزمبابويلب

اليوئنديبي قد قدمت تقريرًا عن الحالة بشأن المساعدة الفنية لتخفيضات بروميد الميثيل وصياغة 
وقدمت اليونيب استراتيجيات إقليمية لإلزالة التدريجية للبلدان ذات االستهالك المنخفض في أفريقيا 

  .تقريرًا حول دروس تدريب وطنية للمزارعين وإعداد مشروع مدرسة ميدانية للمزارعين
  

وقال أنه بشأن التقارير التي قدمتها حكومات آل من جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا   -153
أن تحيط علمًا ومالوي وأوروغواي وبشأن البرنامج اإلقليمي في أفريقيا، دعيت اللجنة التنفيذية 

وبالنسبة إلى التقارير التي قدمتها حكومات آل من أوغندا وزمبابوي وبرنامج . بالتقارير ذات الصلة
  .التدريب العالمي لليونيب، تم السعي بشأن أرشادات اللجنة التنفيذية حول المسائل المحددة

  
  :بما يلي اللجنة الفرعية أن تقوم اللجنة التنفيذية أوصتبعد المناقشة،   -154

  
اإلحاطة علمًا بالتقارير التي قدمتها اليونيدو لمقدونيا ومالوي وأوروغواي وتقارير   ) أ(

اليوئنديبي بشأن المساعدة الفنية لتخفيضات بروميد الميثيل وصياغة استراتيجيات 
  . لبلدان أفريقيا ذات االستهالك المنخفضالتدريجيةإقليمية لإلزالة 

  
ونيا واليونيدو لجهودهما في إتمام المشروع قبل مدح وحدة األوزون لحكومة مقد  ) ب(

  ؛2005وقته المحدد لعام 
  

  :بشأن مقترح المشروع ألوغندا  ) ج(
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اإلحاطة علمًا بالقلق أنه بما أن اليونيدو تسلمت التمويل إلعداد مقترح  )1(
مشروع لقطاع بروميد الميثيل، حيث آان اشتراك أصحاب الشأن الرئيسيين 

لتوجيهية إلعداد مثل هذه المشروعات، قدمت آما هو مطلوب في المبادئ ا
  اليونيدو مشروعًا ألوغندا لم يبين االستهالك الفعلي لبروميد الميثيل؛

  
اإلحاطة علمًا بأن أوغندا غير ممتثلة لشروط بروتوآول مونتريال واتفاقية  )2(

  اللجنة التنفيذية؛
  

ها اإلحاطة علمًا، مع ذلك، أنه بنفس مستوى المساعدة التي وافق علي )3(
الصندوق أصًال، التزمت حكومة أوغندا تجاه اللجنة التنفيذية واألطراف في 
بروتوآول مونتريال لتحقيق تخفيضات هامة تؤدي إلى اإلزالة الكاملة 

 ؛2007لبروميد الميثيل بحلول 
  

الموافقة على تغيير التكنولوجيا المنوه عنها في التقرير المرحلي الذي قدمته  )4(
 اليونيدو لتنفيذ المشروع في الوقت والشكل المقترح اليونيدو والطلب إلى

اآلن، شريطة أن تقوم اليونيدو بتقديم تقارير مرحلية سنوية قبل صرف 
 الشرائح السنوية؛

  
إرجاء النظر بتغيير نقطة البدء للتخفيضات الدائمة في استهالك بروميد الميثيل في   ) د(

  زمبابوي؛
  

  أن تنفيذ التدريب الوطني للمزارعين وإعداد اإلحاطة علمًا بالتقرير المرحلي بش  )هـ(
  مشروع مدرسة ميدانية للمزارعين، والتوصية بأن تقوم اللجنة التفنيذية بدعوة 

 لتمويل أنشطة مماثلة في ثالثة بلدان 2004اليونيب إلى تقديم طلبات في عام 
ع إضافية، واحد لكل منطقة، بالمستوى نفسه آالمشروع الموافق عليه في االجتما

27.  
  
  

  شؤون أخرى: 15البند 
  

  أهلية الشرآات الصغيرة والمتوسطة الحجم  -ألف
  

اقترح أحد الممثلين أنه ينبغي إعداد المنهج النوعي لتحديد أهلية الشرآات الصغيرة   -155
وإن منهج آهذا سوف . والمتوسطة الحجم لتسليم المعدات، بالخطوط نفسها الموافق عليها لباآستان

  .يل الوآاالت المنفذة مواصلة المشروعاتيعمل على تخو
  

بعد مناقشة، أعرب خاللها عن القلق بشأن جدوى إجراء النسخ والحاجة لتحديد من يقوم بها   -156
ووفقُا ألي معايير سوف يتم القيام بها، فقد تم االتفاق على أنه تدعو الحاجة إلى المزيد من الوقت 

  .هالدراسة المقترح قبل اتخاذ أي مقرر بشأن
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  نظم ترخيص التصدیر واالستيراد  -باء
  

 اللجنة الفرعية أن تطلب اللجنة التنفيذية إلى أوصتاستجابة إلى طلب من أحد الممثلين،   -157
  .األمانة أن تعمل على إعداد قائمة مستكملة للبلدان التي ال يوجد فيها نظم ترخيص االستيراد التصدير

  
  ت اللجنة الفرعية التفييرات المقترحة الجراءا   -جيم 

  
إثر اقتراح من مندوب الواليات المتحدة األمريكية وفي ضوء التحول في عمل اللجنة الفرعية المعنية 
باستعراض المشاريع والحاجة إلى تمكين األمانة من القيام في الوقت المناسب بوضع وثائق المشاريع 

  :رعية بأن تقرر اللجنة التنفيذية ما يلياألساسية التي تعرض االتفاقات المقترحة، أوصت اللجنة الف
في حال عدم حسم مسائل التكلفة المرتبطة بالمشاريع قبل أسبوع من اجتماع اللجنة  )أ 

التنفيذية، ال تنظر اللجنة الفرعية المعنية باستعراض المشاريع في المشاريع المعنية في ذلك 
 االجتماع؛

  
اض المشاريع الفرعية بنسخة عن أي تزود األمانة آل وفد عضو في لجنة استعر )ب

 وثيقة جديدة أو منقحة تستكمل بعد إرسال آخر نسخة ورقية؛
  
تسعى اللجنة الفرعية إلى تفادي مناقشة المشاريع إلى حين إتاحة الوثائق الكاملة  )ج 

 والمستوفاة؛
  

سنوات في حال توصية األمانة بالموافقة على المراحل الالحقة لالتفاقات المتعددة ال )د 
دون تعقيب، يتعين أن تكون الموافقة ذات الصلة مبينة أصال في قائمة المشروعات المقترحة للموافقة 

  عليها دفعة واحدة؛
  

وفي الجلسة األولى لكل اجتماع من اجتماعات لجنة استعراض المشاريع، تقدم  )هـ
 وانعكاسات أي تمويل األمانة وثيقة تتضمن بيانات تاريخية عن التمويل المقدم على أساس سنوي

  مقدم إضافي في حال الموافقة في ذلك االجتماع على المشاريع المقترحة للتمويل المقدم؛
  
  .تبدل األمانة آل الجهود لالقتصاد في استخدام الورق عند إعداد وثائق االجتماعات  ) و

  
  

  اعتماد التقریر: 16البند 
  

ثين استنادًا إلى المسودة التي تم توزيعها في اعتمدت اللجنة الفرعية التقرير الجتماعها الثال  -159
 و Add.1 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/30/L.1 الوثيقة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/30/L.2.  
 

اور مع الوآاالت المنفذة تصحيح أخطاء طفيفة في الصياغة في التزم أحد الممثلين بالتش  -160
  ..2UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/30/Lالمرفق األول من الوثيقة 
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  اختتام االجتماع: 17البند 
  

ديسمبر / آانون األول16 مساء يوم الثالثاء 8.00أعلن الرئيس اختتام االجتماع الساعة   -161
2003.  
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ARGENTINA
SOLVENT
Multiple solvents
Plan for phase-out of ODS in the solvent sector UNIDO $635,986 $47,699 $683,685 11.36
Approved on the understanding that the Government commits to 
phase out the consumption of CTC, TCA and CFC-113 through 
implementation of the ODS phase out plan in the solvent sector 
according to the following phase out schedule which was at a 
minimum consistent with the Protocol's control measures for ODS 
solvents: from 30.5 ODP tonnes of CTC, 31 ODP tonnes of TCA 
and 27.5 ODP tonnes of CFC-113 in 2003 to zero consumption by 
1 January 2010; the Government agrees that no additional 
Multilateral Fund resources will be requested for activities in the 
solvent sector except for the phase-out of BCM. A future proposal 
may be submitted, consistent with Multilateral Fund rules in effect 
at the time, for a level of consumption not exceeding 1.405 ODP 
tonnes. The Executive Committee agrees to provide Argentina with 
flexibility in using the agreed funds consistent with operational 
procedures as agreed between Argentina and UNIDO in the 
solvent sector phase out plan; the Government agrees to ensure 
accurate monitoring of the phase out and provide annual reports 
on the verified level of consumption of CTC, TCA and CFC-113; 
UNIDO will be responsible inter alia for the following: reporting 
annually on the implementation of all activities funded under the 
sector plan; and providing verification to the Executive Committee 
annually that CFC consumption phase-out in the solvent sector has 
been completed based on the above schedule.

17.4

$635,986 $47,699 $683,685Total for Argentina 17.4

BAHRAIN
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 3 UNEP $57,200 $0 $57,200

$57,200 $57,200Total for Bahrain

BELIZE
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation of the RMP update proposal UNEP $15,000 $1,950 $16,950

$15,000 $1,950 $16,950Total for Belize

1
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BOSNIA AND HERZEGOVINA
FUMIGANT
Methyl bromide
Phase-out of methyl bromide in tobacco seedling vegetables 
and flower production sector

UNIDO $229,000 $20,610 $249,610

Approved on the understanding that the approval was without 
prejudice to the operation of the Montreal Protocol's mechanism 
dealing with non-compliance and in accordance with the 
conditions for phase-out of MB in horticulture (tomatoes and cut 
flowers) agreed between the Government of Bosnia and 
Herzegovina and the Executive Committee.
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
National ODS phase-out plan (first tranche) UNIDO $265,300 $19,898 $285,198 7.24
Approved on the understanding that the approval was without 
prejudice to the operation of the Montreal Protocol's mechanism 
dealing with non-compliance and in accordance with the 
agreement between Bosnia and Herzegovina and the Executive 
Committee for the phase-out of ODSs.

$494,300 $40,508 $534,808Total for Bosnia and Herzegovina

BOTSWANA
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 2 UNEP $78,173 $0 $78,173

$78,173 $78,173Total for Botswana

BRAZIL
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (second tranche) Germany $700,000 $63,000 $763,000

National CFC phase-out plan (second tranche) UNDP $5,720,000 $500,000 $6,220,000 7.76737.0

$6,420,000 $563,000 $6,983,000Total for Brazil 737.0

BURUNDI
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: supplementary training and 
spares to the national programme for recovery and 
recycling of refrigerants

UNDP $32,500 $2,925 $35,425

Implementation of the RMP: phase II of customs training 
programme

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Implementation of the RMP: phase II of training of 
refrigeration technicians

UNEP $22,500 $2,925 $25,425

2
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Implementation of the RMP: monitoring the activities in the 
RMP

UNDP $20,000 $1,800 $21,800

$105,000 $11,550 $116,550Total for Burundi

CAMBODIA
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: customs training programme UNEP $85,000 $11,050 $96,050

Implementation of the RMP: refrigeration and air-
conditioning technicians training programme

UNEP $130,000 $16,900 $146,900

Implementation of the RMP: implementation support and 
monitoring

UNEP $50,000 $6,500 $56,500

UNDP and UNEP would provide appropriate monitoring 
throughout project implementation
Implementation of the RMP: recovery and recycling of 
CFC-12 refrigerant and awareness and incentive 
programme for the MAC sub-sector

UNDP $625,000 $46,875 $671,875 31.25

Approved on the understanding that the Government would have 
flexibility in utilizing the resources available under this activity, to 
address specific needs that might arise during project 
implementation; to the extent possible, this activity would be 
implemented in stages so that resources can be diverted to other 
activities, such as additional training or procurement of service 
tools, if the proposed results are not achieved; and this should not 
commence until the legislation controlling CFC imports is in place 
and measures have been taken to ensure that the local market 
prices of CFCs and non-ODS refrigerants are at least similar.

20.0

SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 2 UNEP $100,000 $0 $100,000

$990,000 $81,325 $1,071,325Total for Cambodia 20.0

CAMEROON
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 4 UNEP $69,766 $0 $69,766
Approve for one year on the understanding that the approval was 
without prejudice to the operation of the Montreal Protocol's 
mechanism dealing with non compliance

$69,766 $69,766Total for Cameroon

CHILE
SOLVENT
Technical assistance/support
Technical assistance to phase-out ozone depleting solvents UNDP $245,690 $22,112 $267,802
Approved on the understanding that the Government of Chile will 
not seek any additional funding from the Multilateral Fund for the 
phase out of ODS solvents.

17.1
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$245,690 $22,112 $267,802Total for Chile 17.1

CHINA
FOAM
General
Sector plan for phase-out of CFC-11 in the China foam 
sector: 2004 annual programme

IBRD $10,903,000 $961,270 $11,864,270 4.36

The World Bank was requested to ensure, as a matter of priority, 
that as indicated in the 2004 annual programme, a system is put in 
place that would provide satisfactory verification of CFC phased 
out in on going and new project in the polyurethane foam sector as 
well as the annual CFC consumption in the sector in 2003 and 
subsequent years.

2,500.0

FUMIGANT
Methyl bromide
National phase-out of methyl bromide (first tranche) UNIDO $4,086,600 $306,495 $4,393,095 36.89
Approved on the understanding that the Government would have 
flexibility in utilizing the resources available for the phase out of 
methyl bromide in any crop or application it deems more 
appropriate; and UNIDO is requested to assist the Government to 
work towards the completion of a project proposal for the phase 
out of all controlled uses of MB for submission to the Executive 
Committee.

389.0

HALON
General
Sector plan for halon phase-out in China: 2004 annual 
programme

IBRD $1,200,000 $90,000 $1,290,000

PROCESS AGENT
Process conversion
Sector plan for phase out of CTC and process agents (phase 
I): 2004 annual programme

IBRD

Phase out of 6,657 ODP tonnes of CTC in the production sector 
and 3.2 ODP tonnes of CFC-113 in the production and 
consumption sectors
PRODUCTION
CFC closure
Sector plan for CFC production phase-out: 2004 annual 
programme

IBRD

4,700 ODP tonnes production

4
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REFRIGERATION
Multiple-subsectors
Sector plan CFC final phase-out: domestic refrigeration and 
domestic refrigeration compressors (second tranche)

UNIDO $2,171,539 $192,239 $2,363,778

The Secretariat was requested to disburse US $1,085,770 plus US 
$96,120 in support costs (i.e., 50% of the approved amount), 
pending completion by the Secretariat and UNIDO of a further 
examination of the possibility of redeployment of equipment from 
two cancelled project to the Sector Plan, if necessary, involving 
independent experts to assess the condition and the value of the 
equipment; the Secretariat was authorized to disburse the balance 
to UNIDO, upon completion of the examination, after taking into 
account the value from re-use of some or all of the equipment and 
the Secretariat was requested to report to the Executive Committee 
on the final disbursement and the return of any unallocated 
funding.

1,099.0

SOLVENT
Multiple solvents
ODS phase-out in solvent sector: 2004 annual 
implementation programme

UNDP

$18,361,139 $1,550,004 $19,911,143Total for China 3,988.0

COLOMBIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National phase-out plan for Annex A (Group I and II) 
substances: first tranche implementation programme (2005-
2005)

UNDP $2,146,820 $161,011 $2,307,831 12.29

Approved in accordance with the agreement between the 
Government of Colombia and the Executive Committee for the 
phase-out plan for Annex A (Group I and II) substances

174.6

$2,146,820 $161,011 $2,307,831Total for Colombia 174.6

CONGO
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: centralized recovery and 
recycling of CFC-12 programme

UNDP $118,078 $10,627 $128,7052.9

$118,078 $10,627 $128,705Total for Congo 2.9

CONGO, DR
FOAM
Multiple-subsectors
Terminal umbrella project for the foam sector UNDP $640,820 $48,062 $688,882 5.11
Approved on the understanding that this would be the final project 
for the country covering CFC consumption in the foam sector

123.0

REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: customs training programme UNEP $109,000 $14,170 $123,170

5
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Implementation of the RMP: training programme for 
technicians in the refrigeration sector

UNEP $115,000 $14,950 $129,950

Implementation of the RMP: monitoring the activities in the 
RMP

UNEP $40,000 $5,200 $45,200

UNDP and UNEP would provide appropriate monitoring 
throughout project implementation.
Implementation of the RMP: centralized recovery and 
recycling of CFC-12 programme

UNDP $437,102 $32,783 $469,885 33.30

The sub-contracts from the centralized recovery and recycling 
programme would be funded in stages so that resources can be 
diverted to other activities, such as additional training or 
procurement of service tools, if the proposed results from the 
programme are not achieved. This programme should not 
commence until the legislation controlling CFC imports is in place 
and measures have been taken to ensure that the local market 
prices of CFCs and non-ODS refrigerants are at least similar.

13.1

$1,341,922 $115,165 $1,457,087Total for Congo, DR 136.1

COSTA RICA
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: ensuring the effectiveness of 
all the project proposed with the RMP project

UNDP $60,000 $5,400 $65,400

UNDP would provide appropriate monitoring throughout project 
implementation.
Implementation of the RMP: technical assistance for 
training of customs officers

UNDP $90,000 $8,100 $98,100

Implementation of the RMP: technical assistance for the 
refrigeration servicing sub-sector

UNDP $180,000 $16,200 $196,200 3.91

The Government would have flexibility in utilizing the resources 
available under this activity to address specific needs that might 
arise during project implementation. To the extent possible this 
activity would be implemented in stages so that resources can be 
diverted to other activities, such as additional training or 
procurement of service tools, if the proposed results are not 
achieved.

46.0

Implementation of the RMP: technical assistance for 
certification and licensing of refrigeration technicians

UNDP $100,000 $9,000 $109,000 5.8117.2

Implementation of the RMP: incentive programme for the 
commercial, industrial, and fishing fleet refrigeration end-
user sub-sector

UNDP $200,000 $18,000 $218,000 6.85

The Government would have flexibility in utilizing the resources 
available under this activity to address specific needs that might 
arise during project implementation. To the extent possible this 
activity would be implemented in stages so that resources can be 
diverted to other activities, such as additional training or 
procurement of service tools, if the proposed results are not 
achieved.

36.5

SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project UNDP $140,513 $10,538 $151,051
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$770,513 $67,238 $837,751Total for Costa Rica 99.7

CROATIA
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project UNEP $87,707 $0 $87,707

$87,707 $87,707Total for Croatia

CUBA
AEROSOL
Contract filler
Phase-out of CFC consumption in the manufacture of 
aerosol metered dose inhalers (MDIs)

UNDP $5,960,000 $447,000 $6,407,000109.1

$5,960,000 $447,000 $6,407,000Total for Cuba 109.1

ECUADOR
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (first tranche) IBRD $777,326 $58,299 $835,625 9.01
Approved in accordance with the agreement between Ecuador and 
the Executive Committee for the phase-out of CFCs.

11.0

$777,326 $58,299 $835,625Total for Ecuador 11.0

ETHIOPIA
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 2 UNEP $26,216 $0 $26,216

$26,216 $26,216Total for Ethiopia

GABON
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: supplementary training and 
spares to the national programme for recovery and 
recycling of refrigerants

UNDP $60,277 $5,425 $65,7022.2

Implementation of the RMP: monitoring the activities in the 
RMP

UNDP $15,000 $1,350 $16,350

Implementation of the RMP: phase II of training of 
refrigeration technicians

UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Implementation of the RMP: phase II of customs training 
programme

UNEP $50,000 $6,500 $56,500

$160,277 $17,825 $178,102Total for Gabon 2.2
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GAMBIA
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 3 UNEP $36,573 $0 $36,573

$36,573 $36,573Total for Gambia

GUINEA
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 4 UNEP $43,333 $0 $43,333

$43,333 $43,333Total for Guinea

HONDURAS
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation of the RMP update proposal UNDP $15,000 $1,125 $16,125

Preparation of the RMP update proposal UNEP $15,000 $1,950 $16,950

$30,000 $3,075 $33,075Total for Honduras

INDIA
AEROSOL
Technical assistance/support
Aerosol inhalent drug products UNDP $30,000 $2,250 $32,250
Approved on the understanding that India had allocated its total 
remaining CFC consumption eligible for funding to the 
refrigeration servicing sector and would not be submitting an 
investment project for MDI aerosols.
FOAM
Multiple-subsectors
Sectoral phase-out plan for elimination of CFCs in the foam 
sector (second tranche)

UNDP $1,750,000 $153,500 $1,903,500 8.33

UNDP was requested to make provision in the 2003-2004 annual 
implementation programme for development of methodology for an 
independent audit to be used to verify consumption limits for 2003 
and subsequent years as required under the agreement on the foam 
sector CFC phase-out plan.

210.0

REFRIGERATION
Multiple-subsectors
Plan for phase-out of CFCs in the refrigeration 
manufacturing sector (second tranche)

UNIDO $173,200 $19,052 $192,25240.0

Plan for phase-out of CFCs in the refrigeration 
manufacturing sector (second tranche)

UNDP $476,536 $43,243 $519,779141.0

8



Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities recommended for approval UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/14

Funds approved (US$)

Annex I

PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
CTC phase-out plan for the consumption and production 
sectors (balance of 2003 tranche)

IBRD $3,520,843 $264,063 $3,784,906

The Executive Committee decided to refer the draft agreement and 
the 2004 work programme, and the policy issues therein, to the 
Production Sector Working Group for its consideration.
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 5 UNDP $373,230 $27,992 $401,22230.8

$6,323,809 $510,100 $6,833,909Total for India 421.8

INDONESIA
FUMIGANT
Methyl bromide
Phase-out of the use of methyl bromide in grain storage Canada $350,000 $45,500 $395,500 9.25
Approved on the understanding that this project would phase out 
all remaining uses of methyl bromide and that the Government 
would not seek additional funding from the Multilateral Fund for 
the phase out of controlled uses of MB.

37.8

REFRIGERATION
MAC
Sector phase-out plan for elimination of CFCs in the 
refrigeration (MAC servicing) sector: 2004 annual 
programme

IBRD $1,347,300 $119,937 $1,467,237 12.25110.0

Multiple-subsectors
Sector phase-out plan for elimination of CFCs in the 
refrigeration (manufacturing) sector (balance of second 
tranche)

UNDP $1,600,000 $141,100 $1,741,100300.0

Sector phase-out plan for elimination of CFCs in the 
refrigeration (servicing) sector (second tranche)

UNDP $1,805,987 $160,939 $1,966,926200.0

SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project UNDP $271,245 $20,343 $291,58822.4

$5,374,532 $487,819 $5,862,351Total for Indonesia 670.2

IRAN
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (first tranche of 
implementation plan 2004)

UNDP

Approved in accordance with the agreement between the 
Government and the Executive Committee.
National CFC phase-out plan (first tranche of 
implementation plan 2004)

UNEP $140,253 $18,233 $158,486

Approved in accordance with the agreement between the 
Government and the Executive Committee.

9
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National CFC phase-out plan (first tranche of 
implementation plan 2004)

UNIDO $361,840 $27,138 $388,978

Approved in accordance with the agreement between the 
Government and the Executive Committee.
National CFC phase-out plan (first tranche of 
implementation plan 2004)

France $1,006,620 $110,728 $1,117,348

Approved in accordance with the agreement between the 
Government and the Executive Committee.
National CFC phase-out plan (first tranche of 
implementation plan 2004)

Germany $694,124 $76,354 $770,478 6.59

Approved in accordance with the agreement between the 
Government and the Executive Committee.

$2,202,837 $232,453 $2,435,290Total for Iran

KOREA, DPR
SOLVENT
CTC
Plan for terminal phase-out of CTC (first tranche) UNIDO $3,500,000 $262,500 $3,762,500
Approved on the understanding that the Government will not to 
submit any project in the CTC consumption sector except for 
process agent applications currently ineligible for funding and that 
in such case the amount of CTC eligible for funding under the 
Multilateral Fund will not exceed 146 ODP tonnes and the funding 
level will not exceed US$6.07/kg and in accordance with the 
agreement between the Government and the Executive Committee.
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 2 UNEP $123,552 $0 $123,55210.2

$3,623,552 $262,500 $3,886,052Total for Korea, DPR 10.2

KYRGYZSTAN
FUMIGANT
Technical assistance/support
Technical assistance project to install alternatives and phase-
out methyl bromide

UNDP $300,000 $22,500 $322,500 21.12

Approved on the understanding that the Government will not seek 
additional funding for the phase-out of controlled uses of MB.

14.2

$300,000 $22,500 $322,500Total for Kyrgyzstan 14.2

LEBANON
FUMIGANT
Methyl bromide
Sector phase-out of methyl bromide in vegetable, cut flower 
and tobacco production (third tranche)

UNDP $500,000 $37,500 $537,500 9.2654.0

Phase-out of methyl bromide for soil fumigation in 
strawberry production (third tranche)

UNIDO $450,000 $33,750 $483,750 31.6914.2

$950,000 $71,250 $1,021,250Total for Lebanon 68.2
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LESOTHO
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
Terminal ODS phase-out management plan (first tranche) Germany $75,000 $9,750 $84,750
Approved on the understanding that the total level of funding of the 
TMPM is US$75,000 plus support cost of US$9,750; this is the 
total funding that would be available to Lesotho from the Fund for 
the total elimination of CFCs in Lesotho. The Government commits 
to the phased reduction and complete phase-out in the 
consumption of CFCs as follows which was at a minimum 
consistent with the Protocol's control measures for the relevant 
ODS: 1.4 ODP tonnes in 2004, 0.8 ODP tonnes in 2005; 0.4 ODP 
tonnes in 2006; and 0 consumption in 2007; the Executive 
Committee agrees to provide Lesotho with flexibility in using the 
agreed funds consistent with operational procedures as agreed 
between Lesotho and the Government of Germany in the TPMP; 
the Government agrees to ensure accurate monitoring of the phase-
out and provide regular reports, as required by its obligations 
under Article 7; and the bilateral agency will be responsible for 
reporting annually on the implementation of activities funded 
under the TPMP and providing verification to the Executive 
Committee annually, that the ODS consumption reductions in the 
TPMP have been completed according to the phase out schedule.

0.6

$75,000 $9,750 $84,750Total for Lesotho 0.6

LIBERIA
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: monitoring the activities in the 
RMP

Germany $15,455 $2,009 $17,464

Approval is without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanisms dealing with non-compliance issues, and 
the Government of Germany would provide appropriate 
monitoring of through out project implementation.
Implementation of the RMP: training of trainers in code of 
good refrigeration practices/establishment of national 
refrigeration demonstration centre

Germany $119,460 $15,530 $134,990

Approval is without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanisms dealing with non-compliance issues.
Implementation of the RMP: customs training programme UNEP $40,040 $5,205 $45,245
Approval is without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanisms dealing with non-compliance issues.
Implementation of the RMP: improved servicing and 
maintenance within the refrigeration sector, and recovery 
and recycling project

Germany $92,400 $12,012 $104,412 4.40

Approval is without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanisms dealing with non-compliance issues. The 
Government would have flexibility in utilizing the resources 
available under this activity to address specific needs that might 
arise during project implementation; and the activity would be 
implemented in stages so that resources can be diverted to other 
activities, such as additional training or procurement of service 
tools, if the proposed results are not achieved.

21.0
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Implementation of the RMP: MAC recovery/recycling of 
CFC-12

Germany $61,858 $8,042 $69,900 7.19

Approval is without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanisms dealing with non-compliance issues. The 
Government would have flexibility in utilizing the resources 
available under this activity to address specific needs that might 
arise during project implementation; and the activity would be 
implemented in stages so that resources can be diverted to other 
activities, such as additional training or procurement of service 
tools, if the proposed results are not achieved.

8.6

Implementation of the RMP: incentive programme for the 
commercial and industrial refrigeration end-user sector

Germany $107,350 $13,996 $121,346 53.67

Approval is without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanisms dealing with non-compliance issues. The 
Government would have flexibility in utilizing the resources 
available under this activity to address specific needs that might 
arise during project implementation; and the activity would be 
implemented in stages so that resources can be diverted to other 
activities, such as additional training or procurement of service 
tools, if the proposed results are not achieved.

2.0

SEVERAL
Institutional strengthening
Institutional strengthening UNEP $127,820 $0 $127,820

$564,383 $56,793 $621,176Total for Liberia 31.6

LIBYA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National phase-out plan (first tranche) UNIDO $1,500,000 $112,500 $1,612,500 5.55
Approved in accordance with the agreement between the 
Government and the Executive Committee

$1,500,000 $112,500 $1,612,500Total for Libya

MALAWI
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 4 UNEP $66,733 $0 $66,733

$66,733 $66,733Total for Malawi
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MAURITANIA
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: awareness and incentive 
programme for MAC, commercial and industrial end-users

UNDP $100,000 $9,000 $109,000

Approval is without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanisms dealing with non-compliance issues. The 
Government would have flexibility in utilizing the resources 
available under this activity to address specific needs that might 
arise during project implementation; the activity would be funded 
in stages so that resources can be diverted to other activities, such 
as additional training or procurement of service tools, if the 
proposed results from the programme are not achieved; and the 
activity should not commence until the legislation controlling CFC 
imports is in place and measures have been taken to ensure that 
the local market prices of CFCs and non-ODS refrigerants are at 
least similar.

3.0

Implementation of the RMP: centralized recovery and 
recycling of CFC-12 programme

UNDP $100,995 $9,090 $110,085

Approval is without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanisms dealing with non-compliance issues. The 
Government would have flexibility in utilizing the resources 
available under this activity to address specific needs that might 
arise during project implementation; and the activity would be 
funded in stages so that resources can be diverted to other 
activities, such as additional training or procurement of service 
tools, if the proposed results from the programme are not 
achieved; and the activity should not commence until the 
legislation controlling CFC imports is in place and measures have 
been taken to ensure that the local market prices of CFCs and non-
ODS refrigerants are at least similar.

2.2

Implementation of the RMP: training the trainers of 
refrigeration technicians

UNEP $65,000 $8,450 $73,450

Approval is without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanisms dealing with non-compliance issues.
Implementation of the RMP: training programme for 
customs excise

UNEP $39,800 $5,174 $44,974

Approval is without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanisms dealing with non-compliance issues.
Implementation of the RMP: monitoring the activities in the 
RMP

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approval is without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanisms dealing with non-compliance issues. 
UNDP and UNEP would provide appropriate monitoring 
throughout project implementation.

$335,795 $35,614 $371,409Total for Mauritania 5.2
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MAURITIUS
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
Implementation of an ODS terminal phase out management 
plan (first tranche)

Germany $110,000 $14,300 $124,300

Approved on the understanding that the total level of funding of the 
TMPM is US$212,030 plus support cost of US$27,564. This is the 
total funding that would be available to the Government from the 
Fund for the total elimination of all ozone depleting substances in 
Mauritius. The Government commits to the phased reduction and 
complete phase-out in the consumption of CFCs, according to the 
following phase out schedule which was at a minimum consistent 
with the Protocol's control measures for the relevant ODS: 2.0 
ODP tonnes in 2004, 1.0 ODP tonne in each 2005 and 2006 and 0 
consumption in 2007; the Executive Committee agrees to provide 
Mauritius with flexibility in using the agreed funds consistent with 
operational procedures as agreed between Mauritius and the 
Government of Germany in the TPMP; the Government agrees to 
ensure accurate monitoring of the phase-out and provide regular 
reports, as required by its obligations under Article 7; and the 
bilateral agency will be responsible for reporting annually on the 
implementation of activities funded under the TPMP and providing 
verification to the Executive Committee annually, that the ODS 
consumption reductions in the TPMP have been completed 
according to the phase out schedule.

2.0

$110,000 $14,300 $124,300Total for Mauritius 2.0

MEXICO
AEROSOL
Filling plant
Umbrella project for the conversion of CFC-11, CFC-12 
and CFC-113 into HFC, HCFC, HFE for technical aerosols 
at Tecnosol, Envatec and Dimmex

IBRD $252,340 $18,926 $271,266 4.4057.3

REFRIGERATION
Multiple-subsectors
Refrigeration sector CFC phase-out plan (first tranche) UNIDO $3,000,000 $225,000 $3,225,000
Approved in accordance with the agreement between the 
Government and the Executive Committee.

$3,252,340 $243,926 $3,496,266Total for Mexico 57.3

MOLDOVA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation for the RMP proposal UNDP $25,000 $1,875 $26,875

$25,000 $1,875 $26,875Total for Moldova
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MOZAMBIQUE
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 2 UNEP $80,080 $0 $80,080

$80,080 $80,080Total for Mozambique

NAMIBIA
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
Terminal phase-out management plan for ODS Germany $160,000 $20,800 $180,800
Approved on the understanding that the total level of funding of the 
TMPM is US$252,500 plus support cost of US$32,825. This is the 
total funding that would be available to the Government from the 
Fund for the total elimination of CFCs in Namibia. The 
Government commits to the phased reduction and complete phase-
out in the consumption of CFCs, according to the following phase 
out schedule which was at a minimum consistent with the 
Protocol's control measures for CFCs: 4.0 ODP tonnes in 2004, 
3.0 ODP tonnes in each 2005 and 2006, 2.0 ODP tonnes in 2007 
and 0 consumption in 2008; the Executive Committee agrees to 
provide Namibia with flexibility in using the agreed funds 
consistent with operational procedures as agreed between 
Namibia and the Government of Germany in the TPMP; the 
Government agrees to ensure accurate monitoring of the phase-out 
and provide regular reports, as required by its obligations under 
Article 7; and the bilateral agency will be responsible for 
reporting annually on the implementation of activities funded 
under the TPMP and providing verification to the Executive 
Committee annually, that the ODS consumption reductions in the 
TPMP have been completed according to the phase out schedule.

10.5

SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 3 UNEP $53,530 $0 $53,530

$213,530 $20,800 $234,330Total for Namibia 10.5

NICARAGUA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation of the RMP update proposal (investment 
component)

UNDP $15,000 $1,125 $16,125

Preparation of refrigerant management update proposal UNEP $15,000 $1,950 $16,950

$30,000 $3,075 $33,075Total for Nicaragua

15



Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities recommended for approval UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/14

Funds approved (US$)

Annex I

NIGER
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 4 UNEP $64,827 $0 $64,827

$64,827 $64,827Total for Niger

NIGERIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (second tranche) UNDP $2,976,827 $264,834 $3,241,661 3.59
UNDP was requested to make provision in the 2004 annual 
implementation programme for development of methodology for an 
independent audit to be used to verify consumption limits for 2003 
and subsequent years as required under the agreement on the 
national CFC phase out plan.

830.0

National CFC phase-out plan (aerosol sector) UNIDO $255,000 $33,150 $288,150 4.4057.9

$3,231,827 $297,984 $3,529,811Total for Nigeria 887.9

OMAN
HALON
Technical assistance/support
Halon consumption phase-out through a two component 
project consisting of Part a: technical assistance programme 
and a part B: halon recycling

IBRD $64,600 $5,814 $70,414

Approved on the understanding that the Government of Oman 
agrees to ban the import of new halons six months after the 
installation of the halon equipment and that it will not seek any 
further assistance from the Multilateral Fund for halon and fire 
protection sector.

$64,600 $5,814 $70,414Total for Oman

PAKISTAN
FOAM
Polystyrene/polyethylene
Phase-out of the use of CFCs in remaining foam 
enterprises: Pakistan Insulation, Simpson Wire, HEPCO, 
Indus Plastic, Workman and Thermocraft Engineering

IBRD $658,973 $49,423 $708,396 6.29104.8

HALON
Banking
Plan for the phase-out of import and net consumption of 
halons in the fire fighting sector

UNIDO $209,400 $18,846 $228,24624.2
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REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP (institutional framework, 
customs empowerment, training service technicians, 
recovery and recycling) (first tranche)

UNIDO $191,000 $14,325 $205,325 5.30

Approve in principle the refrigerant management plan for Pakistan 
at a total level of funding of US $1,139,500 plus agency support 
costs of US $85,463 for UNIDO for the phase out of 215 ODP 
tonnes of CFCs in the refrigeration servicing sector by 2007, 
representing the total CFC consumption eligible for funding in this 
sub-sector, on the understanding that the remaining consumption 
in the refrigeration servicing sector will be phased out by the 
Government of Pakistan without further assistance from the 
Multilateral Fund, and as a minimum consistent with the Montreal 
Protocol's measures for CFCs.

36.0

SOLVENT
Multiple solvents
Sector phase-out plan of CTC UNIDO $1,200,000 $90,000 $1,290,000 7.97
Approved in accordance with the agreement between the 
Government and the Executive Committee. UNIDO was requested 
to ensure equipment for conversion was provided only to small 
enterprises whose eligibility had been verified,

20.0

SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 3 UNDP $224,467 $16,835 $241,30218.6

$2,483,840 $189,429 $2,673,269Total for Pakistan 203.6

PAPUA NEW GUINEA
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project Germany $39,693 $5,160 $44,853

$39,693 $5,160 $44,853Total for Papua New Guinea

PHILIPPINES
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
National CFC phase-out plan: servicing sector (2004 annual 
programme)

Sweden $166,134 $12,952 $179,086

The Executive Committee noted with appreciation the vigilance of 
the Government in preventing illegal imports into the country, thus 
preventing unwanted emissions of ODS.
National CFC phase-out plan: manufacturing sector: 2004 
annual programme

IBRD $1,877,418 $160,968 $2,038,386 12.52

The Executive Committee noted with appreciation the vigilance of 
the Government in preventing illegal imports into the country, thus 
preventing unwanted emissions of ODS.

150.0

$2,043,552 $173,920 $2,217,472Total for Philippines 150.0
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QATAR
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 2 UNIDO $44,500 $3,338 $47,838
Approve for one year on the understanding that the approval was 
without prejudice to the operation of the Montreal Protocol's 
mechanism dealing with non compliance

$44,500 $3,338 $47,838Total for Qatar

ROMANIA
SOLVENT
Multiple solvents
Terminal umbrella project for the phase-out of ODS 
solvents

UNIDO $220,615 $19,855 $240,470 19.8811.1

$220,615 $19,855 $240,470Total for Romania 11.1

RWANDA
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: monitoring the activities in the 
RMP

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Approval of the project would be without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanisms dealing with 
non-compliance issues. UNDP and UNEP would provide 
appropriate monitoring throughout project implementation.
Implementation of the RMP: training programme for 
customs officers

UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Approval of the project would be without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanisms dealing with 
non-compliance issues.
Implementation of the RMP: train the trainer programme 
for refrigeration service technicians

UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Approval of the project would be without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanisms dealing with 
non-compliance issues.
Implementation of the RMP: refrigeration manufacturing 
and centralized recovery and recycling of refrigerants

UNDP $118,758 $10,688 $129,446 35.99

Approval of the project would be without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanisms dealing with 
non-compliance issues. The Government of Rwanda would have 
flexibility in utilizing the resources available under this activity to 
address specific needs that might arise during project 
implementation; the sub contracts would be funded in stages so 
that resources can be diverted to other activities, such as 
additional training or procurement of service tools, if the proposed 
results from the programme are not achieved; and the activity 
should not commence until the legislation controlling CFC imports 
is in place and measures have been taken to ensure that the local 
market prices of CFCs and non-ODS refrigerants are at least 
similar.

3.3
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SEVERAL
Institutional strengthening
Establishment of the Ozone Unit UNEP $64,600 $0 $64,600

$303,358 $26,288 $329,646Total for Rwanda 3.3

SAINT LUCIA
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP update Canada $73,450 $9,549 $82,999

$73,450 $9,549 $82,999Total for Saint Lucia

SENEGAL
SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 5 UNEP $152,100 $0 $152,100

$152,100 $152,100Total for Senegal

SIERRA LEONE
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: improved servicing and 
maintenance within the refrigeration sector, and recovery 
and recycling project

UNDP $92,400 $8,316 $100,716

Approval of the project would be without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanisms dealing with 
non-compliance issues. The Government would have flexibility in 
utilizing the resources available under this activity to address 
specific needs that might arise during project implementation; this 
activity would be funded in stages so that resources can be 
diverted to other activities, such as additional training or 
procurement of service tools, if the proposed results from the 
programme are not achieved; and this activity should not 
commence until the legislation controlling CFC imports is in place 
and measures have been taken to ensure that the local market 
prices of CFCs and non-ODS refrigerants are at least similar.
Implementation of the RMP: monitoring the activities in the 
RMP

UNEP $15,455 $2,009 $17,464

Approval of the project would be without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanisms dealing with 
non-compliance issues. UNDP and UNEP would provide 
appropriate monitoring throughout project implementation.
Implementation of the RMP: customs training programme UNEP $41,840 $5,439 $47,279
Approval of the project would be without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanisms dealing with 
non-compliance issues.
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Implementation of the RMP: training of trainers in code of 
good refrigeration practices/establishment of national 
refrigeration demonstration centre

UNEP $119,460 $15,530 $134,990

Approval of the project would be without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanisms dealing with 
non-compliance issues.
Implementation of the RMP: MAC recovery/recycling of 
CFC-12

UNDP $61,858 $5,567 $67,425 5.20

Approval of the project would be without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanisms dealing with 
non-compliance issues. The Government would have flexibility in 
utilizing the resources available under this activity to address 
specific needs that might arise during project implementation; this 
activity would be funded in stages so that resources can be 
diverted to other activities, such as additional training or 
procurement of service tools, if the proposed results from the 
programme are not achieved; and this activity should not 
commence until the legislation controlling CFC imports is in place 
and measures have been taken to ensure that the local market 
prices of CFCs and non-ODS refrigerants are at least similar.

11.9

Implementation of the RMP: incentive programme for the 
commercial and industrial refrigeration end-user sector

UNDP $107,350 $9,662 $117,012 53.67

Approval of the project would be without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanisms dealing with 
non-compliance issues. The Government would have flexibility in 
utilizing the resources available under this activity to address 
specific needs that might arise during project implementation; this 
activity would be funded in stages so that resources can be 
diverted to other activities, such as additional training or 
procurement of service tools, if the proposed results from the 
programme are not achieved; and this activity should not 
commence until the legislation controlling CFC imports is in place 
and measures have been taken to ensure that the local market 
prices of CFCs and non-ODS refrigerants are at least similar.

2.0

SEVERAL
Institutional strengthening
Establishment of the Ozone Unit UNEP $85,800 $0 $85,800

$524,163 $46,523 $570,686Total for Sierra Leone 13.9

SUDAN
PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Preparation of a national ODS phase-out plan UNIDO $70,000 $5,250 $75,250

$70,000 $5,250 $75,250Total for Sudan
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SURINAME
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: development and 
strengthening of policy and regulatory framework for 
acceleration of compliance with the Montreal Protocol

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Approval of the project would be without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanisms dealing with 
non-compliance issues.
Implementation of the RMP: training of customs officers 
and other relevant stakeholders in monitoring of ODS

UNEP $42,000 $5,460 $47,460

Approval of the project would be without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanisms dealing with 
non-compliance issues.
Implementation of the RMP: training of trainers in good 
practices of refrigeration

UNEP $70,000 $9,100 $79,100

SEVERAL
Institutional strengthening
Institutional strengthening and capacity building: 
establishment of the Ozone Unit

UNEP $110,000 $0 $110,000

$242,000 $17,160 $259,160Total for Suriname

SWAZILAND
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP update Germany $74,295 $9,658 $83,953

SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 2 UNEP $58,344 $0 $58,344

$132,639 $9,658 $142,297Total for Swaziland

SYRIA
FUMIGANT
Methyl bromide
Phase-out of methyl bromide in grain storage (second 
tranche)

UNIDO $351,725 $26,379 $378,104

Approved on the understanding that the remaining consumption of 
controlled uses of methyl bromide that would be eligible for 
funding once the project was fully implemented was 8 ODP tonnes.

6.0

$351,725 $26,379 $378,104Total for Syria 6.0
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THAILAND
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan: 2003 annual programme IBRD $4,011,846 $353,066 $4,364,912 8.25
The World Bank was requested to accelerate the implementation of 
conversions activities for the remaining CFC consuming industries 
in Thailand to reduce the demand for CFC.

486.0

$4,011,846 $353,066 $4,364,912Total for Thailand 486.0

TURKEY
FUMIGANT
Methyl bromide
Phase-out of methyl bromide in protected tomato, cucumber 
and carnation crops (second tranche)

UNIDO $1,000,000 $75,000 $1,075,000 29.2058.0

SOLVENT
Multiple solvents
Terminal umbrella project for phase-out of remaining ozone 
depleting solvents

UNIDO $531,644 $39,873 $571,517 22.15

Approved on the understanding that no further funding will be 
requested from the Multilateral Fund for the phase-out of CFC-
113, TCA and CTC in Turkey; and should the phase-out of BCM in 
applicable process agent uses become eligible for funding, Turkey 
may submit a proposal for funding, consistent with the rules of the 
Multilateral Fund applying at the time, for a level of consumption 
not greater than 21.34 ODP tonnes.

24.0

PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Total phase-out of CFCs plan: 2004 annual programme IBRD $1,000,000 $150,000 $1,150,000218.0

$2,531,644 $264,873 $2,796,517Total for Turkey 300.0

VENEZUELA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (first tranche) UNIDO $998,096 $74,857 $1,072,953
Approved in accordance with the agreement between the 
Government and the Executive Committee.

$998,096 $74,857 $1,072,953Total for Venezuela

YEMEN
FUMIGANT
Methyl bromide
Technical assistance programme for the  phase-out of 
methyl bromide in agriculture

Germany $250,000 $32,500 $282,500 27.47

Approved on the understanding that approval was without 
prejudice to the operation of the Montreal Protocol’s mechanisms 
dealing with non compliance issues.

9.1
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SEVERAL
Institutional strengthening
Extension of institutional strengthening project: phase 3 UNEP $104,000 $0 $104,0008.6

$354,000 $32,500 $386,500Total for Yemen 17.7

GLOBAL
MULTI-SECTOR
Technical assistance/support
Development of handbook on industry operated systems for 
recovery and reuse of ozone depleting substances

Japan $46,166 $6,002 $52,168

Development of handbook on industry operated systems for 
recovery and reuse of ozone depleting substances

Sweden $21,583 $2,806 $24,389

SEVERAL
Programme administration
Compliance assistance programme: 2004 budget UNEP $6,757,900 $540,632 $7,298,532
Approved on the following basis: incorporation of 12 month costs 
for the European/Central Asian Regional Network pro rata on 
2003 costs; incorporation of 9.9% increase for staff costs on the 
basis of forecasted actual costs; overall allowance of 4 per cent 
inflation to cover all other costs, with the exception of the 
following specific budget lines: 3202, 3203, 3204 and 3205, each 
to be increased to US $30,000; 3302 to US $220,000; 3303 to 
US $160,000; 3305 to US $80,000; 3306 to US $70 000; consider 
future programme support costs on the basis of a decision by the 
Executive Committee taken after consideration of the investigation 
to be carried out by UNEP; and review the CAP budget in one year
’s time on the basis results achieved.

$6,825,649 $549,440 $7,375,089Total for Global

8,686.5GRAND TOTAL $88,762,734 $7,394,686 $96,157,420
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Sector Tonnes Funds approved  (US$)
Support TotalProject

Summary UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/14

(ODP)

Annex I

Germany $819,460 $78,530 $897,990
IBRD 3,637.2 $25,613,646 $2,231,766 $27,845,412
UNDP 3,142.2 $27,736,453 $2,294,691 $30,031,144
UNEP 18.8 $9,803,602 $729,828 $10,533,430
UNIDO 1,796.8 $21,445,445 $1,667,754 $23,113,199

37.8 $423,450 $55,049 $478,499Canada
$1,006,620 $110,728 $1,117,348France

53.8 $2,499,635 $283,110 $2,782,745Germany
$46,166 $6,002 $52,168Japan

$187,717 $15,758 $203,475Sweden

BILATERAL COOPERATION
Fumigant 46.9 $600,000 $78,000 $678,000
Multi-sector $67,749 $8,808 $76,557
Refrigeration 31.6 $424,808 $55,265 $480,073
Phase-out plan 13.1 $2,211,878 $244,884 $2,456,762
Several $39,693 $5,160 $44,853

91.6 $3,344,128 $392,117 $3,736,245TOTAL:
INVESTMENT PROJECT
Aerosol 166.4 $6,212,340 $465,926 $6,678,266
Foam 2,937.8 $13,952,793 $1,212,255 $15,165,048
Fumigant 535.4 $6,917,325 $522,234 $7,439,559
Halon 24.2 $1,409,400 $108,846 $1,518,246
Process agent
Production
Refrigeration 2,086.3 $14,674,435 $1,307,285 $15,981,720
Solvent 72.5 $6,088,245 $459,927 $6,548,172
Phase-out plan 2,664.5 $26,251,569 $2,261,017 $28,512,586

8,487.2 $75,506,107 $6,337,490 $81,843,597TOTAL:
WORK PROGRAMME AMENDMENT
Aerosol $30,000 $2,250 $32,250
Halon $64,600 $5,814 $70,414
Refrigeration $100,000 $9,975 $109,975
Solvent 17.1 $245,690 $22,112 $267,802
Phase-out plan $70,000 $5,250 $75,250
Several 90.6 $9,402,209 $619,678 $10,021,887

107.7 $9,912,499 $665,079 $10,577,578TOTAL:
Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 8,686.5 $88,762,734 $7,394,686 $96,157,420
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  الثانيالمرفق 

  
 مشروع اتفاق بين جمهورية إيران اإلسالمية واللجنة التنفيذية 

متعدد األطراف الللصندوق  

  للقضاء التدريجي على المواد المستنفدة لألوزون
  
جي واللجنة التنفيذية المتعلق باالنتهاء من القضاء التدري") البلد("يمثل هذا االتفاق مفهوم جمهورية إيران اإلسالمية   1

 آانون 31") المواد("ألف -1على استخدام المواد المستنفدة لألوزون الخاضع للرقابة في القطاعات الواردة في التذييل 
  .  امتثاال لجداول البروتوآول2009ديسمبر /األول

  
المذيبات يوافق البلد على القضاء التدريجي على استخدام المواد الخاضعة للرقابة في قطاعات التبريد والرغاوى و  2

وتتمشى أهداف . من هذا االتفاق") األهداف("ألف -2 من التذييل 1طبقا ألهداف القضاء التدريجي السنوية الواردة في الصف 
ويقبل البلد، من خالل قبوله . القضاء التدريجي السنوي، آحد أدنى، مع جداول الخفض التي نص عليها بروتوآول مونتريال

، بعدم طلب أو تلقي مزيد من التمويل من الصندوق 3التنفيذية اللتزاماتها بالتمويل الواردة في الفقرة لهذا االتفاق وأداء اللجنة 
ويمكن استخدام مزيد من التمويل فقط لألنشطة غير المتعلقة مباشرة باستهالك .  األطراف فيما يتعلق باستهالك الموادالمتعدد

  .مثل وضع استراتيجيات أو دعم مؤسسيالمواد مثل تدابير الدعم المؤهلة لتنفيذ الخطة 
  
وعلى شرط امتثال البلد اللتزاماته الواردة في هذا االتفاق في الفقرات التالية، توافق اللجنة التنفيذية من ناحية المبدأ   3

حية المبدأ هذا وتقدم اللجنة التنفيذية من نا. إلى البلد") التمويل("ألف -2 من التذييل 25على تقديم التمويل الوارد في الصف 
  ").جدول صرف التمويل("ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

  
ويقبل أيضا التحقق . ألف-2 من التذييل 4ألف و -2يلبي البلد حدود االستهالك لكل مادة آما أشير إلى ذلك في الصف   4

  .  من هذا االتفاق8الستهالك آما وردت في الفقرة المستقل من الوآالة المنفذة المعنية لتحقيق حدود ا
  
  
 يوما من اجتماع 30لن تقدم اللجنة التنفيذية التمويل طبقا لجداول صرف التمويل ما لم يلبي البلد الشروط التالية قبل   5

  :اللجنة التنفيذية المعني الوارد في جدول صرف التمويل
      

  
   المعنية؛أن البلد قد قام بتلبية هدف السنة  )أ(
   ؛8أن تلبية هذه األهداف قد تم التحقق منها بشكل مستقل آما ورد في الفقرة   )ب(  
  أن البلد قد انتهي فعليا من جميع األعمال الواردة في آخر برنامج سنوي للتنفيذ؛  )ج(  

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

  
ألف -5وترصد المؤسسات الواردة في التذييل . يضمن البلد أن يقوم برصد دقيق ألنشطته بمقتضى هذا االتفاق  6
ويخضع هذا الرصد إلى تحقق مستقل آما . ألف-5وتبلغ عن الرصد طبقا لألدوار والمسؤوليات الواردة في التذييل ") الرصد("

  .  8ورد في الفقرة 
  
وبينما تحدد التمويل على أساس تقديرات حاجات البلد لتنفيذ التزاماته بمقتضى هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية على   7

ا مع هذا االتفاق، سواء تم أن يستخدم البلد التمويل في أغراض أخرى يمكن بيان أنها تيسر إمكانية القضاء التدريجي تمشي
ومع ذلك، ينبغي توثيق أي تغييرات . التفكير في استخدام أو عدم استخدام المبالغ عند تحديد مقدار التمويل بناء على هذا االتفاق
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وعلى ) د (5 في استخدام التمويل مقدما في برنامج البلد السنوي للتنفيذ وتوافق عليه اللجنة التنفيذية آما ورد في الفقرة الفرعية
  .  8أن يخضع لتحقق مستقل آما ورد في الفقرة 

  
يوافق البلد على االضطالع بالمسؤولية الشاملة في إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يضطلع بها أو نيابة   8

على أن تكون الوآالة المنفذة ") الوآالة المنفذة الرائدة("وافقت حكومة ألمانيا . عنه للوفاء بااللتزامات بمقتضى هذا االتفاق
الرائدة وتوافق حكومة فرنسا ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة 

ما يتعلق بأنشطة على أن تكون وآاالت منفذة متعاونة تحت قيادة الوآالة المنفذة الرائدة في") الوآاالت المنفذة المتعاونة("للبيئة 
ألف بما في ذلك، -6وتكون الوآالة المنفذة الرائدة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة الواردة في التذييل . البلد بمقتضى هذا االتفاق

ويوافق البلد أيضا على التقييم الدوري الذي ينفذ بمقتضى برامج عمل الرصد والتقييم للصندوق . وليس حصرا، التحقق المستقل
وتوافق اللجنة . باء-6تكون الوآاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة الواردة في التذييل . [ألطراف االمتعدد

 من 2-8التنفيذية من ناحية المبدأ على أن تقدم إلى الوآالة المنفذة الرائدة والوآاالت المنفذة المتعاونة الرسوم الواردة في الصف 
  .ألف-2التذييل 

  
بي البلد ألي سبب من األسباب أهداف القضاء على المواد أو لم يمتثل لهذا االتفاق، يوافق البلد على أنه ال إذا لم يل  9

وبناء على تقدير اللجنة التنفيذية، يعاد التمويل طبقا لجدول صرف تمويل منقح . يستحق التمويل طبقا لجدول صرف التمويل
 أوفي جميع التزاماته التي آان يتعين عليه تلبيتها قبل تسلم القسط التالي من التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبين البلد أنه

-7ويسلم البلد بقيام اللجنة التنفيذية بخفض مبلغ التمويل بناء على المبالغ الواردة في التذييل . بمقتضى جدول صرف التمويل
  .لخفض في االستهالك التي لم تتحقق في أي سنةألف فيما يتعلق بكل طن من قدرات استنفاد األوزون من عمليات ا

  
لن يجرى أي تعديل على عناصر التمويل لهذا االتفاق على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل التي قد   10

  .تؤثر على تمويل أي مشروعات لقطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات عالقة في البلد
  

ويوفر، بصورة خاصة، . ول للجنة التنفيذية والوآالة المنفذة الرائدة لتيسير تنفيذ هذا االتفاقيمتثل البلد ألي طلب معق  11
  .إلى الوآالة المنفذة الرائدة وإلى الوآاالت المنفذة المتعاونة المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق

  
 آما ورد في هذا  و ق فقط في سياق بروتوآول مونترياليجرى االضطالع بجميع االتفاقات الواردة في هذا االتفا  12

وجميع المصطلحات المستخدمة في هذا االتفاق لها المعني المحدد لها في .  وال تتجاوز االلتزامات هذا البروتوآولاالتفاق
  .البروتوآول ما لم ينص على خالف ذلك هنا
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  ألف-1التذييل 

  
  المواد

  
  :مستنفدة لألوزون التي يتعين القضاء التدريجي عليها بمقتضى االتفاق ترد أدناهإن األسماء الشائعة للمواد ال  1
  

 CFC-11, CFC-12, CFC-113 CFC 114 and CFC-115 المجموعة األولي المرفق ألف
  

  ألف-2التذييل 
  األهداف والتمويل

  األهداف السنوية للخطة الوطنية للقضاء التدريجي  1
  
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 (*)2003 2002 2001 السنة

      أهداف االمتثال-1
CFC- 
50%  CFC-

85%    
 الحد األقصى لمجموع -2

مواد االستهالك المسموح به من 
المرفق ألف المجموعة األولى 

بأطنان من قدرات استنفاد (
   685.0 685.0 685.0 2,285.0 2,285.0 4,571.0 4,571.0 4,571.0 4,571.0 )األوزون

ألف الحد األقصى لمجموع -2
االستهالك المتفق عليه من مواد 

المجموعة األولي من المرفق ألف 
بأطنان من قدرات استنفاد (

 0.0 132.7 328.4 578.7 965.6 2,269.2 3,889.4 3,889.4 4,005.4 4,156.5)األوزون
 الخفض من المشروعات -3

         1,120.0988.073.0 116.0 151.1الجارية
 الخفض الجديد بمقتضى الخطة -4
   132.7 195.7 250.3 313.9 315.5 500.3     **)المجموع(

التجارية / الخدمة المنزلية 4-1
   27.5 36.4 66.6 99.5 115.5 129.5       )خطة إدارة سوائل التبريد(
  إنتاج أجهزة التبريد 4-2

      56.0            
 يد تجميع أجهزة التبر4-3

      135.0            
  خطة قطاع الرغاوى4-4

      110.8 108.7 110.1 102.0 100.9 75.9   
 قطاع أجهزة تكييف هواء 4-5

   29.3 58.5 81.6 104.3 91.4 59.4       السيارات
  خطة قطاع المذيبات4-6

      9.6             
من مجموع الخفض السنوي     -5

ولي من المرفق مواد المجموعة األ
بأطنان من قدرات استنفاد (ألف 

   132.7 195.7 250.3 386.9 1,303.5 1,620.3   116.0 151.1 )األوزون
  االستهالك المقدر* 

  .استكمال أهداف االزالة التدريجية في آخر السنة**
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  ألف-2التذييل 
  

  )متواصل(األهداف والتمويل 
  
  حصص الوآالة من مجموع التمويل السنوي  2
  

 المجموع 2010 2009 2008 2004200520062007(1) 2003 
                الوآالة الرائدة-

 GTZ   194,124946,405979,0441,007,124920,868 729,846 717,630   5,495,042التمويل السنوي لـ 
 604,455   78,939 80,283 21,354104,105107,695110,784101,295 تكاليف الدعم

 GTZ 215,4771,050,5091,086,7391,117,9081,022,163 810,130 796,570   6,099,497مجموع  
                الوآاالت المتعاونة-

 1,506,620           1,506,620 التمويل السنوي لفرنسا
 165,728           165,728 تكاليف الدعم
 1,672,348           1,672,348 مجموع فرنسا

 140,253           140,253 التمويل السنوي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 18,233           18,233  تكاليف الدعم7-5
 158,486           158,486  مجموع برنامج األمم المتحدة للبيئة7-6
 3,338,085     27,328 361,8402,104,066742,44966,22436,179دة للتنمية الصناعية التمويل السنوي لمنظمة األمم المتح7-7
 250,356     2,050 27,138157,80555,6844,9672,713  تكاليف الدعم7-8
 3,588,442     29,378 388,9782,261,870798,13271,19038,892  مجموع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية7-9
 770,000          770,000   التمويل السنوي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي7-10
 57,750          57,750   تكاليف الدعم7-11
 827,750          827,750   مجموع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي7-12

                اإلجمالي-8
 11,250,000   717,630 757,175 2,202,8373,820,4701,721,4931,073,348957,047 مطلوبة مجموع المنحة ال8-1
 1,096,522   78,939 82,333 232,453319,659163,379115,750104,009  تكاليف الدعم المتراآمة8-2
 12,346,523   796,570 839,507 2,435,2894,140,1301,884,8721,189,0981,061,056  مجموع التكاليف8-3

  
  ألف-3التذييل 

  جدول صرف التمويل
  
 في آخر االجتماع للسنة المنطبقة على طة السنويةيقدم التمويل للموافقة عليه  في آخر اجتماع في السنة قبل سنة الخ  3

  .الخطة السنوية
  

  ألف-4التذييل 
  استمارة البرنامج السنوي للتنفيذ

  البيانات 1

  البلد 
  خطةسنة ال 
  عدد السنوات المنتهية 
  عدد السنوات المتبقية بمقتضى الخطة 
  هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من السنة السابقة 
  هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من سنة الخطة 
  مستوى التمويل المطلوب 
  الوآالة المنفذة الرائدة 

2  
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  األهداف  

  
الخف سنة الخطة  السابقةالسنة المؤشرات

 ض

اإلمداد من المواد     الواردات
    )1(المجموع  المستنفدة لألوزون 

     
    اإلنتاج
    الخدمة
    التخزين

الطلب على المواد 
 المستنفدة لألوزون

    )2(المجموع 
  
  
  
  إجراءات الصناعة  3
  
استهالك السنة  القطاع

)1(السابقة   
 الخطة االستهالك سنة

)2(  
الخفض في سنة 

 الخطة
)1(-)2 (  

عدد المشروعات 
 المنتهية

عدد  األنشطة 
 المتعلقة بالخدمة

القضاء 
التدريجي على 

المواد 
المستنفدة 
لألوزون 

بأطنان من (
قدرات استنفاد 

) األوزون  
 اإلنتاج

      األيروصول
      الرغاوى
      التبريد

      المذيبات
      أخرى

      المجموع
     

 

 
 الخدمة

       التبريد
        المجموع

       المجموع الكلي
  
  
  المساعدة التقنية  4
  

  _____________________    النشاط المقترح
  _____________________      الهدف

  _____________________  المجموعة المستهدفة
  _____________________      األثر
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  ت الحكومةإجراءا  5
  

 جدول التنفيذ النشاط المخطط/السياسة
: نوع سياسة الرقابة على الواردات من المواد المستنفدة لألوزون

 الخدمة الخ
 

  الوعي الجماهيري
  أخرى

  
  
  الميزانية السنوية  6
  

 )بالدوالرات(النفقات المخططة  النشاط
  
  

  المجموع
  
  
  الرسوم اإلدارية  7
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  فأل-5التذييل 

 مؤسسات الرصد وأدوارها
  

ترصد الوحدة الوطنية لألوزون بيانات استهالك جميع المواد من خالل الوآاالت والوزارات   1
  .المتعاونة والمكاتب اإلقليمية لوزارة البيئة

  .يتوقع أن تضمن عمليات التفتيش في الشرآات المتحولة عدم استخدام المواد بعد انتهاء المشروع  2
ويجرى التحقق منه باستخدام . لترخيص أداة للرصد وضمان االمتثال لتدابير الرقابةيكون نظام ا  3

  . لدى الموزعينCFCsمراجعين حسابيين مستقلين للتفتيش على استخدام 
توفر الوحدة الوطنية لألوزون استمرارية خطط التنفيذ والموافقة عليها من خالل الدعم المؤسسي   4

  .طوال السنوات القادمة
.  إنشاء مرفق التنفيذ واإلدارة، يوضع مخطط لإلبالغ بين الوآاالت المنفذة والمؤسسات المحليةبعد  5

ويسمح شكل ومتطلبات اإلبالغ بالتحقق الذي يتسم بالشفافية والمستمر لمجموع القضاء التدريجي 
   .في البلد CFCعلى 

  .الت الضرورية وإتاحة البياناتتطلب الحكومة رسميا من جميع المستفيدين والموزعين توفير التسهي  6
  .يجرى التأآد من االتصاالت الواردة أعاله من خالل تقارير سلطات الجمارك  7
  :تشمل المعلومات التي يتم جمعها من أنشطة االستعادة  8

  عدد األجهزة الخاضعة الستعادة سوائل التبريد ونوع هذه األجهزة في آل ورشة خدمة؛  •  

   المستعادة المرسلة إلى مراآز إعادة التدوير؛CFCمقدار سوائل تبريد   •  

   المستعادة الواردة من ورش الخدمة في آل مرآز إلعادة التدوير؛CFCمقدار سوائل تبريد   •  

  للورش؛) بيعت( المعاد تدويرها التي أعيدت CFCمقدار سوائل تبريد   •  

 المستوردة وما إلى CFCمقدار سوائل تبريد (البيانات األخرى ذات العالقة بمخطط الرصد   •  
  ).ذلك

  .تجمع المعلومات عن تكاليف أنشطة االستعادة سنويا على أساس عشوائي  9
  :تشمل المعلومات التي تجمع من القطاعات االستثمارية  10

  األنشطة المرحلية واالنتهاء  •  

   عندما يطلب ذلكCFC تدمير المعدات القديمة المستخدمة لـ   •  

   وفيما بعد استخدام البدائلCFCام مجموع إنتاج واستخد  •  

  تكاليف التشغيل ومجموع االستثمارات المرتبطة بالتحول  •  

   ونقلها إلى المستهلكين المرخص لهمCFCsتخزين   •  
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تؤدى الوآاالت المسؤولة الرصد المنتظم والتحقق والمراجعة الحسابية في تنفيذ أنشطة القطاع تمشيا   11
  . األطراف وقواعد الوآالةالمتعددق مع اإلجراءات القائمة للصندو

يجرى تجميع تقرير سنوي عن المعلومات ذات العالقة بأسعار المشروعات واستهالآها واالنتهاء   12
  .منها بطريقة يمكن استخدامها آنموذج للتنفيذ السنوي للسنة التالية

ي تناقش األنشطة في آل تتاح معلومات تفصيلية في الخطة الوطنية للقضاء التدريجي في الفصول الت  13
  .قطاع

  
  :يبين الجدول أدناه توزيع المسؤوليات ومتطلبات اإلبالغ بمقتضى الخطة الوطنية

 السنة/الوقت اإلبالغ إلى المسؤولية الرصد
القضاء التدريجي في قطاع 

 الصناعة
   

برنامج األمم المتحدة   تجميع أجهزة التبريد/إنتاج
منظمة األمم المتحدة /اإلنمائي

 للتنمية الصناعية

الوحدة /مرفق إدارة التنفيذ
 الوطنية لألوزون

3 

خطة (التجارية /الخدمة المنزلية
  )إدارة سوائل التبريد

منظمة األمم المتحدة للتنمية 
  الصناعية

الوحدة /مرفق إدارة التنفيذ
 الوطنية لألوزون

3  

الوحدة /مرفق إدارة التنفيذ  ألمانيا  الرغاوى
 الوطنية لألوزون

3   

قطاع خدمة أجهزة تكييف هواء 
  السيارات

الوحدة /مرفق إدارة التنفيذ  فرنسا
 الوطنية لألوزون

3   

منظمة األمم المتحدة للتنمية   قطاع المذيبات
  الصناعية

الوحدة /مرفق إدارة التنفيذ
 الوطنية لألوزون

3   

        الواردات
 الوحدة/مرفق إدارة التنفيذ  مصلحة الجمارك   CFCsالواردات من 

 الوطنية لألوزون
1   

الوحدة /مرفق إدارة التنفيذ مرفق إدارة التنفيذ  تفاصيل القطاع
 الوطنية لألوزون

1   

        القواعد
الوحدة الوطنية   المجلس التشريعي

برنامج األمم المتحدة /لألوزون
  للبيئة

   1 مرفق إدارة التنفيذ

الوحدة الوطنية   مكتب المعايير
حدة برنامج األمم المت/لألوزون

  للبيئة

   1 مرفق إدارة التنفيذ

الوحدة الوطنية   الحصص
  مصلحة الجمارك/لألوزون

   1 مرفق إدارة التنفيذ

        التنفيذ الشامل
الوحدة / مرفق إدارة التنفيذ  التقدم الموحد للمشروعات

  ألمانيا/الوطنية لألوزون
 المتعددالصندوق 

  اللجنة التنفيذية/األطراف
1   

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/14 
Annex II 
 

9 

  
  ألف-6التذييل 

  دور وآالة التنفيذ الرائدة
  

  :تكون وآالة التنفيذ الرائدة مسؤولة عن مدى من األنشطة يحدد في وثيقة المشروع تمشيا مع الخطوط التالية  1
  

ضمان األداء والتحقق المالي طبقا لهذا االتفاق وبناء على اإلجراءات الداخلية والمتطلبات الواردة في خطة   )أ(
  القضاء التدريجي للبلد؛

توفير التحقق إلى اللجنة التنفيذية بأن األهداف قد تم تلبيتها وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد انتهت آما   )ب(
  ورد في البرنامج السنوي للتنفيذ؛

  مساعدة البلد في إعداد البرنامج السنوي للتنفيذ؛  )ج(

  زات في البرامج السنوية للتنفيذ السابقة؛ضمان أن ينعكس في البرامج السنوية للتنفيذ في المستقبل اإلنجا  )د(

  الذي يعد ويقدم في 2004اإلبالغ عن تنفيذ البرنامج السنوي للتنفيذ بدء من البرنامج السنوي للتنفيذ لعام   )د(
  ؛2003عام 

  ضمان أن ينفذ خبراء تقنيون مستقلون االستعراضات التقنية التي تضطلع بها الوآالة المنفذة الرائدة؛  )هـ(

  تنفيذ بعثات اإلشراف المطلوبة؛  )و(

ضمان وجود آلية تشغيل للسماح بالتنفيذ الفعال والمتسم بالشفافية للبرنامج السنوي للتنفيذ واإلبالغ عن   )ز(
  بيانات صحيحة؛

  تحقق اللجنة التنفيذية أن استهالك المواد قد تم القضاء عليه طبقا لألهداف؛  )ح(

  قائمة على أساس استخدام المؤشرات؛ضمان أن عمليات الصرف للبلد   )ط (

  .تقديم المساعدة بشأن السياسة واإلدارة والدعم التقني عند طلبها  )ي(

  

  

  باء-6التذييل 

  دور الوآاالت المنفذة المتعاونة
  أنشطة القطاع الفرعي والوآاالت المسؤولة
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 نشاط القطاع الفرعي

قدرات 
استنفاد 
آالة المتعاونةالو المجموعالمجموع الفرعي CE األوزون  

برنامج األمم المتحدة  770,000  13.75 56.0 إنتاج أجهزة التبريد
 االنمائي

منظمة األمم المتحدة  923,245  6.84 135.0 تجميع أجهزة التبريد
 للتنمية الصناعية

   2,122,000  5.00 424.4 أجهزة تكييف هواء السيارات

 فرنسا  1,506,620     االستعادة وإعادة التدوير /االستثمار
TA/615,380      برنامج تدريب  GTZ 

منظمة األمم المتحدة  2,375,000  5.00 475.0 تجارية/وحدات خدمة منزلية
 للتنمية الصناعية

          االستعادة وإعادة التدوير /االستثمار
          عنصر الحوافز/تدريب

          )تدريب العاملين في الجمارك(

  GTZ 3,997,188  6.57 608.4 قطاع الرغاوى

منظمة األمم المتحدة  39,840  4.15 9.6 األيروصول/قطاع المذيبات
 للتنمية الصناعية

   10,227,273    1,708.4 المجموع الفرعي

   1,022,727      إدارة المشروع ودعم السياسة

مج األمم المتحدة برنا  140,253     الدعم الناظم ودعم السياسة
 للبيئة

  GTZ  882,474     وحدة اإلدارة والرصد

   11,250,000  6.59 1,708.4 المجموع

  
  

  موجز حصص الوآالة
  

 التمويل القطاع الوآالة
برنامج األمم المتحدة 

  770,000 إنتاج أجهزة التبريد االنمائي
منظمة األمم المتحدة 

المذيبات/أجهزة التبريدتجميع /خدمة للتنمية الصناعية  3,338,085
زائدا دراسة مؤقتة ألجهزة 
 االستنشاق بالجرعات المقننة

  1,506,620 أجهزة تكييف هواء السيارات فرنسا
برنامج األمم المتحدة 

  140,253 قواعد للبيئة
GTZ  5,495,042 رغاوى وتدريب على أجهزة تكييف هواء السيارات واإلدارة  

    11,250,000  
 
  

  ألف-7التذييل 
  خفض التمويل عند الفشل في االمتثال

  
 دوالر لكل طن من قدرات استنفاد 13 180 من االتفاق، يجوز خفض مقدار التمويل المقدم بمبلغ 9طبقا للفقرة  1

 .األوزون من عمليات الخفض في االستهالك الذي لم يتحقق في السنة
---  
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  الثالثالمرفق 
  

 اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية بشأن مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي المقدمة
   الحادي و األربعين  إلى االجتماع

 البحرين
ان اللجنة التنفيذية قد استعرضت التقرير المقدم بشأن طلب البحرين تجديد مشروع التعزيز  -1

حرين قد أبلغت أمانة األوزون عن بيانات أقل من خط أساس المؤسسي وتالحظ مع التقدير أن الب
 ولذا يبدو أن البحرين ممثلة لمستوى تجميد CFC الذي ينبني عليه االمتثال بشأن 1995/1997

 وتالحظ اللجنة التنفيذية أيضا أنه في اطار مشروع التعزيز المؤسسي اتخذت CFCاستهالك 
وعلى وجه التحديد تم تنفيذ القرار الوزاري . ODSالك البحرين بعض الخطوات الهامة الزالة استه

 من خالل نظام لحصص االستيراد والترخيص باالستيراد تعزيز أنشطة ODSبشأن مراقبة استهالك 
رفع مستوى الوعي مع الترآيز بصفة خاصة على الشرآات والصناعات ؛ وشجع ذلك أصحاب 

وتؤيد اللجنة التنفيذية بشدة جهود . دويرها المستردة والمعاد تCFCالمصلحة على استعمال الـ 
وباالضافة الى ذلك تأمل اللجنة التنفيذية انه خالل العامين القادمين . CFCالبحرين لخفض استهالك 

سوف تواصل البحرين تنفيذ برنامجها القطري وانشطة خطة ادارة غازات التبريد لديها، مع تسجيل 
 .CFCلية الستهالك نجاحات بارزة في تخفيض المستويات الحا

  
  بتسوانا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في  -2
بتسوانا، وتالحظ مع التقدير أن بتسوانا قد أبلغت بيانات الى أمانة االوزون أقل من مستوى االمتثال 

بدو ان بستوانة  ممتثلة لتجميد ولذا ي. 1995/1997 الذي هو مستوى االعوام CFCبخط االساس لـ 
وتالحظ اللجنة التنفيذية ايضا في اطار مشروع التعزيز المؤسسي ان بتسوانا قد . CFCاستهالك 

وعلى وجه التحديد قامت بتنظيم ورش تدريب . CFCاتخذت خطوات هامة الزالة االستهالك 
يل والتعجيل بازالة هذه لمسؤولي الجمارك، وشرعت في خطوات لوضع لوائح تتعلق ببروميد الميث

المادة ؛ وقدمت التعديالت التي لم يوافق عليها بعد الى الوزارة للموافقة والتصديق عليها ؛ وقامت 
ان هذا تطور مشجع، . برصد برنامج االسترداد واعادة التدوير وبتنفيذ انشطة رفع مستوى الوعي

وتأمل اللجنة التنفيذية ان . CFCك وتساند اللجنة التنفيذية بشدة جهود بتسوانا لتخفيض استهال
بستوانة، خالل العامين القادمين، سوف تواصل تنفيذ برنامجها القطري وأنشطة خطة ادارة غازات 

 .CFCالتبريد بنجتح بارز لخفض المستويات الحالية الستهالك 
  

  آاميرون 
 المؤسسي  ان اللجنة التنفيذية قد استعرضت التقرير المقدم مع طلب تجديد التعزيز  3

للكاميرون وتالحظ بقلق شديد أن مستويات االستهالك من الهالونات وبروميد الميثيل تتجاوز 
وعلى الرغم من ذلك تعترف اللجنة التنفيذية أنه، في اطار مشروع التعزيز . مستويات خط األساس
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نشطة وسن  في البلد، شاملة بذل أODSالمؤسسي، قد اتخذ الكاميرون خطوات الزالة استهالك الـ
ولذا تأمل اللجنة التنفيذية أن يقوم . تشريع لمراقبة الهالونات وأنشطة ازالة استهالك بروميد الميثيل

 وأن يقوم بمزيد من ODSالكاميرون، في المستقبل القريب، بالتنفيذ الكامل لجميع التدابير لمراقبة الـ 
 . امتثاله لبروتوآول مونتريال الى المستويات الالزمة لكفالةODSتخفيض استهالك جميع الـ 

  آوستا ريكا
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي إلى   4

 المبّلغ عنه إلى أمانة األوزون عام CFCآوستا ريكا وأحاطت علمًا مع التقدير بأن مستوى استهالك 
وبذلك آانت آوستا ريكا ممتثلة . 1997-1995 آان أقل من خط األساس لالمثتال للفترة 2002

وتحيط اللجنة التنفيذية علمًا أيضًا بأن آوستا ريكا قد اتخذت الخطوات . لمستويات تجميد االستهالك
وبصورة . الهامة إلزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزون بموجب مشروع التعزيز المؤسسي

 تجميع البيانات للمواد المستنفدة لألوزون من خالل خاصة، تقديم تقارير آوستا ريكا، وتعزيز نظام
تنمية سجل يعتمد عليه، والموافقة على مشروع الستبعاد بروميد الميثيل آغاز للتبخير في عدة 
منتجات، وحملة توعية الجمهور من خالل التلفزيون والراديو والصحف والتقديمات إلى الجمهور، 

وتأمل اللجنة التنفيذية . لهواء وصياغة خطة إدارة غاز التبريدوتدريب التقنيين في التبريد وتكييف ا
أنه خالل السنتين القادمتين، سوف تستمرآوستا ريكا في تنفيذ أنشطتها المعتمدة بنجاح بارز في 

  .، إلى جانب العمل نحو استبعاد بروميد الميثيلCFCخفض مستويات االستهالك الجارية لمواد 
 

  آرواتيا
ة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي استعرضت اللجن  -5

لكرواتيا، وتالحظ مع التقدير ان آرواتيا قد أالغت امانة االوزون بيانات اقل من خط األساس، الذي 
ولذا يبدو ان آرواتيا ممتثلة لمستويات تجميد . CFC لالمتثال بشأن 1997-1995هو متوسط أعوام 

الحظ اللجنة التنفيذية في اطار مشروع التعزيز المؤسسي، ان آرواتيا قد اتخذت وت. CFCاستهالك 
وعلى وجه التحديد قامت بتنظيم حمالت توعية . ODSبعض الخطوات الهامة الزالة استهالك 

للجمهور، مثل ايجاد ويب سايت بشان حماية طبقة االوزون، ونشر مقاالت عن قضايا االوزون في 
  زمع آرواتيا ادخال تعديالت وتصحيحات على ما يوجد من تشريع خاص بـوت. الصحف والمجالت

ODS وآذلك تحديث نظام رصد ،ODS.  
 ولذا تأمل اللجنة التنفيذية ان CFCاللجنة التنفيذية تساند بشدة جهود آرواتيا لتخفيض استهالك 

قطري وادارة غازات تواصل آرواتيا، خالل العامين القادمين، تنفيذ أنشطة خطة ادارة البرنامج ال
  .CFCالتبريد بنجاح بارز في سبيل تخفيض المستويات الحالية من استهالك 

  
  اتيوبيا

استعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد التعزيز المؤسسي الثيوبيا  -6
ل من  اق2002وتالحظ مع التقدير ان اثيوبيا قد ابلغت امانة االوزون بيانات عن استهالك عام 

ولذا يبدو ان اتيوبيا ممتثلة اآلن لتدابير تجميد استهالك . 1997-1995 في CFCمتوسط استهالك 
CFC . وتالحظ اللجنة التنفيذية ان اثيوبيا قد اتخذت خطوات هامة الزالة استهالكODS خالل المدة 

ها أنها اتخذت عدة وعلى وجه التحديد ذآرت اثيوبيا في بيانات. التي يغطيها مشروع الوآالة المنفذة
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 واتمام مشروع االسترداد واعادة ODSمبادرات تشمل استمرار أنشطة التوعية وتعزيز تشريع 
 وآذلك التصديق على ODSالتدوير واالستمرار في تجميع واستقصاء البيانات المتعلقة بـاستهالك 

نة التنفيذية بشدة ان هده االنشطة وغيرها امر مشجع، وتقدر اللج. تعديالت بروتوآول مونتريال
 وتعرب اللجنة التنفيذية عن توقعها ان تواصل اثيوبيا CFCsجهود اثيوبيا لتخفيض استهالآها من 

خالل العامين القادمين تنفيذ البرنامج القطري وأنشطة خطة ادارة غازات التبريد بنجاح بارز في 
  .CFCسبيل تخفيض المستويات الحالية الستهالك 

  غامبيا
لتنفيذية قد استعرضت التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ان اللجنة ا -7

 التي أبلغت الى أمانة االوزون آانت أقل من خط  ODSلغامبيا، وتالحظ مع التقدير ات بيانات 
ويبدو من التقرير ان غامبيا . 1997-1995، وهو متوسط استهالك اعوام CFCاألساس لالمتثال لـ 

وتالحظ اللجنة التنفيذية ايضا في اطار مشروع التعزيز . CFCت تجميد استهالك ممتثلة لمستويا
وعلى وجه التحديد . ODSالمؤسسية أن غامبيا قد اتخذت بعض الخطوات الهامة الزالة استهالك 

. أتمت أنشطة اعادة التهيئة وشرعت في برنامج للحوافز بغط البلد آله في قطاع المستعملين النهائيين
حدة االوزون ان تنظم مزيدا من أنشطة التوعية، مثل توزيع الكتيبات والملحقات واالوراق وتزمع و

 لدى المستعملين النهائيين وتنظيم ODSاالعالمية عن قضايا االوزون، لتشجيع استعمال بدائل 
، وتنظيم ODSوسوف يستمر تطبيق لوائح . مسابقات في الرسم وآتابة المقاالت في المدارس

وتساند اللجنة . يب للتذآير بالمعلومات، وهو أمر مزمع ايضا بالنسبة لمسؤولي الجماركدورات تدر
ولذا تأمل اللجنة التنفيذية ان تواصل . CFCالتنفيذية بشدة جهود غامبيا في سبيل تخفيض استهالك 

غامبيا، خالل العامين القادمين، تنفيذ أنشطة خطة ادارة برنامجها القطري وخطة ادارة غازات 
  . في البلدCFCالتبريد، بنجاح بارز في سبيل تخفيض مستويات استهالك 

  
  غينيا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغينيا  -8
 اقل من مستويات خط ODSوتالحظ مع التقدير ان غينيا قد ابلغت أمانة االوزون بيانات عن 

ولذا آانت غينيا قادرة على االمتثال . CFC لالمتثال في مجال 1997-1995االساس الذي هو معدل 
وتعترف اللجنة التنفيذية انه، في نطاق مشروع التعزيز المؤسسي، .  المقرر تجميدهCFCالستهالك 

وعلى وجه التحديد آان ثمة تجديد لخطة . ODSاتخذت غينيا بعض الخطوات الهامة الزالة استهالك 
بريد، وتنظيم ورش لتدريب مسؤولي الجمارك واخصائيي التبريد، وتطبيق انظمة ادارة غازات الت

 CFCوتزمع غينيا ادراك هدف تجميد استهالك . ODSالحصص واصدار التراخيص على واردات 
وهي تأمل . CFCان اللجنة التنفيذية تساند بشدة جهود غينيا لتخفيض استهالك .  في المائة50البالغ 

يا، خالل العامين القادمين، سوف تواصل تنفيذ برنامجها القطري وأنشطة خطة تبعا لذلك أن غين
 . CFCادارة غازات التبريد لديها، بنجاح بارز في سبيل تخفيض االستهالك الحالي من 

  
  الهند

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد التعزيز المؤسسي للهند، وتحيط   -9
 بأن الهند أبلغت عن بيانات إلى أمانة األوزون التي آانت أقل من مستوى خط علمًا مع التقدير

لذلك فإن الهند ممتثلة لمستويات تجميد استهالك . 1997-1995 للفترة CFCاألساس لالمتثال لمواد 
CFC . وتعترف اللجنة التنفيذية أيضًا أنه من خالل إطار مشروع التعزيز المؤسسي، فقد اتخذت
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وبصورة خاصة، قامت الهند بتنفيذ .  هامة في إزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزونالهند خطوات
 مشاريع نهائية في قطاعات الرغاوى واأليروسوالت والتبريد 3 مشروعًا استثماريًا، بما فيه 12

 طن 3773، يقترح إزالة 2003، وفي خطة عام ODP طن 2649التجاري وعملت على إزالة 
، وتم التصديق على تعديالت آوبنهاجن ومونتريال وبيجينج، وجرى اعتماد CFCمتري من مواد 

تشريع لتنظيم والرقابة على المواد المستنفدة لألوزون، وتم تنفيذ أنشطة التوعية، وتمت الموافقة على 
وتساند . تدريب مسؤولي الجمارك في خدمات التبريد وتكييف الهواء، إلى جانب األنشطة األخرى

 والمباشرة بخفض استهالك مواد CFCلتنفيذية آثيرًا جهود الهند لزيادة خفض استهالك مواد اللجنة ا
CFC . لذلك تأمل اللجنة التنفيذية أنه خالل السنتين القادمتين سوف تستمر الهند في تنفيذ البرنامج

  . القطري لخفض المستويات الجارية في استهالك المواد المستنفدة لألوزون
  إندونيسيا

  
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   -10

 إلى أمانة األوزون التي ODSإلندونيسيا، وتحيط علمًا مع التقدير بأن إندونيسيا أبلغت بيانات الـ 
ة ولذلك آانت إندونيسيا ممتثل. 1997-1995 للفترة CFCآانت أقل من خط األساس لالمتثال لمواد 

وتعترف اللجنة التنفيذية أيضًا أنه ضمن إطار مشروع . CFCلمستويات تجميد استهالك مواد 
وبصورة خاصة . ODSالتعزيز المؤسسي، اتخذت إندونيسيا خطوات هامة إلزالة استهالك مواد 

، وتم رصد ODSعملت على تنظيم حمالت توعية الجمهور، وتجميع واإلبالغ عن بيانات الـ  
لذلك . CFCواللجنة التنفيذية تدعم آثيرًا جهود إندونيسيا لخفض استهالك مواد . زالةمشروعات اإل

تأمل اللجنة التفنيذية أنه في خالل السنتين القادميتن سوف تستمر إندونيسيا في تنفيذ البرنامج القطري 
  . بالد في الCFCواألنشطة القطاعية لخدمة مواد التبريد لخفض المستويات الجارية في استهالك 

  
 )ج ش د(آوريا 

ج (استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكوريا  -10
 التي ابلغت امانة االوزون آانت اقل من مستوى خط ODSوتالحظ مع التقدير أن بيانات ) ش د

ولذا فان جمهورية آوريا . CFC، لالمتثال في مجال 1997-1995االساس، الذي هو متوسط اعوام 
ووفقا لتحديث البرنامج . CTC وCFCالشعبية الديموقراطية تبدو ممتثلة لمستويات تجميد استهالك 

وقامت . خطة لقطاعات عوامل التصنيع والمذيبات ومواد التبخير) ج ش د(القطري، أعدت آوريا 
م تتعلق بالرقابة، وانظمة ، بانشاء لوائح احكاODSبتحسين نظام رصد ورقابة ) ج ش د(آوريا 

الصدار التراخيص ؛ وانشطة رصد واستدامة االمتثال من خالل تنفيذ انشطة بموجب خطة ادارة 
وباالضافة الى ذلك فان المشروعات الجارية سوف تتم في بحر سنتين، وسيتم تفكيك . غازات التبريد

ان اللجنة التنفيذية تساند . CTC وCFC-12  وCFC-11مرافق االنتاج الموجودة الخاصة بانتاج 
ولذا تامل اللجنة التنفيذية ان تواصل . CTC وآذلك CFCلتخفيض استهالك ) ج ش د(جهود آوريا 

خالل العامين القادمين تنفيذ انشطتها المزمعة للحفاظ على االمتثال ألحكام ) ج ش د(آوريا 
 . بروتوآول مونتريال

  
 مالوي

لمقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لمالوي استعرت اللجنة التنفيذية التقرير ا -12
 اقل من خط االساس الذي هو ODSوتالحظ مع التقدير ان مالوي ابلغت امانة االوزون بيانات عن 
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ولذا فان مالوي ممتثلة لمستويات تجميد . CFC لالمتثال في مجال 1997-1995معدل السنوات 
ا في اطار مشروع التعزيز المؤسسي، ان مالوي قد وتعترف اللجنة التنفيذية أيض. CFCاستهالك 

وعلى وجه التحديد قامت بتنظيم ورش . ODSاتخذت بعض الخطوات الهامة الزالة استهالك 
تدريبية لمسؤولي الجمارك واخصائيي اليبريد، وبدلت أنشطة لرفع مستوى الوعي بطبقة االوزون، 

 ؛ ووضع نظام لمراقبة استيراد TCA و CTCوشرعت في صياغة مشروع وفي تقييم الستهالك 
ODSات اللجنة التنفيذية تساند . ، وشرعت في خطوات للتصديق على تعديلي بيجينغ ومونتريال

ولذا تأمل اللجنة التنفيذية ان مالوي ستواصل، خالل . .CFCsبشدة جهود مالوي لتخفيض استهالك 
تها لغازات التبريد في سبيل تخفيض العامين القادمين، تنفيذ برنامجها القطري وأنشطة خطة ادار

 .CFCsالمستويات الحالية الستهالك 
  موزمبيق

قد استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   -13
 الني أبلغت الى امانة االوزون آانت اقل من ODSلموزنبيق، وتالحظ مع التقدير ان بيانات 

. CFC، بشأن االمتثال في مجال 1997-1995، الذي هو متوسط االعوام مستويات خط االساس
وتعترف اللجنة التنفيذية أيضا انه في . CFCولذا فان موزنبيق ممتثلة لمستويات تجميد االستهالك 

. CFCاطار مشروع التعزيز المؤسسي اتخذت موزنبيق بعض الخطوات الهامة الزالة استهالك 
نظيم ورش تدريب لمسؤولي الجمارك وتعزيز األنظمة التنظيمية وعلى وجه التحديد قامت بت

ان اللجنة .  وعملت في سبيل التصديق على التعديالت التي ال تزال معلقةCFCوالقانونية يشأن رقابة 
ولذا تعمل اللجنة التنفيذية أن تواصل . CFCالتنفيذية تساند بشدة جهود موزنبيق لتخفيض استهالك 

مين القادمين، تنفيذ برنامجها القطري وأنشطة خطة اداراتها لغازات التبريد في موزنبيق، خالل العا
  . في البلدCFCسبيل تخفيض مستويات استهالك 

  
  ناميبيا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد التعزيز المؤسسي لناميبيا، وتالحظ   14
 الى أمانة االوزون، بيانات تقل عن متوسط 2002مع التقدير ان ناميبيا ابلغت عن استهالك عام 

. CFCولذا يبدو أن ناميبيا تمتثل اآلن لتدابير تجميد استهالك . CFC من استهالك 97-95أعوام 
وتعترف اللجنة التنفيذية ان ناميبيا قد اتخذت، في اطار مشروع التعزيز المؤسسي، خطوات هامة 

نشطة رفع مستوى الوعي برصد برنامج االسترداد وبصفة خاصة قامت بتكثيف أ. ODSالستهالك 
واعادة التدوير واتمت عناصر التدريب وصدقت على التعديالت التي آانت معلقة على بروتوآول 

ان هذه االنشطة وغيرها مشجعة وتقدر اللجنة التنفيذية آثيرا جهود ناميبيا الستهالك . مونتريال
CFCsالل العاملين القادمين تنفيذ مشروعات ازالة  وتعرب عن توقعها ان تواصل ناميبيا، خODS 

  . الحاليةODSالمعتمدة، وذلك بنجاح بارز في تخفيض مستويات استهالك 
  

  النيجر
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع  طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للنيجر،  -15

 تقل عن بيانات خط االساس ODS عن وتالحظ مع التقدير ان النيجر أبلغت امانة االوزون بيانات
 ولذا فان النيجرفي حالة امتثال لتجميد CFC لالمتثال بشان 1997-1995االذي هو متوسط 
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وتالحظ اللجنة التنفيذية ايضا ان النيجر قد اتخذ، في اطار مشروع العزيز . CFCمستويات استهالك 
ه التحديد قام بتنظيم ورش وعلى وج. ODSالمؤسسي بعض الخطوات الهامة الزالة استهالك 

. ODSتدريب لمسؤولي الجمارك واخصائيي التبريد وتعزيز االنظمة القانونية والتنظيمية لمراقبة 
ومواصلة انشطة رفع مستوى الوعي مثل عقد الحلقات الدراسية والمناقشات بشأن قضايا االوزون، 

ان اللجنة التنفيذية تساند بشدة . عاتوزادت من التعاون مع المنظمات الغير الحكومية واساتذة الجام
، ولذا تامل اللجنة التنفيذية ان يواصل النيجر خالل العامين CFC جهود النيجر لتخفيض استهالك

القادمين، تنفيذ برنامجه القطري وانشطة خطة ادارة غازات التبريد لديه لتخفيض مستويات استهالك 
CFCفي البلد . 

  
  باآستان

التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة   -16
 ODSلباآستان وتحيط علمًا مع التقدير بأن باآستان قد أبلغت عن بيانات المواد المستنفدة لألوزون 

ولذلك . 1997-1995 للفترة CFCإلى أمانة األوزون التي آانت أقل من خط األساس لالمتثال لمواد 
وتعترف اللجنة التنفيذية أيضًا أنه ضمن . CFCثلة لمستويات تجميد استهالك مواد آانت باآستان ممت

إطار مشروع التعزيز المؤسسي، اتخذت باآستان  خطوات هامة إلزالة استهالك المواد المستنفدة 
وبصورة خاصة إصدار تراخيص اإلعفاء للمعدات غير الضارة باألوزون لمشروعات . لألوزون

، ومشروعين إلزالة المواد المستنفدة لألوزون قد ODS الرصد لمشروعات إزالة اإلزالة، وزيارات
، وقامت بتنفيذ أنشطة ODSآما استمرت في تجميع واإلبالغ عن بيانات الـ . 2002استكملت عام 

تأمل اللجنة لذلك . CFCوتدعم اللجنة التنفيذية آثيرًا جهود باآستان لخفض استهالك مواد . التوعية
ة أنه في خالل السنتين القادميتن سوف تستمر باآستان في تنفيذ البرنامج القطري وخفض التفنيذي

  .  في البالدCTC وCFCالمستويات الجارية في استهالك 
  

  بابوا نيو غينيا
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الذي ُقّدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسّسي لبابوا   17
غينيا الجديدة أبلغت أمانة األوزون ببيانات مواّد -الحظت مع التقدير أن بابوا غينيا الجديدة ؛ و–

ODS هي دون خط أساس االمتثال لمواّد CFC وعلى هذا األساس فإنَّ بابوا  . 1997 – 1995 بين
وقد اعترفت اللجنة  . CFC غينيا الجديدة هي في وضع امتثال بمستويات تجميد استهالك مواد –

 غينيا الجديدة اتخذت في نطاق إطار العمل الخاص بمشروع التعزيز –ضًا بأن بابوا التنفيذية أي
وبنوع خاّص حملة إلثارة التوعية ،  . ODSالمؤسّسي ، خطوات هاّمة من أجل إزالة استهالك مواّد 

تتضّمن االحتفال بيوم األوزون ، ومناقشات عاّمة وإذاعّية وتلفزيونية ؛ وتعزيز قانون يفرض وجود 
 CFC ؛ حظر الهالونات واأليروصوالت الجديدة المحتوية على مواّد ODSترخيص الستيراد مواّد 

  .؛ وجمع البيانات وتبليغها ؛ وتدريب المّدربين وأفضل الممارسات العملية 
  

 . CFC غينيا الجديدة من أجل تخفيض استهالك مواّد –إن اللجنة التنفيذية تدعم بحزم جهود بابوا 
 غينيا الجديدة ، خالل السنتين القادمتين ، في تنفيذ –اللجنة التنفيذية تأمل بأن تستّمر بابوا وهكذا فإن 

البرنامج القطري وأنشطة خطة إدارة غازات التبريد لتخفيض المستويات الحالية الستهالك مواّد 
CFC في مناطقها . 
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 قــطــر
صحبة طلب تجديد الدعم المؤسسي لقطر أّن اللجنة التنفيذية قد استعرضت التقرير الُمقدم ب  19

. وتالحظ بقلق آبير أّن قطر ُيعتبر في حالة عدم االمتثال لتدابير الرقابة بموجب بروتوآول مونتريال
سسي، خطا قطر وعلى الرغم من هذا، تعترف اللجنة التنفيذية بأّنه في إطار مشروع الدعم المؤ

وعليه، تأمل . المواد المستنفدة لطبقة األوزونبعض الخطوات صوب اإلزالة التدريجية الستهالك 
اللجنة التنفيذية بأن، في المستقبل القريب، يقوم قطر بتنفيذ آافة التدابير لمراقبة المواد المستنفدة لطبقة 

األوزون وزيادة من تخفيض استهالك آافة هذه المواد لتحقيق المستويات المطلوبة لضمان االمتثال 
 لبروتوآول مونتريال

  
  السنغال

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز لمؤسسي للسنغال،  -20
 تقل عن خط االساس لـ ODSوتالحظ مع التقدير ان السنغال قد ابلغ امانة االوزون بيانات عن  

CFC ولذا فان السنغال ممتثلة لمستويا التجميد . 1997-1995 الذي هو متوسطCFC  .رف وتعت
اللجنة التنفيذية ايضا بان السنغال قد اتخذ، في اطار مشروع التعزيز المؤسسي بعض الخطوات 

 وعلى وجه التحديد قام بتنظيم ورش تدريب الخصائي التبريد وبتنفيذ CFCالهامة الزالة استهالك 
نظم برنامجا  وانشأ بنكا لبيانات االسترداد واعادة التدوير وCFCانظمة قانونية وتنظيمية لمراقبة 

، ولذا CFCان اللجنة التنفيذية تساند بشدة جهود السنغال لتخفيض استهالك . للتوعية ببروميد الميثيل
تامل اللجنة التنفيذية ان تواصل السنغال خالل العامين القادمين تنفيذ برنامجها القطري وانشطة خطة 

  .البلد في CFCادارة غازات التبريد لديها لتخفيض مستويات استهالك 
 سوازيالند

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  -21
 تقل عن ODSلسوازيالند، وتالحظ مع التقدير ان سوازيالند قد ابلغت امانة االوزون بيانات عن 

 فان ولذا. CFC الخاص بـ 1997-1995 التي هي معدل استهالك –بيانات خط االساس لالمتثال 
 وتعترف اللجنة التنفيذية أيضا ان سوازيلند قد CFCسوازيالند ممتثلة لمستويات تجميد استهالك 

وعلى . ODSاتخذت، في اطار مشروع التعزيز المؤسسي، بعض الخطوات الهامة الزالة استهالك 
 وجه التحديد قامت بتنظيم ورش تدريب لمسؤولي الجمارك واخصائيي التبريد وشرعت في خطوات

الزالة بروميد الميثيلـ وقدمت مذآرة الة الوزارة للتصديق على تعديالت البروتوآول وانشأت فريقا 
ان اللجنة . راتيجية واعادة التدوير\ مع اصحاب المصلحة وتواصل رصد استلODSاستشاريا لـ 

واصل  وتأمل اللجنة التنفيذية ان تCFCالتنفيذية تساند بشدة جهود سوازيالند لجهود استهالك 
سوازيلند، على ذلك، تنفيذ برنامج قطري وانشطة غازات التبريد لتخفيض المستويات الحالية 

 . في البلدCFCالستهالك 
  
  :ليمنا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لليمن  -22
 قد تقل عن بيانات ODSعن استهالك وتالحظ مع التقدير ان اليمن قد ابلغ امانة االوزون بيانات 

ولذا فان اليمن ممتثل . 1997-1995 التي هي متوسط السنوات CFCاستهالك خط االساس لـ 
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وتعترف اللجنة التنفيذية أيضا أن اليمن قد اتخذ، في اطار مشروع التعزيز . CFCلمستويات تجميد 
 التحديد قام بتكثيف برنامج وعلى وجه. ODSالمؤسسي، بعض الخطوات الهامة الزالة استهالك 

 وانشأ نظاما للرصد ODSرفع مستوى الوعي في مختلف المدن الرئيسية ، وأنشأ رقابة على 
واصدار التراخيص وواصل تنفيذ الخطة الحالية الدارات غازات التبريد ومشروعات االيروسول 

  .والتدريب واعد تقارير للوفاء بمقتضيات التبليغ
 ولذا تأمل اللجنة التنفيذية ان CFCتصادف بشدة جهود اليمن لتخفيض استهالك ان اللجنة التنفيذية 

يواصل اليمن، خالل العامين القادمين تنفيذ برنامجه القطري وانشطته لخطة ادارة غازات التبريد في 
  . في البلدCFCسبيل تخفيض المستويات الحالية الستهالك 
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  الرابعالمرفق 

 :لبروميد الميثيل في البستنة الشروط المتفق عليها إلتمام اإلزالة التدريجية
  )مشروع(البوسنة والهرسك في البندورة وقطع الزهور

 دوالر أميرآي بوصفه مجموع األموال التي 229,000تقبل اللجنة التنفيذية بالموافقة مبدئيا على مبلغ   .1

المنصوص عليها في هذه الوثيقة إلتمام اإلزالة التدريجية الستخدام بروميد الميثيل في ستتاح للوفاء بااللتزامات 

  .البوسنة والهرسك، عمال بالتفاهمات واالعتبارات التالية

وفقا لما تبلغت به أمانة األوزون وباالتساق والمعلومات الواردة في وثيقة المشروع التي عرضت على اللجنة   .2

 أطنان من معامل استنفاد األوزون، 3.5األساس في االمتثال لبروميد الميثيل في البوسنة والهرسك التنفيذية، يبلغ خط 

لذلك، لن تتمكن البوسنة .  أطنان من معامل استنفاد األوزون11.8مجموعه  ما 2002واستهالك بروميد الميثيل للعام 

زم حكومة البوسنة والهرسك تحقيق خفض مع ذلك، تلت. 2002والهرسك من تحقيق تجميد بروميد الميثيل للعام 

  :وطني دائم في إجمالي استهالك االستعماالت الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل بما ال يتجاوز المستويات التالية

  2002 أطنان من معامل استنفاد األوزون عام 11.8

طنان من معامل استنفاد  أ6.2خفض يبلغ ال (2006 و 2005 أطنان من معامل استنفاد األوزون عامي 5.6

  )األوزون

 أطنان من 5.6خفض يبلغ ال( 2007يناير من العام / آانون الثاني1 طن من معامل استنفاد األوزون في 0.0

  )معامل استنفاد األوزون

حقيق استدامة في اإلزالة التدريجية لبروميد الميثيل من خالل حظر استعماله آذلك، تلتزم البوسنة والهرسك ت  .3

أما التخفيضات الخاصة المحددة .  والبستنة وقطع الزهور وغير ذلك من المحاصيلآغاز لتبخير التربة في بذور التبغ

يات اإلزالة التدريجية سوف تتمكن البوسنة والهرسك من تجاوز مقتض. أعاله فتمثل ما ينجز من خالل هذا المشروع

الالحقة في بروتوآول مونتريال من خالل التخفيضات التي تنص عليها شروط هذا المشروع وغيرها من االلتزامات 

  المعروضة في وثيقة المشروع 

. لقد استعرضت حكومة البوسنة والهرسك بيانات االستهالك المبينة في هذا المشروع وهي واثقة من صحتها  .4

م الحكومة هذه االتفاقية مع اللجنة التنفيذية علما أن الحكومة تتحمل وحدها مسؤولية ضمان اإلزالة وعليه، تبر

 أطنان 11.8( أعاله 2التدريجية في حال تبينت في تاريخ الحق استهالآا لبروميد الميثيل يزيد على ما ورد في الفقرة 

  ).من معامل استنفاد األوزون

لهرسك المرونة في تطبيق عناصر المشروع التي تراها أآثر أهمية تحقيقا سوف تملك حكومة البوسنة وا  .5

  .اللتزام اإلزالة التدريجية المنوط بها أعاله
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ُتبلغ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية اللجنة التنفيذية سنويا بالتقدم المحرز على خط الوفاء بالتخفيضات   .6

نظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على إدارة تمويل هذا المشروع توافق م. المنصوص عليها في هذا المشروع

 .بطريقة تضمن تحقيق التخفيضات السنوية المحددة المتفق عليها

---  
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 الخامسالمرفق 

  مشروع االتفاقية بين البوسنة والهرسك واللجنة التنفيذية
  للصندوق المتعدد األطراف حول الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية

  للمادة المستنفدة لألوزون
  

یجية الكاملة واللجنة التنفيذیة في ما یتعلق باإلزالة التدر") البلد("تقدم هذه الوثيقة التفاهم بين البوسنة والهرسك   .1

قبل حلول موعد ") المواد("ألف -1لالستعمال الخاضع للرقابة للمواد المستنفدة لألوزون في القطاعات الواردة في الضميمة 

  .2007دیسمبر / آانون األول31االمتثال لجداول البروتوآول الزمنية المحدد في 

  

ضع للرقابة للمواد في قطاعات التبرید والرغاوى والمذیبات طبقا یوافق البلد على إتمام اإلزالة التدریجية لالستعمال الخا  .2

سوف تطابق . وهذه االتفاقية") األهداف("ألف -2ألف من الضميمة  1-دریجية السنویة الواردة في السطرألهداف اإلزالة الت

یقبل البلد بأن یمنع من . ریالأهداف اإلزالة التدریجية السنویة آحد أدنى جداول الخفض الزمنية التي حددها بروتوآول مونت

تقدیم طلب للحصول أو من الحصول على تمویل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف بشأن المواد وذلك بمجرد قبوله هذه 

  .3االتفاقية وقيام اللجنة التنفيذیة بموجبات التمویل الواردة في الفقرة 

  

ى عاتقه من موجبات واردة في االتفاقية، توافق اللجنة التنفيذیة مبدئيا شریطة امتثال البلد للفقرات التالية مع ما یقع عل  .3

سوف تؤمن اللجنة التنفيذیة، مبدئيا، هذا التمویل . للبلد") التمویل("ألف -2 من الضميمة 9على توفير التمویل المحدد في السطر 

  ").الجدول الزمني لصرف التمویل("ألف -3إبان اجتماعاتها المحددة في الضميمة 

  

آما أنه سيقبل بأن تجري . ألف-2سوف یلتزم البلد بحدود االستهالك لكل مادة من المواد حسب ما ورد في الضميمة   .4

  . من هذه االتفاقية9الوآالة المنفذة ذات الصلة تحققا مستقال من بلوغ حدود االستهالك هذه آما جاء في الفقرة 

  

 یوما على 30 للجدول الزمني لصرف التمویل ما لم یستوِف البلد الشروط أدناه قبل لن توفر اللجنة التنفيذیة التمویل طبقا  .5

  :األقل من اجتماع اللجنة التنفيذیة المعمول به المحدد في الجدول الزمني لصرف التمویل

  

  أن یكون البلد قد بلغ الهدف عن السنة موضوع التطبيق؛ )1(

  

  ؛ و9 النحو المستقل الوارد في الفقرة أن یكون التحقق من بلوغ هذه األهداف قد تّم على )2(

  

  أن یكون البلد قد قام فعليا بجميع الخطوات المحددة في برنامج التطبيق السنوي األخير؛ )3(
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أن یكون البلد قد قدم وحصل على مصادقة اللجنة التنفيذیة على برنامج للتطبيق السنوي على شكل الضميمة  )4(

  .السنة التي یطلب ألجلها التمویلیتعلق ب") برامج التطبيق السنویة("ألف -4

  

سوف ترصد المؤسسات الواردة في . سوف یحرص البلد على أن یجري رصدا دقيقا ألنشطته بموجب هذه االتفاقية  .6

آذلك، سوف یخضع . ألف-5وتبلغ بذلك الرصد طبقا لألدوار والمسؤوليات المحددة في الضميمة ") الرصد("ألف -5الضميمة 

  .9ستقل آما جاء في الفقرة هذا الرصد لتحقق م

  

في حين أن التمویل قد تحدد على أساس تقدیرات حاجات البلد للوفاء بالتزاماته بموجب هذه االتفاقية، توافق اللجنة   .7

ن التنفيذیة على أن البلد یستطيع استخدام التمویل ألغراض أخرى یمكن إثباتها تسهيال إلتمام اإلزالة التدریجية بأآبر قدر ممكن م

السالسة، وباالتساق وهذه االتفاقية، أآان ذاك االستخدام لألموال قد أخذ أم لم یؤخذ بعين االعتبار لدى تحدید آمية التمویل 

مع ذلك، یجب إعداد وثائق بأي تعدیالت على استخدام التمویل مسبقا ضمن برنامج التطبيق السنوي . بموجب هذه االتفاقية

وأن تخضع للتحقق المستقل آما جاء في ) د(5ا اللجنة التنفيذیة حسب ما جاء في الفقرة الفرعية الخاص بالبلد، وأن تصادق عليه

  .9الفقرة 

  

  :سوف یحظى باهتمام خاص تطبيق األنشطة في قطاع خدمة التبرید، وبشكل خاص  .8

  

رأ أثناء تنفيذ سوف یستخدم البلد المرونة المتاحة بموجب هذه االتفاقية لتلبية الحاجات الخاصة التي قد تط )1(

  المشروع؛

  

سوف یمّول برنامج االسترداد وإعادة التدویر على مراحل بحيث یمكن تحویل الموارد إلى أنشطة أخرى،  )2(

آالتدریب اإلضافي أو شراء أدوات الخدمة، إذا لم تكن النتائج المقترحة من البرنامج قد تحققت، ویجري 

  قية؛ وألف من هذه االتفا-5رصده عن آثب طبقا للضميمة 

  

یجب أال یبدأ برنامج االسترداد وإعادة التدویر إلى أن یصدر التشریع الذي یخضع واردات غاز التبرید  )3(

CFC للمراقبة وتتخذ التدابير التي تضمن تشابه أسعار السوق المحلية لغازات التبرید CFC وغازات 

  التبرید غير القائمة على المادة المستنفدة لألوزون؛

  

د على االضطالع بالمسؤولية آاملة في إدارة وتطبيق هذه االتفاقية وجميع األنشطة التي یضطلع بها بنفسه أو یوافق البل  .9

الوآالة المنفذة (لقد وافقت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية . یضظلُع بها باسمه وفاء للموجبات الواردة في هذه االتفاقية

سوف تكون الوآالة المنفذة القائدة .  المنفذة القائدة ألنشطة البلد بموجب هذه االتفاقيةعلى أن تعمل بوصفها الوآالة) القائدة

آذلك، یوافق . ألف بما فيها التحقق المستقل على سبيل المثال ال الحصر-6مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الضميمة 
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توافق اللجنة التنفيذیة مبدئيا على .  األطراف للرصد والتقييمالبلد على إجراء تقييمات دوریة ضمن برامج عمل الصندوق المتعدد

  .ألف-2 من الضميمة 10مّد الوآالة المنفذة القائدة بالنفقات المحددة في السطر 

  

في حال لم یبلغ البلد، ألي سبب من األسباب، أهداف إزالة المواد في قطاعات التبرید والرغاوى والمذیبات أو ما لم   .10

. ف ذلك لهذه االتفاقية، حينئذ یوافق البلد على أنه لن یكون مؤهال للتمویل طبقا للجدول الزمني لصرف التمویلیمتثل بخال

وبقرار من اللجنة التنفيذیة، یعاد تحدید التمویل طبقا لجدول زمني منقح لصرف التمویل تحدده اللجنة التنفيذیة بعد أن یكون البلد 

 الملقاة على عاتقه التي استحق تطبيقها قبل الدفعة التالية من التمویل بموجب الجدول الزمني قد برهن عن وفائه بجميع الموجبات

ألف في ما یتعلق بكل -7یسّلم البلد بأن اللجنة التنفذیة تستطيع خفض مبلغ التمویل بالمبالغ المحددة في الضميمة . لصرف التمویل

  .هالك الذي لم یتحقق في أي سنة من السنواتطن من أطنان معامل استنفاد األوزون للخفض في االست

  

 ال یجري تعدیل عناص التمویل على أساس أي قرار مستقبل صادر عن اللجنة التنفيذیة من شأنه التأثير على تمویل أي   .11

  .مشروعات أخرى في قطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

  

وسوف یتيح .  اللجنة التنفيذیة والوآالة المنفذة القائدة تسهيال لتطبيق هذه االتفاقيةسوف یمتثل البلد ألي مطلب معقول من  .12

  .بشكل خاص للوآالة المنفذة القائدة المعلومات الضروریة للتحقق من االمتثال لهذه االتفاقية

  

 آما ورد في هذا  والیجري االضطالع بجميع االتفاقات الواردة في هذه االتفاقية فقط في سياق بروتوآول مونتری  .13

تحمل جميع التعابير المستخدمة في هذه االتفاقية .  من دون أن تتعدى نطاق الموجبات المنصوص عليها في هذه االتفاقيةاالتفاق 

  .المعنى المعطى لها في البروتوآول ما لم تعرَّف في هذه االتفاقية بخالف ذلك
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  الضميمات

  

  المواد: ألف-1الضميمة 

  

 CFC-12 و CFC-11غازا التبرید  المجموعة األولى المرفق ألف

 آلوروفورم الميثيل المجموعة الثالثة المرفق باء

  

 

  األهداف والتمويل: ألف-2الضميمة 

  

 *2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

مجموع االستهالك األقصى . 1
المرفق باء اد والمسموح به لم

أطنان من (المجموعة األولى 
 ) استنفاد األوزونمعامل

24.2 
 

24.2 
 

12.1 
 

12.1 3.6 3.6 3.6 0 

مجموع االستهالك األقصى . ألف1
المرفق باء اد وبه لمالمتفق عليه 

أطنان من ( المجموعة األولى
  )معامل استنفاد األوزون

235.3 167.0 102.1 33.0 3.0 0 0 0 

الخفض ضمن المشروعات . 2
  الجاریة

 68.3 47.0 0 0 0 0 0 

 0 0 3.0 30.0 69.1 17.9 0   الخفض الجدید بموجب الخطة. 3
مجموع الخفض السنوي للمادة . 4

أطنان من معامل استنفاد (األولى 
  )األوزون

 68.3 64.9 69.1 30.0 3.0 0 0 

مجموع االستهالك األقصى . 5
قطاع /المسموح به للمادة الثانية

أطنان من معامل استنفاد (
  )األوزون

1.7 1.7 1.1 0 0 0 0 0 

الخفض من المشروعات . 6
  الجاریة

- 0.6 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 1.1 0 -  الخفض الجدید بموجب الخطة. 7
مجموع الخفض السنوي للمادة . 8

أطنان من معامل استنفاد (الثانية 
  )األوزون

- 0.6 1.1 0 0 0 0 0 

التمویل المتفق عليه للوآالة . 9
  المنفذة القائدة

265,300 295,860 303,000 0 0 0 0 0 

تكاليف المساندة للوآالة . 10
  المنفذة القائدة

19,898 22,190 22,725 0 0 0 0 0 

مجموع التمویل المتفق عليه . 11
  )بالدوالر األميرآي(

285,198 318,050 325,725 0 0 0 0 0 

 االستهالك المقدر * 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/14 
Annex V 
 

 

5 

 

  

  الجدول الزمني لصرف التمويل: ألف-3الضميمة 
  

  .سوف ینظر في التمویل ليصار إلى الموافقة عليه في االجتماع األخير من السنة قبل حلول سنة الخطة السنویة
  

  شكل برنامج التطبيق السنوي: ألف-4الضميمة 
  
  البيانات  .1

  ________________  البلد
  ________________   سنة الخطة

  ________________  عدد السنوات المنجزة
  ________________  لتي ما زالت ضمن الخطةعدد السنوات ا

  ________________  هدف استهالك المادة السمتنفدة لألوزون للسنة السابقة
  ________________  هدف استهالك المادة السمتنفدة لألوزون لسنة الخطة

  ________________  مستوى التمویل المطلوب
  ________________  الوآالة المنفذة القائدة

  
  األهداف  .2
  

سنة  السنة السابقة المؤشرات
 الخطة

 الخفض

 تأمين المادة المستنفدة لألوزون    الواردات
    )1(المجموع 
    التصنيع
    الخدمة
    التكدیس

 الطلب على المادة المستنفدة لألوزون

    )2(المجموع 
 
  
  عمل الصناعة  .3

استهالك السنة  القطاع
 )1(السابقة 

 سنة استهالك
 )2(الخطة 

الخفض ضمن 
سنة الخطة 

)1(-)2( 

عدد 
المشروعات 

 المنجزة

عدد أنشطة 
الخدمة ذات 

 الصلة

اإلزالة التدریجية للمادة 
بأطنان (المستنفدة لألوزون 

 )معامل استنفاد األوزون
 

 التصنيع
      األیرصوالت

    الرغاوى
 

  
      غاز التبرید
      المذیبات
      غيرها

    المجموع

 

  
 الخدمة

       غاز التبرید
       المجموع

       المجموع العام
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  المساعدة الفنية  .4

  _______________________  :النشاط المقترح  
  _______________________  :الهدف  
  _______________________  :المجموعة المستهدفة  
  _______________________  :الوقع  

 
  
  عمل الحكومة  .5

 الجدول الزمني للتطبيق النشاط موضوع التخطيط/السياسة
  الخدمة، الخ: نوع سياسة الرقابة على واردات المادة المستنفدة لألوزون

  التوعية العامة
  غيرها

  

  الميزانية السنوية  .6

 )بالدوالر األميرآي(النفقات المخطط لها  النشاط
  
  

  المجموع
 

  إلداريةالنفقات ا  .7
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  مؤسسات الرصد واألدوار: ألف-5الضميمة 

 تنظيم إدارة الخطة الوطنية لإلزالة التدریجية، وأدوار المعنيين ومسؤولياتهم
  

 الدور والمسؤوليات للتطبيق الوصف

  إطار: استهالل التشریع البيئي واإلعداد له الدراسة واالعتماد األنشطة التشغيلية

  قانون الحمایة البيئية

  

  

مستنفدة الرصد ونظام مراقبة استهالك المادة ال
  لألوزون

  

  

نظام ترخيص المادة المستنفدة لألوزون  •
  والحصص النسبية

  

  

  

تنظيم واردات وصادرات المعدات  •
  المحتویة على المواد المستنفدة لألوزون

 

 وزارة التجارة الخارجية والعالقات -
  االقتصادیة لإلقليم

  نات وزارات البيئة في الكيا-

  

   وحدة األوزون الوطنية-

 وزارة التجارة الخارجية والعالقات -
  االقتصادیة لإلقليم

  

   وحدة األوزون الوطنية-

   وزارات البيئة في الكيانات-

 وزارة التجارة الخارجية والعالقات -
  االقتصادیة لإلقليم

  

   وحدة األوزون الوطنية-

   وزارات البيئة في الكيانات-

الخارجية والعالقات  وزارة التجارة -
 االقتصادیة لإلقليم

  )مجلس الوزراء( حكومة اإلقليم -

   مجلس النواب في اإلقليم-

  

   حكومات الكيانات-

   مجلس الوزراء-

  

  

 وزارة التجارة الخارجية والعالقات -
  االقتصادیة لإلقليم

   مجلس الوزراء-

 وزارة التجارة الخارجية والعالقات -
  االقتصادیة لإلقليم

  جلس الوزراء م-

   مجالس نواب الكيانات-

   مجلس النواب في اإلقليم-

 

إعداد وتطبيق المشروعات االستثماریة لإلزالة 
 التدریجية للمادة للمادة المستنفدة لألوزون

   وحدة األوزون الوطنية-

   المستفيدون من المشروعات-

منظمة األمم ( وآالة التطبيق الدولية -
 )المتحدة للتنمية الصناعية
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   وحدة األوزون الوطنية- تنفيذ مشروع خطة إدارة التبرید

   المستفيدون من المشروعات-
   وزارات البيئة في الكيانات-
 منظمة األمم المتحدة للتنمية -

 الصناعية

 

   وحدة األوزون الوطنية- تعزیز التوعية
   وزارات البيئة في الكيانات-
ت  وزارة التجارة الخارجية والعالقا-

  االقتصادیة لإلقليم
  وزارات البيئة في الكانتونات-

 

التبليغ باستهالك المادة المستنفدة لألوزون 
وتطبيق بروتوآول مونتریال والخطة الوطنية 

 لإلزالة التدریجية

 وحدة األوزون الوطنية باسم إقليم -
BiH 

 اللجنة الفرعية الوطنية لحمایة طبقة -
  األوزون

  یة الوطنية نقطة األوزون البؤر-
 اللجنة الوطنية التوجيهية للبيئة والتنمية -

 )معلومات(المستدامة 
 
  

  الرصد والتقييم
  

المسؤوليات التي تضطلع بها آل /یصف الجدول أعاله بوضوح هيكلية اإلدارة لتطبيق الخطة الوطنية لإلزالة التدریجية والمهام

 الدول، الكيانات، –ائرة في إدارات الحكومة على جميع المستویات القسم أو الد(وحدة من الوحدات المؤسسية والتنظيمية 

تأآيد مستقل عن إنجاز / ونوع التبليغ وتواتره، إضافة إلى توفير تقييمBiHفي )  المناطق–مقاطعة برآو، الكانتونات 

ات والتأآيدات المقترحة على  والتقييم–أهداف األداء المحددة في الخطة الوطنية لإلزالة التدریجية للبوسنة والهرسك /غایات

  .المستویين المحلي والدولي

  

یجري تحليل المعلومات والبيانات لفحص . تجمع من مراآز إعادة التدویر والورش المعلومات التالية لبرنامج قطاع الخدمة

  .اآلليات المالئمة للخطة

  

  CFCآمية غاز التبرید 

  

  . هذه األجهزة في آل مشغل من مشاغل الخدمةعدد األجهزة الخاضعة السترداد غاز التبرید ونوع •

  . المستردة في آل ورشة من الورشCFCآمية غازات التبرید  •

  . المستردة المرسلة إلى مراآز إعادة التدویر في آل ورشة من الورشCFCآمية غازات التبرید  •
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  . المخزنة في آل ورشة من الورشCFCآمية غازات التبرید  •

  .واردة من مشاغل الخدمة في آل مرآز من مراآز إعادة التدویر الCFCآمية غازات التبرید  •

  . المعاد تدویرها في مراآز إعادة التدویرCFCآمية غازات التبرید  •

  .إلى الورش) المباعة( المعاد تدویرها المعادة CFCآمية غازات التبرید  •

  . المستعملة في الورش وتطبيقهاCFCآمية غازات التبرید  •

المرسلة مثال إلى مصانع ( التي ال یمكن إعادة تدویرها والتي ال تخضع لمزید من المعالجة CFC آمية غازات التبرید •

  ).االستصالح، أو مصانع التحليل في الخارج

  .) المستوردة، الخCFCآمية غازات التبرید (بيانات أخرى ذات صلة لرصد الخطة  •

  

  معلومات عن التكلفة

  

   الخدمة واألطراف التي تتحمل التكلفة،تكلفة االسترداد في آل مشغل من مشاغل •

  تكلفة إعادة التدویر في آل مرآز من مراآز إعادة التدویر واألطراف التي تتحمل التكلفة، •

  سعر آمية غازات التبرید، •

  .معلومات مالية أخرى تتعلق برصد خطة االسترداد وإعادة التدویر •

  مؤسسات الرصد واألدوار: ألف-6الضميمة 

األمم المتحدة للتنمية الصناعية مسؤولة عن سلسلة من األنشطة التي تبينها وثيقة المشروع طبقا لألطر سوف تكون منظمة 

  :المحددة أدناه

ضمان األداء والتحقق المالي وفقا لهذه االتفاقية ومقتضياتها وإجراءاتها الداخلية المحددة حسب ما جاء في   )1(  

  خطة البلد لإلزالة التدریجية؛

للجنة التنفيذیة على التحقق من بلوغ األهداف ومن إنجاز األنشطة السنویة المرتبطة وفقا لما جاء في إطالع ا  )2(  

  برنامج التطبيق السنوي؛

  مساعدة البلد على إعداد برنامج التطبيق السنوي؛  )3(  

  الحرص على انعكاس برامج التطبيق السنویة السابقة في برامج التطبيق السنویة المقبلة؛ )4(

 الذي سيجري إعداده 2004 بتطبيق برامج التطبيق السنویة اعتبارا من برنامج التطبيق السنوي للعام التبليغ )5(

  ؛2005وتقدیمه عام 

  الحرص على قيام خبراء فنيين مستقلين مناسبين باالستعراضات الفنية التي تضطلع بها الوآالة المنفذة القائدة؛ )6(

  القيام بمهام اإلشراف الالزمة؛ )7(
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فر آلية تشغيل تجيز تطبيق برنامج التطبيق السنوي بشكل مجد وشفاف وعلى التبليغ بالبيانات الحرص على توا )8(

  تبليغا دقيقا؛

  التحقق ألجل اللجنة التنفيذیة من أن استهالك المواد قد أزیل طبقا لألهداف؛ )9(

  الحرص بأن تستند المصروفات الممنوحة للبلد إلى استخدام المؤشرات؛ و )10(

  .دعم على مستوى السياسة ومن الناحيتين اإلداریة والفنية، وفقا للمقتضىتوفير المساعدة مع ال )11(

  التخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7الضميمة 

 دوالر أميرآي للطن الواحد من أطنان معامل استنفاد 10,010 من االتفاقية، یمكن خفض التمویل بنسبة 10عمال بالفقرة 

  .ك التي لم تتحقق في الخطةاألوزون من تخفيضات االستهال

---  
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  السادسالمرفق 

  مشروع اتفاق بين آولومبيا واللجنة التنفيذية في سبيل اإلزالة الوطنية لمواد
  )المجموعتين األولى والثانية ( المرفق األلف 

واللجنة التنفيذية ، فيما يتعلق باإلزالة ") البلد (" أن هذا االتفاق هو عبارة عن التفاهم الذي تم بين جمهورية آولومبيا   -1
قبل امتثال  ) "المواد ("ألف -1لة لالستعمال الخاضع للرقابة للمواد المستنفدة لألوزون ، في القطاعات المبينة في التذييل الكام

  . للجداول الزمنية المقررة في البروتوآول 2010

، ) ألولى والثانيـةالمجموعتين ا(يوافق البلد على إزالة االستعمال الخاضع للرقابة من المواد الواردة في المرفق ألف   -2
في هذا ") األهداف (" ألف 2 ألف من المذييــل 1ببروتوآول مونتريال ، وفقًا لألهداف السنوية لإلزالة المبينة في الصف 

. وأهداف اإلزالة السنوية سوف تلتزم ، على األقل ، بالجداول الزمنية للتخفيض التي يقتضيها بروتوآول مونتريال. االتفاق 
 ، على أنه مستبعد من تطبيق 3د ، بقبول هذا االتفاق وبأداء اللجنة التنفيذية اللتزاماتها التمويلية الموصوفة في الفقرة ويوافق البل

  .أو تلقى مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق بالمواد المذآورة 

ق ، توافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على تقديم تمويل بشرط خضوع البلد لالمتثال إللتزاماته المبينة في هذا االتفا  -3
وستقوم اللجنة التنفيذية ، من حيث المبدأ ، بتوفير هذا التمويل في . إلى البلد ") التمويل(" ألف -2 من التذييل 9مبين في الصف 

  ") .الجدول الزمني لصرف التمويل("  ألف -3اجتماعاتها المحددة في التذييل 

ألف من -5ألف و-1يلتزم البلد بالحدود القصوى لالستهالك لكل مادة ، آما هي مبينة في الصف أو الصفوف سوف   -4
وسيقبل البلد أيضًا تحققًا مستقًال تقوم به الوآالة المنفذة المختصة من إنجاز هذه الحدود القصوى لالستهالك آما .  ألف -2التذييل 

 . من هذا التقرير 9هي موصوفة في الفقرة 

لن تقدم اللجنة التنفيذية تمويًال وفقًا للجدول الزمني لصرف التمويل ، إال إذا قام البلد بالوفاء بالشروط اآلتية ، في   -5
 يومًا على األقل تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية المختص بالنظر في الموضوع ، والمبين في الجدول الزمني 30موعد يسبق بـ 

  :لصرف التمويل 

  كون البلد قد حقق الهدف بالنسبة للسنة التي تنطبق على الموضوع  ؛أن ي  )1(

  ؛9أن الوفاء بتلك األهداف قد تم التحقق منه بعملية تحقق مستقلة موصوفة في الفقرة   )2(

  يجب أن يكون البلد قد أتم جمهرة جميع األعمال المبينة في برنامج التنفيذ السنوي األخير ؛  )3(  

لد قد قدم وتلقى مساندة من اللجنة التنفيذية لبرنامج تنفيذ سنوى على الشكل المبين في يجب أن يكون الب  )4(
  . فيما يتعلق بالسنة المطلوب التمويل عنها ") برامج التنفيذ السنوية ("  ألف -4التذييل 

(" ألف -5ذييـــل والمؤسسات المبينة في الت. على البلد أن يكفل قيامه برصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق   -6
وسيكون هذا الرصد . ألف -5ستقوم بالرصد والتبليغ عن ذلك الرصد وفقًا لألدوار والمسؤوليات المبينة في التذييل ") الرصد 

   .9أيضًا خاضعًا لتحقق مستقل حسبما هو موصوف في الفقرة 
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ه بموجب هذا االتفاق ، توافق اللجنة التنفيذية بينما تحدد التمويل على أساس تقديرات الحتياجات البلد للقيام بإلتزامات  -7
على أن البلد يستطيع أن يستعمل التمويل ألغراض أخرى يمكن التدليل على أنها تسهل إجراء عملية اإلزالة على الوجه االسلس 

وأي .  هذا االتفاق بما يتمشى وهذا االتفاق ، سواء اتجه التفكير أو لم يتجه إلى استعمال األموال عند تحديد التمويل بموجب
تغيرات في استعمال التمويل يجب مع ذلك أن يكون مؤيدًا بالوثائق ، مقدمًا ، في برنامج البلد للتنفيذ السنوي الذي تسانده اللجنة 

   .8، ويكون خاضعًا لتحقق مستقل مشار إليه في الفقرة ) د(5التنفيذية آما هو موصوف في الفقرة 

  :نفيذ األنشطة في قطاع الخدمة ، والسيما ما يلي سوف تولى عناية محددة لت  -8

يمكن أن يستعمل البلد المرونة المتاحة له بموجب هذا االتفاق ، لمعالجة االحتياجات المحددة التي  )1(
  يمكن أن تنشأ خالل تنفيذ المشروع ؛

أن برنامج إصدار التراخيص لالخصائيين في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء ، سوف يجرى  )2(
نفيذه على مراحل ، حتى يمكن تحويل الموارد إلى أنشطة أخرى مثل توفير تدريب إضافي أو ت

توريد أدوات للخدمة ، إذا لم تحقق النتائج المقترحة ، وسوف يجرى رصد دقيق لذلك البرنامج 
 . ألف بهذا االتفاق -5وفقًا للتذييل 

 وتنفيذ هذا االتفاق ، وعن جميع األنشطة التي يبذلها أو تبذل يوافق البلد على أن يتحمل المسؤولية الجامعة عن إدارة  -9
على أن يكون  هو الوآالة ") الوآالة المنفذة القائدة (" وقد وافق اليوئنديبي . بالنيابة عنه ، للوفاء بإلتزاماته بموجب هذا االتفاق 

كون الوآالة المنفذة القائدة مسؤولة عن القيام باألنشطة وست. المنفذة القائدة بالنسبة ألنشطة البلد التي تبذل في ظل هذا االتفاق 
ويوافق البلد أيضًا على إجراء .  ألف ، التي تشمل ، على سبيل المثال ال الحصر ، التحقق المستقل -6المبينة في التذييل 

فق اللجنة التنفيذية من وتوا. تقديرات على فترات دورية ، ستجرى في ظل برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف 
  .  ألف -2 من التذييل 10حيث المبدأ على أن تدفع للوآالة المنفذة القائدة األجور المبينة في الصف 

إذا تخلف البلد ، ألي سبب ، عن الوفاء بأهداف إزالة المواد المبينة في المرفق ألف ، المجموعتيـن األولى والثانية ،   -10
و لم يمتثل على نحو أخر لهذا االتفاق ، يوافق البلد في هذه الحالة على أنه لن يكون مؤهًال للتمويل من بروتوآول مونتريال ، أ

وبناء على السلطة التقديرية للجنة التنفيذية ، سيعاد تطبيق التمويل وفقًا لجدول زمني . وفقًا للجدول الزمني لصرف التمويل 
حدد ذلك اللجنة التنفيذية بعد أن يثبت البلد أنه وفي بجميع إلتزاماتـــــه التي لصرف التمويل ، بعد إعادة النظر فيه ، حسبما ت

ويعترف البلد بأن اللجنة .آانت واجبة األداء قبل أن يتلقى الدفعة التالية من التمويل ، بموجب الجدول الزمني لصرف التمويـل 
 لم يتحقق في أية ODP ألف ، بالنسبة لكل طن من الـ -7 التذييل التنفيذية يمكن أن تخفض مبلغ التمويل بمقدار المبالغ المبينة في

  .سنة ، من تخفيضات االستهالك 

 قرار يصدر في المستقبل عن اللجنة ة في االتفاق الحالى على أساس أيلن يتم تعديل مكونات هذا التمويل المبين  -11
  . ك أو أية أنشطة أخرى ذات الصلة بالبلد التنفيذية ويمكن أن يؤثر في تمويل أية مشروعات في قطاع االستهال

. على البلـد أن يمثل ألي طلب معقول يصدر عن اللجنة التنفيذية وعن الوآالة المنفذة القائدة لتسهيل تنفيذ هذا االتفاق   -12
  . اق وبصفة خاصة سوف يوفر حصول الوآالة المنفذة القائدة على أية معلومات الزمة للتحقق من امتثاله لهذا االتف

دون  آما ورد في هذا االتفاق  و أن جميع االتفاقات الواردة في هذا االتفاق إنما تنفذ طبقًا لسياق بروتوآول مونتريال  -13
وجميع األلفاظ المستعملة بهذا االتفاق لها المعني الذي يعطيها . سواه ، وال تمتد إلى اإللتزامات التي تتجـاوز نطاق البروتوآول

  .ول ، ما لم يكن قد تم تحديد غير ذلك في االتفاق نفسه إياها البروتوآ
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    التذييالت 

  المواد  :  ألف -1التذييل 

 CFC-11, CFC-12, CFC-113 CFC 114 and CFC-115 المجموعة األولى التذييل ألف

 الهالونات المجموعة الثانية 

  األهداف والتمويل :  ألف -2التذييل 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003)1(  

0.00 331.20 331.20 331.20 1,104.00 1,104.00 2,208.00 2,208.00 
الحد األقصى المسموح-1

به من استهالك مواد 
المجموعة األولى من 

)ODPطن (المرفق ألف 

0.00 152.50 247.80 330.80 750.00 1,020.45 1,057.45 1,083.35 

 ألف مجموع -1
االستهالك األقصى 

فق عليه من مواد المت
المجموعة األولى من 

ODPطن (المرفق الف 

0.00 0.00 0.00 123.20 132.80 0.00 25.90  
 تخفيض بفعل -2

 المشروعات الجارية 

152.50 95.30 83.00 296.00 137.65 37.00  
 تخفيض جديد بموجب -3

 الخطة 

152.50 95.30 83.00 419.20 270.45 37.00 25.90  

السنوي  التخفيض -4
اإلجمالي من مواد 

المجموعة األولى من 
طن (المرفق ألف 

ODP)(2( 

0.00 93.85 93.85 93.85 93.85 93.85 187.70 187.70 

 مجموع االستهالك -5
المسموح به آحد أقصى 
من مواد المجموعة الثانية

طن (من المرفق ألف 
ODP( 

0.00 1.10 2.20 3.30 4.40 4.40 4.40 4.40 

 الف مجموع -5
االستهالك المتفق عليه 

آحد أقصى من مواد 
المجموعة الثانية من 

)ODPطن (المرفق الف 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  تخفيض بفعل -6 

 المشروعات الجارية 
1.10 1.10 1.10 1.10 0.00 0.00   0.00  تخفيض جديد بموجب -7 

 الخطة 
1.10 1.10 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00  مجموع التخفيض -8 

السنوي من المادة الثانية 
 )ODP)(2طن (

    2,353,180 2,146,820 
 التمويل المتفق عليه -9

 للوآالة المنفذة القائدة 
   176,488 161,012 

 تكاليف مساندة -10
 الوآالة المنفذة القائدة 

 
   2,529,668 2,307,832 

 مجموع التمويل 13
 )دوالر أمريكي(د المعتم

  .وينطبق على جميع السنوات  . 2003حتى يناير  )1(
  .التخفيض السنوي اإلجمالي الذي يجب التحقق منه في أول يناير من آل عام مبين في أعلى األعمدة  )2(
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  الجدول الزمني لصرف التمويل:  ألف -3التذييل 

ونظرًا لمستوى التمويل المقرر ، . تسبق سنة بدء خطة السنتين سيقدم التمويل للموافقة عليه في االجتماع األخير من السنة التي 
  :وسيكون الجدول الزمني لتقديم طلبات التمويل على النحو اآلتي . هناك فقط طلبان للتمويل مقترحان 

 السنة  المراحل  الصرف
2003 التوقيع على االتفاق 2,146,820
. ODP طن 1020.45: السنوي  CFC هدف استهالك الـ 2005ينجز بحلول  2,353,180

  ODP طن 270.45 : 2005تحقق اإلزالة خالل 
   قد أنجز بنجاح CRMمشروع 

تم ) CFCنظام تراخيص استيراد الـ (المجموعة األولى من التدابير القانونية 
  تصميمه واالتفاق عليه ويكون على وشك التطبيق 

 وبدء تنفيذ خطة إلصدار التراخيص لألخصائيين ، يكون قد تم تصميمه ،
  إجراءات إصدار التراخيص لألخصائيين ، وتم توريد المعدات واألدوات 

  يكون قد تم تصميم حملة اإلعالم ويجرى تنفيذها 
  يكون قد تم تصميم برنامج الرصد ويجرى تنفيذه 

 ، وتسجيل مستعملي الهالونات في السجل ، ويكون قد تم HBMPتصميم نظام 
   تكون في طور التشغيل HBMPة ، والـ وضع مدونة الممارسات الجيد

2005

المجموع  4,500,000

  شكل برنامج التنفيذ السنوي :  ألف -4التذييل 

  البيانات -1

  البلد  
  سنة الخطة  
  عدد السنوات التي انقضت من الخطة 
  عدد السنوات المتبقية من الخطة  
    المستهدف في السنة السابقةODSاستهالك الـ  
   المستهدف في سنة الخطةODSاستهالك الـ  
   مستوى التمويل المطلوب  
   الوآالة المنفذة القائدة  

  األهداف   -2

 التخفيض سنة الخطة السنة السابقة المؤشرات
 ODSتوريد الـ     االستيراد
    )1(المجموع 

    الصنع 
    الخدمة
    التخزين

  ODSالطلب على الـ 

    )2(ع المجمو
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  خطوات تتخذها الصناعة  -3

االستهالك في  القطاع
السنة 
 )1(السابقة

االستهالك في 
 )2(سنة الخطة 

التخفيض خالل 
سنة الخطة 

)1(-)2( 

عدد 
المشروعات 

 التي أتمت 

عدد األنشطة 
المتصلة 
 بالخدمة 

 ODSإزالة الـ 
 ODPبأطنان 

  الصناعة
      اإليروسوالت

      الرغاوي
      بريدالت

      المذيبات
      غيرها

     المجموع

 

 
 الخدمة

       التبريد
        المجموع

        المجموع الكلي

  المساعدة التقنية   -4

  : النشاط المقترح 
  : الهدف 

  : المجموعة المستهدفة 
  :الوقع 

   الخطوات من جانب الحكومة  -5

 لجدول الزمني للتنفيذ ا النشاط المزمع/السياسية 
   الخدمة إلخ : ODSنمط الرقابة السياسية على استيراد الـ 

  توعية الجمهور
  غير ذلك 

  الميزانية السنوية   -6

 )دوالر أمريكي(النفقات المزمعة  النشاط 
   
  

  المجموع 
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  األجر اإلداري   -7

  المؤسسات القائمة بالرصد وأدوارها :  ألف -5التذييل 

، الداخل ضمن " المساعدة التقنية للتنفيذ والرصد " إن جميع أنشطة الرصد سيتم تنسيقها وإدارتها من خالل مشروع   -1
وسوف تناب أنشطة الرصد الفعلية بالشرآات اإلقليمية المستقلة التابعة لوزارة البيئة والموجودة في خمس  . NPPهذا الـ 

  .نكويال ، آالي ، ميادلين ، بريرا بوغوتا ، برا: مناطق مختلفة من البلد 

أن الشرآات اإلقليمية المستقلة ستقوم بتنسيق أنشطة الرصد ، مع الجمهور والمنظمات الخاصة المعنية باألمر ، وفقًا   -2
  . ، من وثيقة المشروع 3 ، القسم 5 ، التي يرد وصفها في الفصل NPPألدوارها ضمن الـ 

 ، التي سوف ODSرز خاص في رصد الترتيبات ، بسبب تكليفها برصد واردات الـ سيكون للوآالة المنفذة دور با  -3
  NPPتستعمل سجالتها للتحقق المرجعي من صحة األرقام ، في جميع برامج الرصد بالنسبة لمختلف المشروعات الداخلة في 

  .  إلى داخل البلد ODSر المشروع من الـ وسيقوم هذا التنظيم أيضًا بالمهمة الصعبة المتمثلة في رصد ومراقبة االستيراد غي. 

 Icontec and the Superintendence(إن المنظمات القائمة بإصدار الشهادات والعاملة في البلد في هذا الوقت   -4
of Industry and Commerce ( سيكون لها أيضًا مشارآة رئيسية في تصميم وتنفيذ أنشطة الرصد .  

استثمارات جيدة التصميم لتجميع البيانات ) 1: ون قائمًا على أساس ثالثة رآائز هي ان نجاح برنامج الرصد سيك  -5
التحقق المرجعي بالمقارنة بين مصادر اإلعالم ، من ) 3برنامج منتظم للرصد عن طريق القيام بزيارات ؛ ) 2.والتقييم والتبليغ 

  .صحة المعلومات المستمدة من مصادر مختلفة 

 سوف يحتاج إلى برنامج فرعي مختلف للرصد ، يناسب أهداف NPPلمختلفة داخل الـ آل من المشروعات ا  -6
المساعدة التقنية للتنفيذ " وهناك وصف أشد تفصيًال لمختلف البرامج الفرعية للرصد ، في باب المشروع المسمى. المشروع 
  . بوثيقة المشروع 9، في المرفق "والرصد 

  التحقق والتبليغ

.  وألنشطة الرصد سوف يتم التحقق منها بصفة مستقلة ، على يد منظمة خارجية NPPصر المختلفة للـ أن نتيجة العنا  -7
  . والحكومة والمنظمة المستقلة سوف تقومان معًا بتصميم إجراءات التحقق آجزء من مرحلة تصميم برنامج الرصد 

  المؤسسة التى ستقوم بالتحقق

 ومن NPPديبي بوصفه المنظمة المستقلة التي ستقوم بالتحقق من نتائج الـ ترغب حكومة آولومبيا أن تعيين اليوئن  -8
  . برنامج الرصد 

  وتيرة إجراء التحقق والتبليغ

وسوف تكون هذه التقارير . ان تقارير الرصد سوف تنتج وتتم مراجعتها آل سنة ، قبل االجتماع األول للجنة التنفيذية   -9
  .قارير السنوية عن التنفيذ ، التي تقتضيها اللجنة التنفيذية عبارة عن المدخل الالزم إلنتاج الت
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  دور الوآالة المنفذة القائدة : ألف – 6التذييل 

  :أن الوآالة المنفذة القائدة ستكون مسؤولة عن طائفة من األنشطة سوف تحددها وثيقة المشروع ، بما يتمشى والخطوط اآلتية

مالية وفقًا لهذا االتفاق ، ووفقًا لإلجراءات الداخلية المحددة آفالة التحقق من اإلداء ومن العمليات ال )1(
  والمتطلبات المبينة في خطة البلد لإلزالة ؛

تقديم تحقق إلى اللجنة التنفيذية ، بأن األهداف قد تم إدراآها وان األنشطة السنوية المرتبطة بها قد اتمت آما  )2(
 هو مبين في برنامج التنفيذ السنوي؛

 لى إعداد برنامج التنفيذ السنوي ؛مساعدة البلد ع )3(

 آفالة أن تكون إنجازات برامج التنفيذ السنوية السابقة منعكسة في برامج التنفيذ السنوية المستقبلية ؛ )4(

 التبليغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي الذي يبدأ ببرنامج التنفيذ السنوي 2003يجب أن يعد ويقدم في عام  )5(
  ؛2004لعام 

ن خبراء تقنيين مستقلين سيقومون باالستعراضات التقنية لألنشطة وهي االستعراضات يجب أن يكفل أ )6(
 الموآولة إلى الوآالة المنفذة القائدة ؛

 القيام بمهام اإلشراف الالزمة ؛ )7(

 آفالة حظور آلية تشغيل للسماح بالتنفيذ الشفاف والفعال لبرنامج التنفيذ السنوي ، وبتبليغ بيانات دقيقة؛ )8(

 أن استهالك المواد قد تمت إزالته وفقًا لألهداف ، وهو تحقق يجب أن يقدم إلى اللجنة التنفيذية؛التحقق من  )9(

 آفالة أن تكون المصروفات التي صرفت للبلد قائمة على أساس استعمال المؤشرات ؛ )10(

 .إسداء مساعدة للسياسة واإلدارة والمساندة التقنية ، عند طلبها  )11(

  

   المنفذة المتعاونة دور الوآاالت:  باء 6التذييل 

  .ال توجد وآالة منفذة متعاونة ، داخلة في عملية تنفيذ هذه الخطة 

 تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال :  ألف – 7التذييل 

 من ODP دوالر أمريكي لكل طن 11 169 من االتفاق ، أن مبلغ التمويل المقدم يمكن تخفيضه بمقدار 10وفقًا للفقرة 
  . تهالك لم يتحقق خالل السنة تخفيضات االس

-------  
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  السابعالمرفق 

  مشروع االتفاق بين اآوادور واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  CFCsمن أجل اإلزالة التدريجية للـ

ى االستخدام             ") البلد("يمثل هذا االتفاق تفاهم االآوادور       .1 ام عل ة بخصوص القضاء الت واللجنة التنفيذي
ذييل           الخاضع للرقابة للمواد المستنفدة لطبقة األوزون        واردة في الت واد ("ألف   -1في القطاعات ال ل   ") الم  1قب

 . امتثاًال لجداول البرتوآول2010يناير /آانون الثاني
يوافق البلد على اإلزالة التدريجية لالستخدام الخاضع للرقابة للمواد المستنفدة لطبقة األوزون في آافة                .2

ذييل      1دة في الصف    القطاعات وفقًا ألهداف اإلزالة التدريجية السنوية الوار       اء   -2 من الت ذا  ") األهداف ("ب وه
اق داول الخفض المفوضة     . االتف ع ج بة م د، متناس ى ح ى أدن نوية، عل ة الس ة التدريجي داف اإلزال تكون أه س

ال ول مونتري أن    . بموجب بروتوآ ا بش ة اللتزاماته ة التنفيذي اق وأداء اللجن ذا االتف ه ه ه، بقبول د بأن ل البل ويقب
ل الصندوق                         3 في الفقرة    التمويل الواردة  ل من ِقب د من التموي ى مزي ام بطلب أو الحصول عل ه القي ، ُيمنع علي

 .المتعدد األطراف بخصوص المواد المستنفدة لطبقة األوزون
ل                       .3 ديم التموي ى تق دئيًا عل ة مب ة التنفيذي اق، توافق اللجن وشريطة امتثال البلد اللتزاماته الواردة في االتف

ذييل    من  5الوارد في الصف      ل ("ألف  -2 الت د ") التموي ل في        . للبل ذا التموي دئيًا، ه ة، مب ة التنفيذي تقدم اللجن وس
 ").جدول المصادقة على التمويل("ألف -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

ذييل     .4 ي الت ك ف ى ذل ير إل ا أش ادة آم ل م تهالك لك دود االس د ح ي البل ف-2يلب ق . أل ل أيضا التحق ويقب
 . من هذا االتفاق9ستقل من الوآالة المنفذة المعنية لتحقيق حدود االستهالك آما وردت في الفقرة الم
ة        .5 د الشروط التالي ا  30لن تقدم اللجنة التنفيذية التمويل طبقا لجداول صرف التمويل ما لم يلبي البل  يوم

 :    ويلعلى األقل قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المعني الوارد في جدول صرف التم
  أن البلد قد قام بتلبية هدف السنة المعنية؛  )أ (
 ؛9أن تلبية هذه األهداف قد تم التحقق منها بشكل مستقل آما ورد في الفقرة   )ب (
 أن البلد قد انتهي فعليا من جميع األعمال الواردة في آخر برنامج سنوي للتنفيذ؛  )ج (
البرامج السنوية ("ألف -4ييل أن البلد قد قدم البرنامج السنوي للتنفيذ الوارد في شكل التذ  )د (

 .ووافقت عليه اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالسنة التي يطلب فيها التمويل") للتنفيذ
وترصد المؤسسات الواردة في . يضمن البلد أن يقوم برصد دقيق ألنشطته بمقتضى هذا االتفاق .6

ويخضع . ألف-5الواردة في التذييل وتبلغ عن الرصد طبقا لألدوار والمسؤوليات ") الرصد("ألف -5التذييل 
 . 9هذا الرصد إلى تحقق مستقل آما ورد في الفقرة 

 وبينما تحدد التمويل على أساس تقديرات حاجات البلد لتنفيذ التزاماته بمقتضى هذا االتفاق، توافق  .7
 عليه، أو جزء من اللجنة التنفيذية على أن البلد بإمكانه التحلي بالمرونة في إعادة تخصيص التمويل المصادق
ينبغي األخذ في . التمويل حسب تطورات الظروف من أجل تحقيق األهداف المنصوص عليها في هذا االتفاق

عين االعتبار عمليات إعادة التخصيص، التي تحدث تغييرات آبيرة، في تقرير التحقق وينبغي استعراضه من 
 .  طرف اللجنة التنفيذية
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 :نشطة في قطاع الخدمة، السيماسُتولى عناية محددة لتنفيذ األ .8
سيلجأ البلد إلى المرونة المتاحة بمقتضى هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات المحددة التي قد تنشأ   )أ (

 أثناء تنفيذ المشروع؛
سيتم تنفيذ برنامج االسترداد وإعادة التدوير لقطاع خدمة التبريد في مراحل حتى يمكن توجيه   )ب (

 التدريب اإلضافي أو شراء أدوات خدمة، إذا ما لم ُتحقق الموارد ألنشطة أخرى، من قبيل
 .ألف من هذا االتفاق-5النتائج المقترحة، وسيتم رصده عن آثب وفقًا للتذييل 

يوافق البلد على االضطالع بالمسؤولية الشاملة في إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي  .9
الوآالة المنفذة ("وافق البنك الدولي . ت بمقتضى هذا االتفاقيضطلع بها أو نيابة عنه للوفاء بااللتزاما

وتكون . على أن يكون الوآالة المنفذة الرائدة والوحيدة فيما يتعلق بأنشطة البلد بمقتضى هذا االتفاق") الرائدة
ا، ألف بما في ذلك، وليس حصر-6الوآالة المنفذة الرائدة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة الواردة في التذييل 

ويوافق البلد أيضا على التقييم الدوري الذي ينفذ بمقتضى برامج عمل الرصد والتقييم . التحقق المستقل
وتوافق اللجنة التنفيذية من ناحية المبدأ على أن توفر للوآالة المنفذة الرائدة . للصندوق متعدد األطراف

 .ألف-2 من التذييل 8المصروفات الواردة في الصف 
لبلد، ألي سبب من األسباب، أهداف القضاء على المواد المستنفدة لطبقة األوزون في إذا لم يحقق ا .10

آافة القطاعات أو لم يمتثل لهذا االتفاق، يوافق البلد عندئذ على أنه ال يستحق التمويل طبقا لجدول صرف 
 تحدده اللجنة التنفيذية وبناء على تقدير اللجنة التنفيذية، يعاد التمويل طبقا لجدول صرف تمويل منقح. التمويل

بعد أن يبين البلد أنه أوفى بجميع التزاماته التي آان يتعين عليه تلبيتها قبل تسلم القسط التالي من التمويل 
ويسِلم البلد بإمكانية قيام اللجنة التنفيذية بخفض مبلغ التمويل بناء على المبالغ . بمقتضى جدول صرف التمويل

 فيما يتعلق بكل طن من قدرات استنفاد األوزون من عمليات الخفض في االستهالك ألف-7الواردة في التذييل 
 .التي لم تتحقق في أي سنة

لن يجرى أي تعديل على عناصر التمويل لهذا االتفاق على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في  .11
شطة أخرى ذات عالقة في المستقبل التي قد تؤثر على تمويل أي مشروعات أخرى لقطاع االستهالك أو أي أن

 .البلد
ويوفر، . يمتثل البلد ألي طلب معقول للجنة التنفيذية والوآالة المنفذة الرائدة لتيسير تنفيذ هذا االتفاق .12

 .بصورة خاصة، للوآالة المنفذة الرائدة الحصول على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق
 و آما مونتريالت الواردة في هذا االتفاق فقط في سياق بروتوآول يجرى االضطالع بجميع االتفاقا .13

وجميع المصطلحات المستخدمة في هذا االتفاق . وال تتجاوز االلتزامات هذا البروتوآولورد في هذا االتفاق  
 .ها المعنى المحدد لها في البروتوآول ما لم ينص على خالف ذلك هنال
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  التذييالت
  دواـالم: ألف-1التذييل 

  
 التدريجي عليها بمقتضى القضـاءن ـدة لألوزون التي يتعيـواد المستنفـة للمـاء الشائعـإن األسم  1

  :اق هيـاالتف
  

CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115  المجموعة واحد  :المرفق ألف

CFC-13  المجموعة واحد  :المرفق باء

  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

جداول الخفض 
لبروتوآول 
 مونتريال

 
301.4 301.4 150.7 150.7 45.2 45.2 45.2 0 

 الحد األقصى  .1
لالستهالك 

اإلجمالي المسموح 
به من 
القطاع /الـمادة
  )ODPطن (األول 

 
246 

235 150 80 42 21 21 *0 

 الخفض من  .2
المشروعات 

الجارية 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

تخفيض جديد .  3
في إطار الخطة  

طن ( ODP

 
0 11 85 70 38 21 21 0 

مجموع .  4
الخفض السنوي  
من المادة األولى 

)         ODPطن (

 
0 

11 85 70 38 21 21 0 

التمويل الموافق . 6
عليه للوآالة المنفذة 

 الرائدة

 
777,326 439,319 227,410 227,411 18,334 0 0 

تكاليف دعم . . 7
الوآالة المنفذة 

 الرائدة

 
58,300 32,349 17,055 17,056 1,375 0 0 

مجموع التمويل .  8
 الموافق عليه

 
835,626 471,668 244,465 244,467 19,709 0 0 

 مجموع تكاليف  .9
  مساندة الوآالة

  )دوالر أمريكي(

 
58,300 32,349 17,055 17,056 1,375 0 0 

االستخدامات األساسية التي اتفقت عليها األطراف باستثناء   *
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  جدول الموافقة على التمويل:  ألف-3التذييل 
  
  :وفي ما يلي  توقيت التقديم لتمويل خطط التنفيذ السنوية  2
  

سيتم النظر في المصادقة على التمويل في االجتماع األول للسنة المتعلقة ببرنامج السنوي للتنفيذ،   )أ (
 الذي يقدم للنظر بشأن المصادقة عليه في االجتماع 2004سنوي للتنفيذ لعام باستثناء برنامج ال

 ).41في االجتماع (األخير للسنة السابقة للبرنامج السنوي 
  

  استمارة البرنامج السنوي للتنفيذ: ألف-4التذييل 
  

1.
 

    البيانات

  البلد  
  سنة الخطة  
  عدد السنوات المنتهية  
  بقية بمقتضى الخطةعدد السنوات المت  
  هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من السنة السابقة  
  هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من سنة الخطة  
  مستوى التمويل المطلوب  
  الوآالة المنفذة الرائدة  

   
  
  األهداف .2

    
  

السنة  المؤشرات
 السابقة

سنة 
 الخطة

 الخفض

اإلمداد من    الواردات
المواد 

لمستنفدة ا
 لألوزون

المجموع 
)1( 

   

    اإلنتاج
    الخدمة
    التخزين

الطلب على 
المواد 

المستنفدة 
المجموع  لألوزون

)2( 
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  إجراءات الصناعة .3
استهالك  القطاع

السنة السابقة 
)1(  

االستهالك 
سنة الخطة 

)2(  

الخفض في سنة 
)1(الخطة    – ) 2(

عدد 
المشروعات 
 المنتهية

عدد  
األنشطة 
المتعلقة 
 بالخدمة

القضاء التدريجي 
على المواد 
المستنفدة 

بأطنان (لألوزون 
من قدرات استنفاد 

) األوزون  
 اإلنتاج

     األيروصول
     الرغاوى
     التبريد

     المذيبات
     أخرى

     المجموع
     

 

 
 الخدمة

      التبريد
        عالمجمو

المجموع 
 الكلي

      

  
  المساعدة التقنية .4

  _____________________    النشاط المقترح
  _____________________      الهدف

  _____________________  المجموعة المستهدفة
  _____________________      األثر

  
  إجراءات الحكومة .5

 جدول التنفيذ النشاط المخطط/السياسة
ة على استيراد المواد نوع سياسة الرقاب
 الخدمة الخ: المستنفدة لألوزون

 

  الوعي الجماهيري
  أخرى

  
  الميزانية السنوية .6

  

 )دوالر أمريكي(النفقات المخططة  النشاط
  
  

  المجموع
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  الرسوم اإلدارية .7
  

  مؤسسات الرصد وأدوارها: ألف-5التذييل 

  )آما تم التطرق لها في وثيقة المشروع(
  

  : من أجل االضطالع بالمهام التاليةMICIP إدارة المشروع  مساعدة  سيتولى فريق
  

إنشاء موقع على شبكة االنترنت يحتوي على قائمة بالموردين وحصصهم السنوية إلى جانب الكمية  •
 الفعلية التي قد استوردت في غضون الجدول الزمني السنوي الحالي؛

  في إطار دائرة الجمارك آل أربعة أشهر؛CFCsتحديث المعلومات عن الكمية الفعلية لواردات الـ •
 ؛HCFC-141b، والـHCFC-22، والـa4HFC-13رصد استيراد الـ  •
  على مستوى المنشأة؛CFCمن أجل تحديد ورصد استخدام الـ MICIP تدريب موظفي الدولة للـ •
 ؛a4HFC-13،  و الـ HCFCs، والـ CFCsتفتيش مخازين ُموردي  الـ  •
 ؛CFCs أن االستيراد غير المشروع للـاإلبالغ بأي حادث بش •
 القيام بعمليات السالمة والتدقيقات التقنية لكافة المشروعات المضطلع بها في إطار هذه الخطة؛ •
تحديث بيانات االستهالك على مستوى المستهلك النهائي مرة آل سنتين وإعداد استراتيجية منقحة،  •

 ؛MICIP إذا اقتضت الحاجة، للـ
 حلية وخطط عمل سنوية لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛إعداد تقارير مر •
 .الحفاظ على حساب واضح لكافة المصروفات المترتبة عن هذا المشروع •

  
  دور وآالة التنفيذ الرائدة: ألف-6التذييل 

 :ستكون الوآالة المنفذة الرائدة مسؤولة عن ما يلي .3

ات الداخلية والمتطلبات المحددة ضمان األداء والتحقق المالي طبقا لهذا االتفاق ولإلجراء  )أ (
 الواردة في خطة القضاء التدريجي للبلد؛

 
توفير التحقق إلى اللجنة التنفيذية بأن األهداف قد تم تلبيتها وأن األنشطة السنوية المرتبطة   )ب (

 بها قد انتهت آما ورد في البرنامج السنوي للتنفيذ؛
  

 مساعدة البلد في إعداد البرنامج السنوي للتنفيذ؛  )ج (
  

ضمان أن تنعكس اإلنجازات المحققة في البرامج السنوية للتنفيذ في البرامج السنوية للتنفيذ   )د (
 القادمة؛ 

  
، 2004اإلبالغ عن تنفيذ البرنامج السنوي للتنفيذ بدءًا من البرنامج السنوي للتنفيذ لسنة    )ه(

 ؛2003السنة التي يعد فيها، ويقدم في 
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 التي تقوم بها الوآالة المنفذة الرائدة قد نفذها خبراء ضمان أن عمليات االستعراض التقني  )و (
 تقنيون مستقلون؛

  
 تنفيذ بعثات اإلشراف المطلوبة؛  )ز (

  
ضمان وجود آلية تشغيل للسماح بالتنفيذ الفعال والمتسم بالشفافية للبرنامج السنوي للتنفيذ   )ح (

 واإلبالغ عن بيانات صحيحة؛
  

  قد تم القضاء عليه طبقا لألهداف؛التحقق للجنة التنفيذية بأن استهالك المواد  )ط (
  

 تنسيق أنشطة الوآالة المنفذة المنسقة، إن وجدت؛  )ي (
  

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

  .تقديم المساعدة بشأن السياسة واإلدارة والدعم التقني عند طلبها  )ل (

  متثالتخفيضات في التمويل عند الفشل في اال: ألف-7التذييل 
  

  من ODP دوالر أمريكي للطن 6,950 من االتفاق، يجوز خفض مقدار التمويل بمبلغ 9طبقا للفقرة   4
    .عمليات الخفض في االستهالك الذي لم يتحقق في السنة
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  المرفق الثامن

   CTCتعليقات اليابان على اإلزالة التدريجية لمواد 
  في قطاعي االستهالك واإلنتاج في الهند

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/36(  
  
 الذي اقترحه CTCيود وفد بلدي أن يقدم تعليقاته بشأن مشروع اإلزالة التديريجية لمواد   -1

رآائه، البنك الدولي، لتعديل المشروع المقترح وتطلب إن اليابان بصدد التشاور مع ش. البنك الدولي
 .آل من فرنسا وألمانيا إدراج هذه التعليقات في هذه الوثيقة

  
 من وثيقة االتفاق بين الهند 5، في الصفحة "الهدف والتمويل"ألف، -2فيما يتعلق بالتذييل   -2

جية الستهالك وإنتاج ثالثي آلوريد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بشأن اإلزالة التدري
 دوالر أمريكي، 650 000ـلغ دعم في المكون الياباني بمب، نقترح أن تكون تكلفة الCTCالكربون 
 دوالر أمريكي أو 560 000 في المائة من تكلفة المشروع، بدال من المبلغ الحالي وهو 13أي نسبة 

. اآلن مسألة تكاليف الدعم واتخذت بعض القراراتوناقشت اللجنة التنفيذية حتى .  في المائة11نسبة 
 .غير أن هذه القرارات لم تنظم نسبة تكاليف الدعم فيما يتعلق بوآاالت التعاون الثنائي

  
ألف في الوثيقة -2ونود آذلك تعديل اعتمادات الميزانية في التذييل   -3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/36 .2,5 إلى أن مبلغ فيشير المكون الياباني في هذه الوثيقة 
ولما آان البروتوآول يقضي بتخفيض مواد . 2005 و2004مليون دوالر أمريكي مخصص لعامي 

CTC يتعين استكمال معظم مشاريع 2005يناير / آانون الثاني1 في المائة بحلول 85 بنسبة ،
ويل ميزانية وعليه، يتعين تح.  للتقيد بنص البروتوآول2004 بنهاية CTCاإلزالة التدريجية لمواد 

 ونطلب أن يكون المكون الياباني في الميزانية بمبلغ خمسة ماليين دوالر 2004 إلى ميزانية 2005
 .2005 وصفر دوالر أمريكي في عام 2004أمريكي في 

  
أن "وينص على ". بجدول الموافقة على التمويل" ألف في الوثيقة ذاتها -3يتعلق التذييل   -4

ألف سيعرض للموافقة عليه في االجتماع الثاني في -2 المبين في التذييل التمويل السنوي على النحو
وتجدر اإلشارة إلى أنه يتعين االنتهاء من معظم مشاريع ". السنة التي ترتبط بها الخطة السنوية

يوليو /وفي حال التقيد بهذا الشرط سيتعين انتظار التمويل حتى تموز. 2004اإلزالة التدريجية بنهاية 
وعليه . ، مما يعني أن الوقت ضيق جدا2005شروع في المشاريع التي يتعين استكمالها بحلول قبل ال

نطلب أن تجري الموافقة على التمويل السنوي في االجتماع األول في سنة الخطة بدال من االجتماع 
 .الثاني

  
د التكاليف وفيما يتعلق ببرامج دعم وآاالت التعاون الثنائي، ال نعتبر أن معدالت استردا  -5

وإذ ندرك أن اجتماع . لوآاالت التنفيذ المتعددة الجنسيات تنطبق على وآاالت التعاون الثنائي
 في المائة، ال نرى أن ذلك القرار تناول تحديدا إلى 13األطراف في القاهرة طالب بنسبة أقل من 

م لنسب استرداد تكاليف وريثما يجري استعراض عا. تكاليف الدعم المرتبطة بوآاالت التعاون الثنائي
 في المائة على 13دعم البرامج بالنسبة للجهات المانحة الثنائية، نقترح تطبيق معدل موحد بنسبة 

 .وآاالت التعاون الثنائي في هذا المشروع
  
ألف، ال نوافق على إضافة -6وفيما يتعلق بدور الوآالة الرائدة المشار إليها في التذييل   -6

فنعتبر أن العبارة حصرية وتنطوي على تناقض ". في نطاق اختصاص البنك الدولي"العبارة التالية 
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هذا الدور إذ أنها توحي بأن البنك الدولي سينسق عمليات التحقق الشاملة بينما يرفض تحمل مسؤولية 
 .في مجاالت اختصاص أخرى

  
لم تحدد على النحو ) حيث ال تفي األطراف بالتزاماتها(تجدر اإلشارة أيضا إلى أن العبارة   -7

 ليست بالقوة الكافية لإلشارة إلى أن اللجنة التنفيذية ال يمكن لها أن تقدم 12فالجملة في الفقرة . السليم
وبالتالي ينبغي أن يحل . دم وفاء البلد بالتزاماته بموجب االتفاقالتمويل المبين في االتفاق في حال ع

 . هنا12 من االتفاق النموذجي محل الفقرة 9نص الفقرة 
  
، فقد استنسخت عن النص النموذجي المرفق بالخطوط التوجيهية 15وفيما يتعلق بالفقرة   -8

. UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/57/Rev.1المتصلة باالتفاقات المستندة إلى نتائج في الوثيقة 
فمن شأن هذا النص أن يقوض الغرض . غير أننا ال نتذآر أن اللجنة التنفيذية توصلت إلى هذا االتفاق

بالذات من االتفاقات المستندة إلى نتائج والمتمثل في امتثال أطراف المادة الخامسة اللتزاماتها 
  . تلك المنصوص عليها في البروتوآولالتعاقدية مع اللجنة التنفيذية في مجاالت أوسع نطاقا من

 :ويود وفد بلدي أيضا أن يعلق على آراء األمانة بشأن هذا المشروع  -9
 

باستثناء مدى اتساق هدف األداء مع  " 2ال نوافق على حذف التنبيه في الفقرة   )أ(
يتيح ونعتقد أن هذا التنبيه ".  ألف37/20استجابة اجتماع األطراف لمقرر اللجنة التنفيذية 

وفي حال . للصندوق المتعدد األطراف تمييع التزاماته بموجب االتفاق المستند إلى األداء
االحتفاظ بهذا االلتزام بحذافيره، يحتمل أن يؤدي االتفاق المستند إلى األداء إلى تمويل مفرط 
ع أو غير منتظم لبلد المادة الخامسة الذي يكون في حال عدم االمتثال قبل أن يتخذ اجتما

وفي هذا اإلطار، تجدر . األطراف إجراءات مناسبة بهدف تحقيق امتثال الطرف المعني
 بشأن التفاعل بين اللجنة التنفيذية والوآاالت 14/37اإلشارة إلى أن قرار اجتماع األطراف 

المنفذة ينص على أن الصندوق المتعدد األطراف يخضع لسلطة األطراف ويفترض أن تكون 
ها األطراف توجيها إلجراءات اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بأطراف المادة أي خطة عمل تعتمد

ولهذا السبب اعتمدت اللجنة التنفيذية هذا التنبيه . الخامسة التي توجد في وضع عدم االمتثال
 .38/65في الخطوط التوجيهية الخاصة باالتفاقات المستندة إلى األداء في المقرر 

  
 توصي بأن يفصل مقترحنا األهداف المتصلة بالعامين بالرغم من أن األمانة  )ب(

 على أساس الوآالة والفئة، فإن بروتوآول مونتريال ال ينص على أهداف 2004 و2003
 وال ينص على فرض أي جزاء 2004 و2003 في عامي CTCمحددة بالنسبة لمواد 

  .2004 و2003بالنسبة لألداء في عامي 
  

---- 
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  التاسعالمرفق 

 اللجنة التنفيذیة للصندوق متعدد األطرافالجماهيریة العربية الليبية ومشروع اتفاق بين 
 لمواد المستنفدة لألوزوناللقضاء التدریجي على 

  
واللجنة التنفيذية المتعلق باالنتهاء من ") البلد("الجماهيرية العربية الليبية يمثل هذا االتفاق مفهوم   1

ريجي على استخدام المواد المستنفدة لألوزون الخاضع للرقابة في القطاعات الواردة في التذييل القضاء التد
يناير / المجموعة الثانية من بروتوآول مونتريال قبل األول من آانون الثاني1في المرفق ") المواد("ألف -1

2010.  
  
لرقابة طبقا ألهداف القضاء يوافق البلد على القضاء التدريجي على استخدام المواد الخاضعة ل  2

وتتمشى أهداف القضاء التدريجي . من هذا االتفاق") األهداف("ألف -2التدريجي السنوية الواردة في التذييل 
 15خطة العمل الموافق عليها في االجتماع الـ  عليها تالسنوي، آحد أدنى، مع جداول الخفض التي نص

د، من خالل قبوله لهذا االتفاق وأداء اللجنة التنفيذية اللتزاماتها ويقبل البل. بروتوآول مونترياللألطراف في 
، بعدم طلب أو تلقي مزيد من التمويل من الصندوق متعدد األطراف يتعلق 3بالتمويل الواردة في الفقرة 

  .بالمواد
  
حية المبدأ على وعلى شرط امتثال البلد اللتزاماته الواردة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية من نا  3

وتقدم اللجنة التنفيذية من ناحية المبدأ هذا . إلى البلد") التمويل("ألف -2تقديم التمويل الوارد في التذييل 
  ").جدول صرف التمويل("ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

  
ويقبل أيضا التحقق . ألف-2ك في التذييل يلبي البلد حدود االستهالك لكل مادة آما أشير إلى ذل  4

  .  من هذا االتفاق8المستقل من الوآالة المنفذة المعنية لتحقيق حدود االستهالك آما وردت في الفقرة 
  
 30لن تقدم اللجنة التنفيذية التمويل طبقا لجداول صرف التمويل ما لم يلبي البلد الشروط التالية قبل   5

  :     اللجنة التنفيذية المعني الوارد في جدول صرف التمويلجتماعيوما على األقل من ا
  

  أن البلد قد قام بتلبية هدف السنة المعنية؛  )أ (

 
  ؛8أن تلبية هذه األهداف قد تم التحقق منها بشكل مستقل آما ورد في الفقرة   )ب (

  
  أن البلد قد انتهي فعليا من جميع األعمال الواردة في آخر برنامج سنوي للتنفيذ؛  )ج (

  
ألف ووافقت عليه اللجنة التنفيذية -4لد قد قدم البرنامج السنوي للتنفيذ الوارد في التذييل أن الب  )د (

  .فيما يتعلق بالسنة التي يطلب فيها التمويل") البرامج السنوية للتنفيذ("
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وترصد المؤسسات الواردة في . يضمن البلد أن يقوم برصد دقيق ألنشطته بمقتضى هذا االتفاق  6
ويخضع . ألف-5وتبلغ عن الرصد طبقا لألدوار والمسؤوليات الواردة في التذييل ") الرصد ("ألف-5التذييل 

  .  8هذا الرصد إلى تحقق مستقل آما ورد في الفقرة 
  
وبينما تحدد التمويل على أساس تقديرات حاجات البلد لتنفيذ التزاماته بمقتضى هذا االتفاق، توافق   7

 البلد التمويل في أغراض أخرى يمكن بيان أنها تيسر إمكانية القضاء اللجنة التنفيذية على أن يستخدم
التدريجي تمشيا مع هذا االتفاق، سواء تم التفكير في استخدام أو عدم استخدام المبالغ عند تحديد مقدار التمويل 

ج البلد السنوي ومع ذلك، ينبغي توثيق أي تغييرات في استخدام التمويل مقدما في برنام. بناء على هذا االتفاق
وعلى أن يخضع لتحقق مستقل آما ورد ) د (5للتنفيذ وتوافق عليه اللجنة التنفيذية آما ورد في الفقرة الفرعية 

  .  8في الفقرة 
  
 :سُتولى عناية محددة لتنفيذ األنشطة في قطاع الخدمة، السيما  8

تياجات المحددة التي قد تنشأ سيلجأ البلد إلى المرونة المتاحة بمقتضى هذا االتفاق لمعالجة االح  )أ (
 أثناء تنفيذ المشروع؛

سيتم تنفيذ برنامج االسترداد وإعادة التدوير لقطاع خدمة التبريد في مراحل حتى يمكن توجيه   )ب (
الموارد ألنشطة أخرى، من قبيل التدريب اإلضافي أو شراء أدوات خدمة، إذا ما لم ُتحقق النتائج 

 .ألف من هذا االتفاق-5 للتذييل المقترحة، وسيتم رصده عن آثب وفقًا
 

يوافق البلد على االضطالع بالمسؤولية الشاملة في إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي  -9
") الوآالة المنفذة الرائدة ("اليونيدوافقت وو. يضطلع بها أو نيابة عنه للوفاء بااللتزامات بمقتضى هذا االتفاق

وتكون الوآالة المنفذة . نفذة الرائدة فيما يتعلق بأنشطة البلد بمقتضى هذا االتفاقعلى أن تكون الوآالة الم
. ألف بما في ذلك، وليس حصرا، التحقق المستقل-6 التذييل يؤولة عن تنفيذ األنشطة الواردة فالرائدة مس

صندوق متعدد ويوافق البلد أيضا على التقييم الدوري الذي ينفذ بمقتضى برامج عمل الرصد والتقييم لل
وتوافق اللجنة التنفيذية من ناحية المبدأ على أن تقدم إلى الوآالة المنفذة الرائدة الرسوم الواردة في . األطراف

  .ألف-2 من التذييل 6الصف 
  

في القطاعات الواردة في الفقرة  البلد ألي سبب من األسباب أهداف القضاء على المواد إذا لم يلّب  10
أو لم يمتثل لهذا االتفاق، يوافق البلد على أنه ال يستحق التمويل طبقا لجدول صرف يها أعاله الثانية المشار إل

وبناء على تقدير اللجنة التنفيذية، يعاد التمويل طبقا لجدول صرف تمويل منقح تحدده اللجنة التنفيذية . التمويل
لبيتها قبل تسلم القسط التالي من التمويل  جميع التزاماته التي آان يتعين عليه تىبعد أن يبين البلد أنه أوف

ويسلم البلد بقيام اللجنة التنفيذية بخفض مبلغ التمويل بناء على المبالغ . بمقتضى جدول صرف التمويل
ألف فيما يتعلق بكل طن من قدرات استنفاد األوزون من عمليات الخفض في االستهالك -7الواردة في التذييل 

  .التي لم تتحقق في أي سنة
  
لن يجرى أي تعديل على عناصر التمويل لهذا االتفاق على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في   11

  .المستقبل التي قد تؤثر على تمويل أي مشروعات لقطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات عالقة في البلد
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ويوفر، . ة لتيسير تنفيذ هذا االتفاقيمتثل البلد ألي طلب معقول للجنة التنفيذية والوآالة المنفذة الرائد 12
  .بصورة خاصة، إلى الوآالة المنفذة الرائدة المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق

  
و آما  يجرى االضطالع بجميع االتفاقات الواردة في هذا االتفاق فقط في سياق بروتوآول مونتريال  31

وجميع المصطلحات المستخدمة في هذا .   امات هذا البروتوآول وال تتجاوز االلتزورد في هذا االتفاق
  .االتفاق لها المعني المحدد لها في البروتوآول ما لم ينص على خالف ذلك هنا
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  تذیيالت
  

  المواد: ألف-1التذیيل 
  
  :ترد أدناه المواد المستنفذة لألوزون التي يتعين القضاء التدريجي عليها بمقتضى االتفاق  1
  
  

المجموعة   ألفالمرفق 
  األولي

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

  
  األهداف والتمویل: ألف-2التذیيل 

  
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

  *جدول الخفض لبروتوآول مونتريال 
  

710,0610,0358,0 107,0  0 

 الحد األقصى لمجموع االستهالك -1
  CFCالمسموح به لـ 

  

700,0461,0300,0176,0 52,0 11,6 0 

   الخفض من المشروعات الجارية-2
  

239,010,500 0 0 0 

  
 الخفض الجديد بمقتضى الخطة -3

  الحالية
  

0150,5124,0124,0 40,4 11,6 0 

  CFC مجموع الخفض السنوي لـ -4
  

239,0161,0124,0124,0 40,4 11,6 0 

  0 0 1.500,00720.000277.947   تمويل اليونيدو الموافق عليه-5
  0 0 112.5054.00020.846   تكاليف دعم اليونيدو-6
 مجموع التمویل الموافق عليه -7
  )االمریكية بمالیين الدوالرات(

1.612.500774.000298.793  0  

  
  . لألطراف في بروتوآول مونتريال15اع الـ وفقا لخطة العمل الموافق عليها في االجتم  : *ملحوظة

  
  جدول صرف التمویل: ألف-3التذیيل 

  
  .يجري النظر في الموافقة على التمويل في آخر اجتماع في السنة قبل سنة الخطة السنوية  1
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  استمارة البرنامج السنوي للتنفيذ: ألف-4التذیيل 

  
        البيانات  1

    

   البلد 
   سنة الخطة 
   لسنوات المنتهيةعدد ا 
   عدد السنوات المتبقية بمقتضى الخطة 
   هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من السنة السابقة 
   هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من سنة الخطة 
   مستوى التمويل المطلوب 
   الوآالة المنفذة الرائدة 

  
  األهداف  2
  

   المؤشرات
 السنة السابقة

 
ة الخطةسن  

 
 الخفض

اإلمداد من المواد        الواردات
       )1(المجموع  المستنفدة لألوزون 

       التصنيع
       الخدمة
       التخزين

الطلب على المواد 
  المستنفدة لألوزون

       )2(المجموع 
  
  إجراءات الصناعة  3
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استهالك السنة   القطاع
)1(السابقة   

االستهالك سنة 
)2(خطة ال  

الخفض في سنة 
 الخطة    

) 1 ( – ) 2(  

عدد 
المشروعات 
 المنتهية

عدد  األنشطة 
 المتعلقة بالخدمة

القضاء التدریجي 
على المواد 
المستنفدة 

بأطنان (لألوزون 
من قدرات استنفاد 

) األوزون  
تصنيعال  

     األيروصول
     الرغاوى
     التبريد

     المذيبات
     أخرى

     المجموع
      

 

 
 الخدمة

      التبريد
        المجموع

المجموع 
  الكلي

      

  
  المساعدة التقنية  4
  

  _____________________    :النشاط المقترح
  _____________________      :الهدف

  _____________________  :المجموعة المستهدفة
  _____________________      :األثر

  
  اءات الحكومةإجر  5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المخطط/السياسة
نوع سياسة الرقابة على المواد المستنفدة 

  الخدمة الخ: لألوزون
  

    الوعي الجماهيري
    أخرى

  
  الميزانية السنویة  6
  

  )بالدوالرات(النفقات المخططة   النشاط
    
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلداریة  7
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  صد وأدوارهامؤسسات الر: ألف-5التذیيل 
  
  .ستغطي وزارة البيئة عملية الرصد من خالل وحدة األوزون الوطنية وفريق التنفيذ  1
  
وسيتم رصد االستهالك من خالل استالم البيانات من إدارة الجمارك وتدقيقها مع البيانات التي   2

لوطنية وفريق وفي الوقت ذاته، تكون وحدة األوزون ا. ُتجمع بشكل دائم من الموزعين والمستهلكين
  .التنمية المسؤولين أيضا عن إعداد خطة الرصد الوطنية لتنفيذ خطة القضاء التدريجي على المواد

  
ويتعين عليهما جمع وتحليل . وتقع مسؤولية اإلبالغ على وحدة األوزون الوطنية وفريق التنفيذ  3

  :نتظمجميع المعلومات بطريقة جيدة التوقيت وتقديم التقارير التالية بشكل م
 
 
  

  التقارير السنوية عن استهالك المواد التي يتعين تقديمها إلى أمانة األوزون؛  )أ( 
  

 لتقديمه إلى التقارير السنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء التدريجي  )ب(
  اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف؛

  
  . إلى اليونيدوالتقارير المتصلة بالمشروع المقدمة  )ج(  

   
فيما يتعلق بعملية التقييم، ستقوم وزارة البيئة واليونيدو باختيار وتعيين خبير استشاري يعمل بالتعاون   4

  .الوثيق مع فريق التنفيذ لتقييم التقدم المحرز، ونوعية وأداء تنفيذ خطة القضاء التدريجي على المواد
  
البيانات والمعلومات المالية والتقنية بشأن تنفيذ خطة ويحصل الخبير االستشاري بالكامل على جميع   5

  .القضاء التدريجي على المواد من أجل جمع بيانات موثوقة وتدقيقها
  
ُيعّد الخبير االستشاري التقارير الفصلية المتعلقة باألنشطة ويقدمها إلى اليونيدو وآذلك التقارير   6

وُترسل التقارير بعد أن . لى المواد وأرقام االستهالكنصف السنوية بشأن حالة تنفيذ القضاء التدريجي ع
  .  تنظر فيها الينيدو إلى وحدة األوزون الوطنية وفريق التنفيذ من أجل النظر فيها ومتابعتها

  
  :وتشمل مسؤوليات الخبير االستشاري أيضا ما يلي  7

    
  مواد؛تعديالت خطة القضاء التدريجي على ال/وضع التوصيات الخاصة بتحسينات  )أ(
  
مراعاة تعليقات اليونيدو ووحدة األوزون الوطنية وفريق التنفيذ على التقارير والتصرف بناء   )ب(

  على ذلك؛ 
    

المساعدة في التنظيم والمشارآة في زيارات التقييم الممكنة من قبل اليونيدو أو أمانة   )ج(
  .الصندوق المتعدد األطراف
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  :ومن جهة أخرى ينبغي لليونيدو أن  8
    
  ُتزّود الخبير االستشاري المستقل بجميع المعلومات ذات الصلة؛  )أ(  

  
  تزّود الخبير االستشاري بالدعم والمشورة الالزمين؛  )ب(  

  
تنظر وتعّلق على التقارير المقدمة بطريقة جيدة التوقيت وتصدر التوصيات إلى فريق   )ج(

  التنفيذ؛
  

  .التنفيذ بأآثر الطرق مالءمةتراقب أداء آل من الخبير االستشاري وفريق   )د(  
 
  

  دور وآالة التنفيذ الرائدة: ألف-6التذیيل 
  

حدد في وثيقة المشروع تمشيا مع ت من األنشطة مجموعة مسؤولة عن اليونيدوتكون   1
  :الخطوط التالية

  
ضمان األداء والتحقق المالي طبقا لهذا االتفاق وبناء على اإلجراءات الداخلية   )أ (

   في خطة القضاء التدريجي للبلد؛والمتطلبات الواردة
  

توفير التحقق إلى اللجنة التنفيذية بأن األهداف قد تم تلبيتها وأن األنشطة السنوية   )ب (
  المرتبطة بها قد انتهت آما ورد في البرنامج السنوي للتنفيذ؛

  
  ساعدة البلد في إعداد البرنامج السنوي للتنفيذ؛م  )ج (
  
 للتنفيذ في المستقبل اإلنجازات في ضمان أن ينعكس في البرامج السنوية  )هـ(  )د (

  البرامج السنوية للتنفيذ؛
  
لعام  من البرنامج السنوي للتنفيذ ااإلبالغ عن تنفيذ البرنامج السنوي للتنفيذ بدء  )ه (

  ؛2004
  
ضمان أن عمليات االستعراض التقني التي تقوم بها الوآالة المنفذة الرائدة قد نفذها   )و (

  خبراء تقنيون مستقلون؛
  
  ات اإلشراف المطلوبة؛تنفيذ بعث  )ز (
  
ضمان وجود آلية تشغيل للسماح بالتنفيذ الفعال والمتسم بالشفافية للبرنامج السنوي   )ح (

  للتنفيذ واإلبالغ عن بيانات صحيحة؛
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  التحقق للجنة التنفيذية بأن استهالك المواد قد تم القضاء عليه طبقا لألهداف؛  )ط (
  
  تضاء؛تنسيق أنشطة وآاالت التنفيذ التنسيقية، عند االق  )ي (
  
  ضمان أن عمليات الصرف للبلد قائمة على أساس استخدام المؤشرات؛  )ك (
  
  .تقديم المساعدة بشأن السياسة واإلدارة والدعم التقني عند طلبها  )ل (
  

  خفض التمویل عند الفشل في االمتثال: ألف-7التذیيل 
  
لكل طن من ي أمريكدوالر  11.000 من االتفاق، يجوز خفض مقدار التمويل بمبلغ 9طبقا للفقرة   1

  ..ةقدرات استنفاد األوزون من عمليات الخفض في االستهالك الذي لم يتحقق في السن
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  العاشرالمرفق 

 مشروع اتفاق بين فنزويال واللجنة التنفيذية للصندوق متعدد 
للقضاء التدريجي على المواد المستنفدة لألوزون األطراف  

  
واللجنة التنفيذية المتعلق باالنتهاء من القضاء التدريجي ") البلد("يمثل هذا االتفاق مفهوم فنزويال   1

") المواد("ألف -1زون الخاضع للرقابة في القطاعات الواردة في التذييل على استخدام المواد المستنفدة لألو
  .  امتثاال لجداول البروتوآول2010يناير / آانون الثاني1
  
يوافق البلد على القضاء التدريجي على استخدام المواد الخاضعة للرقابة في جميع القطاعات طبقا   2

. من هذا االتفاق") األهداف("ألف -2 من التذييل 1لصف ألهداف القضاء التدريجي السنوية الواردة في ا
وتتمشى أهداف القضاء التدريجي السنوي، آحد أدنى، مع جداول الخفض التي نص عليها بروتوآول 

ة التنفيذية اللتزاماتها بالتمويل الواردة في ـويقبل البلد، من خالل قبوله لهذا االتفاق وأداء اللجن. مونتريال
   طلب أو تلقي مزيد من التمويل من الصندوق متعدد األطراف فيما يتعلق باستهالك المواد، بعدم3الفقرة 

  
وعلى شرط امتثال البلد اللتزاماته الواردة في هذا االتفاق في الفقرات التالية، توافق اللجنة التنفيذية   3

وتقدم اللجنة . إلى البلد") مويلالت("ألف -2 من التذييل 5من ناحية المبدأ على تقديم التمويل الوارد في الصف 
صرف جدول ("ألف -3التنفيذية من ناحية المبدأ هذا التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

  ).األموال
  
الحد األقصى (ألف -2 من التذييل 1يلبي البلد حدود االستهالك لكل مادة آما أشير إلى ذلك في الصف  4

ويقبل أيضا التحقق المستقل من الوآالة المنفذة المعنية لتحقيق حدود االستهالك آما ). بهلالستهالك المسموح 
  .  من هذا االتفاق9وردت في الفقرة 

  
 30لن تقدم اللجنة التنفيذية التمويل طبقا لجداول صرف التمويل ما لم يلبي البلد الشروط التالية قبل   5

  :الوارد في جدول صرف التمويليوما من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني 
      

  أن البلد قد قام بتلبية هدف السنة المعنية؛  )أ (

   ؛9أن تلبية هذه األهداف قد تم التحقق منها بشكل مستقل آما ورد في الفقرة   )ب(  

  أن البلد قد انتهي فعليا من جميع األعمال الواردة في آخر برنامج سنوي للتنفيذ؛  )ج(  

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

وترصد المؤسسات الواردة في . يضمن البلد أن يقوم برصد دقيق ألنشطته بمقتضى هذا االتفاق  6
ويخضع . ألف-5وتبلغ عن الرصد طبقا لألدوار والمسؤوليات الواردة في التذييل ") الرصد ("ألف-5التذييل 

  .  9هذا الرصد إلى تحقق مستقل آما ورد في الفقرة 
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وبينما تحدد التمويل على أساس تقديرات حاجات البلد لتنفيذ التزاماته بمقتضى هذا االتفاق، توافق   7
 البلد التمويل في أغراض أخرى يمكن بيان أنها تيسر إمكانية القضاء اللجنة التنفيذية على أن يستخدم

التدريجي تمشيا مع هذا االتفاق، سواء تم التفكير في استخدام أو عدم استخدام المبالغ عند تحديد مقدار التمويل 
ج البلد السنوي ومع ذلك، ينبغي توثيق أي تغييرات في استخدام التمويل مقدما في برنام. بناء على هذا االتفاق

وعلى أن يخضع لتحقق مستقل آما ورد ) د (5للتنفيذ وتوافق عليه اللجنة التنفيذية آما ورد في الفقرة الفرعية 
  .  9في الفقرة 

  
  :تولي عناية خاصة لتنفيذ األنشطة في قطاع الخدمة وال سيما  8
  

جات الخاصة التي قد تظهر استخدام البلد للمرونة المتاحة بمقتضى هذا االتفاق لتلبية الحا  )أ(
  خالل تنفيذ البرنامج؛ 

يجرى تنفيذ برنامج االستعادة وإعادة التدوير لقطاع خدمة التبريد على مراحل حتى يمكن   )ب(
توجيه الموارد إلى أنشطة أخرى مثل تدريب إضافي أو شراء أدوات للخدمة، إذا لم تتحقق 

  .ألف من هذا االتفاق-5النتائج المقترحة، ويجرى الرصد طبقا للتذييل 
  

يوافق البلد على االضطالع بالمسؤولية الشاملة في إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي   9
ووافقت منظمة األمم المتحدة للتنمية . يضطلع بها أو نيابة عنه لإليفاء بااللتزامات بمقتضى هذا االتفاق

تكون الوآالة المنفذة الرائدة فيما يتعلق بأنشطة البلد بمقتضى على أن ") الوآالة المنفذة الرائدة("الصناعية 
ألف بما في ذلك -6وتكون الوآالة المنفذة الرائدة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة الواردة في التذييل . هذا االتفاق

مج عمل ويوافق البلد أيضا على عمليات التقييم الدورية التي تنفذ بناء على برا. وليس حصرا التحقق المستقل
وتوافق اللجنة التنفيذية من ناحية المبدأ على أن توفر للوآالة . الرصد والتقييم للصندوق متعدد األطراف

  . ألف-2 من التذييل 8المنفذة الرائدة الرسوم الواردة في الصف 
  

ثل إذا لم يلبي البلد ألي سبب من األسباب أهداف القضاء على المواد في جميع القطاعات أو لم يمت  10
وبناء على تقدير اللجنة . لهذا االتفاق، يوافق البلد على أنه ال يستحق التمويل طبقا لجدول صرف التمويل

التنفيذية، يعاد التمويل طبقا لجدول صرف تمويل منقح تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبين البلد أنه أوفي جميع 
. سط التالي من التمويل بمقتضى جدول صرف التمويلالتزاماته التي آان يتعين عليه تلبيتها قبل تسلم الق

ألف فيما يتعلق -7ويسلم البلد بقيام اللجنة التنفيذية بخفض مبلغ التمويل بناء على المبالغ الواردة في التذييل 
  .بكل طن من قدرات استنفاد األوزون من عمليات الخفض في االستهالك التي لم تتحقق في أي سنة واحدة

  
أي تعديل على عناصر التمويل لهذا االتفاق على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في لن يجرى   11

  .المستقبل التي قد تؤثر على تمويل أي مشروعات لقطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات عالقة في البلد
  

ويوفر، . ذ هذا االتفاقيمتثل البلد ألي طلب معقول للجنة التنفيذية والوآالة المنفذة الرائدة لتيسير تنفي  12
  .بصورة خاصة، إلى الوآالة المنفذة الرائدة المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق
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آما .  ول يجرى االضطالع بجميع االتفاقات الواردة في هذا االتفاق فقط في سياق بروتوآول مونتريا  13
بروتوآول وجميع المصطلحات المستخدمة في هذا االتفاق  وال تتجاوز االلتزامات هذا الورد في هذا االتفاق

  .لها المعني المحدد لها في البروتوآول ما لم ينص على خالف ذلك هنا
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  ألف-1التذييل 

  المواد
  

  :إن المواد المستنفدة لألوزون التي يتعين القضاء التدريجي عليها بمقتضى االتفاق هي آما يلي  1
  
  

المجموعة  المرفق ألف
 األولي

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

  
  
  

  ألف-2التذييل 

  األهداف والتمويل
  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 *2003 السنة
جدول الخفض لبروتوآول 

 مونتريال
3,322 3,322 1,661 1,661 498 498 498 0 

الحد األقصى لالستهالك   -1
 المسموح به

1,750 1,694 1,421 1,171 498 398 265 0 

 الخفض من المشروعات  -2
 الجارية

312 56 136 0 0 0 0 0 

 الخفض الجديد بمقتضى هذه  -3
 الخطة

0 0 138 250 673 100 133 265 

 مجموع الخفض السنوي من  -4
CFC   

312 56 273 250 673 100 133 265 

التمويل المتفق عليه للوآالة   -5
 المنفذة الرائدة

998,096 902,065 1,613,465 2,113,465 613,465 
   

 تكاليف الدعم للوآالة المنفذة  -6
 الرائدة

74,857 67,655 121,010 158,510 46,010 
   

مجموع التمويل المتفق عليه   -7
 بماليين الدوالرات(

 )**األمريكية

1,072,953 969,720 1,734,475 2,271,975 659,475 
   

الة مجموع تكاليف دعم الوآ  -8
 ) األمريكيةبماليين الدوالرات(

74,857 67,655 121,010 158,510 46,010 
   

  االستهالك المقدر  *
ا ـل منهـن يبلغ آـى قسطيـب علـ يطلأمريكي دوالر2 042 673غ  ـ مبل2004ام ـذ لعـوي للتنفيـج السنـل البرنامـغ مجمـوع تمويــ يبل  **

 في االجتماعين الحادي واألربعين والثاني واألربعين على التوالي على أساس  أمريكي الر دو969 720و أمريكي  دوالر 1 072 953
  . لفنزويال2004 و 2003مخصصات خطط عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعامي 
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  ألف-3التذييل 

  صرف األموالجدول 
  
ينظر في الموافقة على التمويل في االجتماع األول من سنة البرنامج السنوي ابتداء من البرنامج   1

 على قسطين في االجتماع 2004وينظر في الموافقة على تمويل البرنامج السنوي لعام . 2005السنوي لعام 
تمشيا مع مخصصات  2004 وفي االجتماع الثاني واألربعين في عام 2003الحادي واألربعين في عام 

  .2004 و 2003منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لفنزويال في خطط عملها لعامي 
  
  

  ألف-4التذييل 

  استمارة البرنامج السنوي للتنفيذ
  

  البيانات 1

  البلد 

  سنة الخطة 

  عدد السنوات المنتهية 

  عدد السنوات المتبقية بمقتضى الخطة 

  اد المستنفدة لألوزون من السنة السابقةهدف استهالك المو 

  هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من سنة الخطة 

  مستوى التمويل المطلوب 

  الوآالة المنفذة الرائدة 

   
  األهداف  2
  

ا سنة الخطة السنة السابقة المؤشرات
ل
خ
ف

 ض

اإلمداد من المواد المستنفدة     الواردات
    )1 (المجموع لألوزون 

     
    اإلنتاج
    الخدمة
    التخزين

الطلب على المواد 
 المستنفدة لألوزون

    )2(المجموع 
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  إجراءات الصناعة  3
استهالك السنة  القطاع

)1(السابقة   
االستهالك سنة 

)2(الخطة   
الخفض في سنة 

 الخطة
)1(-)2 (  

عدد المشروعات 
 المنتهية

عدد  األنشطة 
المتعلقة 

دمةبالخ  

القضاء 
التدريجي 

على المواد 
المستنفدة 
لألوزون 

بأطنان من (
قدرات 
استنفاد 
) األوزون  

 اإلنتاج
     األيروصول
     الرغاوى
     التبريد

     المذيبات
     أخرى

      المجموع
     

 

 
 الخدمة

      التبريد
        المجموع

       المجموع الكلي
  
  مساعدة التقنيةال  4
  

  _____________________       ترحـالنشاط المق
  _____________________        الهدف

  _____________________    المجموعة المستهدفـة
  _____________________        رـاألث

  
  إجراءات الحكومة  5
  

 جدول التنفيذ النشاط المخطط/السياسة
: واد المستنفدة لألوزوننوع سياسة الرقابة على الواردات من الم

 الخدمة الخ
 

  الوعي الجماهيري
  أخرى

  
  الميزانية السنوية  6

 )بالدوالرات(النفقات المخططة  النشاط
  

  المجموع
7 

  الرسوم اإلدارية  
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  ألف-5التذييل 

  مؤسسات الرصد وأدوارها
  
جميع ات استهالك بيان) FONDOIN(، ترصد وحدة األوزون الوطنية من خالل الفرق اإلقليمية  .1

يهدف تفتيش الشرآات التي خضعت لعمليات تحويل إلى ضمان عدم استعمال المواد بعد إتمام . المواد
  .ويصلح نظام الترخيص أداة للرصد وضمان امتثال تدابير الرقابة. المشروع

  
 الدعم أتاحت الحكومة وهي تعتزم أن تتيح استمرار األنشطة والمصادقة على المشروعات من خالل  .2

  .المؤسسي على مدى السنوات المقبلة، األمر الذي يضمن نجاح أي نشاط موافق عليه ألجل فنزويال
  
بعد وضع الخطة القطرية السترداد غاز التبريد وإعادة تدويره، يباشر بعملية الرصد لمعرفة ما إذا   .3

  .CFCلغاز التبريد آان تنفيذ المشروع يجري بنجاح وللتأآد من بلوغ هدف اإلزالة التدريجية 
  
إلى القيام ) وحدة األوزون، الوآالة الحكومية، المؤسسة المحلية لشؤون البيئة(تعمد الهيئة المعّينة   .4

  :بأعمال الرصد عبر
  

وضع نظام يحرص، بالتعاون مع المؤسسة النظيرة، على أن يحظى آل مرآز من مراآز   ) أ(
 أو أن يرغم على التبليغ بالبيانات إعادة التدوير وآل مشغل من مشاغل الخدمة بالتشجيع

وإعطاء المعلومات إلى خطة االسترداد وإعادة التدوير، وهذا ما يمكن إجراؤه من خالل 
  استمارات تملؤها مراآز إعادة التدوير ومشاغل الخدمة؛

  
  إتاحة خدمات مكتبية بما فيها نظام حواسيب لجمع البيانات وتحليلها؛  ) ب(

  
  نظيرة بشكل منتظم؛متابعة االتصال بالمؤسسة ال  ) ج(

  
  زيارة الورش ومراآز إعادة التدوير من وقت إلى آخر؛  ) د(

  
  متابعة االتصال بمكاتب الجمارك بشكل منتظم؛  )هـ(

  
 .مراآز إعادة التدوير والورشيجري جمع العلومات التالية من   .5
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  CFCآمية غاز التبريد 
  

زة في آل مشغل من مشاغل عدد األجهزة الخاضعة السترداد غاز التبريد ونوع هذه األجه •
  .الخدمة

  . المستردة في آل ورشة من الورشCFCآمية غازات التبريد  •
 المستردة المرسلة إلى مراآز إعادة التدوير في آل ورشة من CFCآمية غازات التبريد  •

  .الورش
  . المستردة المخزنة في آل ورشة من الورشCFCآمية غازات التبريد  •
  .اردة من مشاغل الخدمة في آل مرآز من مراآز إعادة التدوير الوCFCآمية غازات التبريد  •
  . المعاد تدويرها في مراآز إعادة التدويرCFCآمية غازات التبريد  •
  .إلى الورش) المباعة( المعاد تدويرها المعادة CFCآمية غازات التبريد  •
  . المستعملة في الورش وتطبيقهاCFCآمية غازات التبريد  •
 التي ال يمكن إعادة تدويرها والتي تخضع لمزيد من المعالجة CFCآمية غازات التبريد  •

  ).المرسلة مثال إلى مصانع االستصالح، أو مصانع التحليل في الخارج(
  .) المستوردة، الخCFCآمية غازات التبريد (بيانات أخرى ذات صلة لرصد الخطة  •

  
  معلومات عن التكلفة

  
  دمة واألطراف التي تتحمل التكلفة؛تكلفة االسترداد في آل مشغل من مشاغل الخ •
  تكلفة إعادة التدوير في آل مرآز من مراآز إعادة التدوير واألطراف التي تتحمل التكلفة؛ •
   المعاد تدويرها؛CFCسعر غازات التبريد  •
  .معلومات مالية أخرى تتعلق برصد خطة االسترداد وإعادة التدوير •

  
  .ا لفحص اآلليات المالئمة للخطة تجمع البيانات والمعلومات ويجري تحليله .6
  
 في قطاع التصنيع، يجري رصد عملية التنفيذ وإتمام اإلزالة التدريجية من خالل الزيارات الميدانية  .7

  .على مستوى المؤسسة
  
يخضع تنفيذ خطة اإلزالة التدريجية بانتظام لعمليات رصد وتحقق وتدقيق تجريها منظمة األمم المتحدة  . 8

  .ناعية طبقا لإلجراءات القائمة لديها ولدى الصندوق المتعدد األطرافللتنمية الص
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  ألف-6التذييل 

  دور وآالة التنفيذ الرائدة
  

تكون وآالة التنفيذ الرائدة مسؤولة عن مدى من األنشطة يحدد في وثيقة المشروع تمشيا مع الخطوط   1
  :التالية

  
ذا االتف            )أ( ا له الي طبق ات           ضمان األداء والتحقق الم ة والمتطلب ى اإلجراءات الداخلي اء عل اق وبن

  الواردة في خطة القضاء التدريجي للبلد؛

توفير التحقق إلى اللجنة التنفيذية بأن األهداف قد تم تلبيتها وأن األنشطة السنوية المرتبطة   )ب(
  بها قد انتهت آما ورد في البرنامج السنوي للتنفيذ؛

  ج السنوي للتنفيذ؛مساعدة البلد في إعداد البرنام  )ج(

ضمان أن ينعكس في البرامج السنوية للتنفيذ في المستقبل اإلنجازات في البرامج السنوية   )د(
  للتنفيذ السابقة؛

  الذي 2005اإلبالغ عن تنفيذ البرنامج السنوي للتنفيذ بدء من البرنامج السنوي للتنفيذ لعام   )د(
  ؛2004يعد ويقدم في عام 

راء تقنيون مستقلون االستعراضات التقنية التي تضطلع بها الوآالة المنفذة ضمان أن ينفذ خب  )هـ(
  الرائدة؛

  تنفيذ بعثات اإلشراف المطلوبة؛  )و(

ضمان وجود آلية تشغيل للسماح بالتنفيذ الفعال والمتسم بالشفافية للبرنامج السنوي للتنفيذ   )ز(
  واإلبالغ عن بيانات صحيحة؛

  ن استهالك المواد قد تم القضاء عليه طبقا لألهداف؛تحقق اللجنة التنفيذية أ  )ح(

  ضمان أن عمليات الصرف للبلد قائمة على أساس استخدام المؤشرات؛  )ط(

  .تقديم المساعدة بشأن السياسة واإلدارة والدعم التقني عند طلبها  )ي(
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  ألف-7التذييل 

  خفض التمويل عند الفشل في االمتثال
  

 دوالر لكل طن من قدرات 8000، يجوز خفض مقدار التمويل المقدم بمبلغ  من االتفاق9طبقا للفقرة   1
  .استنفاد األوزون من عمليات الخفض في االستهالك الذي لم يتحقق في أي سنة واحدة

  
---  
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  الحادي عشرالمرفق 
  

  للصندوقق بين المكسيك واللجنة التنفيذيةمشروع اتفا

يجي على المواد المستنفدة لألوزونللقضاء التدرف متعدد األطرا  
واللجنة التنفيذية المتعلق باالنتهاء من القضاء التدريجي على استخدام ") البلد("يمثل هذا االتفاق مفهوم المكسيك   1
  2010يناير / آانون الثاني1") المواد("ألف -1مواد المستنفدة لألوزون الخاضع للرقابة في القطاعات الواردة في التذييل ال

  .امتثاال لجداول البروتوآول
  
يوافق البلد على القضاء التدريجي على استخدام المواد الخاضعة للرقابة في قطاع التبريد طبقا ألهداف القضاء   2

وتتمشى أهداف القضاء التدريجي . من هذا االتفاق") األهداف("ألف -2 من التذييل 1سنوية الواردة في الصف التدريجي ال
ويقبل البلد، من خالل قبوله لهذا االتفاق وأداء . السنوي، آحد أدنى، مع جداول الخفض التي نص عليها بروتوآول مونتريال

، بعدم طلب أو تلقي مزيد من التمويل من الصندوق متعدد األطراف فيما 3في الفقرة اللجنة التنفيذية اللتزاماتها بالتمويل الواردة 
  .يتعلق بالمواد

  
وعلى شرط امتثال البلد اللتزاماته الواردة في هذا االتفاق في الفقرات التالية، توافق اللجنة التنفيذية من ناحية المبدأ   3

وتقدم اللجنة التنفيذية من ناحية المبدأ هذا . إلى البلد") التمويل("ألف -2 من التذييل 9على تقديم التمويل الوارد في الصف 
  ").جدول الموافقة على التمويل("ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

  
). ك المسموح بهالحد األقصى لالستهال(ألف -2يلبي البلد حدود االستهالك لكل مادة آما أشير إلى ذلك في التذييل   4

  .  من هذا االتفاق8ويقبل أيضا التحقق المستقل من الوآالة المنفذة المعنية لتحقيق حدود االستهالك آما وردت في الفقرة 
  
  
 يوما من اجتماع 30لن تقدم اللجنة التنفيذية التمويل طبقا لجداول صرف التمويل ما لم يلبي البلد الشروط التالية قبل   5

  :يذية المعني الوارد في جدول صرف التمويلاللجنة التنف
      

  

  أن البلد قد قام بتلبية هدف السنة المعنية؛  )أ(

   ؛8أن تلبية هذه األهداف قد تم التحقق منها بشكل مستقل آما ورد في الفقرة   )ب(  

  أن البلد قد انتهي فعليا من جميع األعمال الواردة في آخر برنامج سنوي للتنفيذ؛  )ج(  

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

  
ألف -5التذييل وترصد المؤسسات الواردة في . يضمن البلد أن يقوم برصد دقيق ألنشطته بمقتضى هذا االتفاق  6
ويخضع هذا الرصد إلى تحقق مستقل آما . ألف-5وتبلغ عن الرصد طبقا لألدوار والمسؤوليات الواردة في التذييل ") الرصد("

  .  9ورد في الفقرة 
  
على وبينما تحدد التمويل على أساس تقديرات حاجات البلد لتنفيذ التزاماته بمقتضى هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية   7

أن يستخدم البلد التمويل في أغراض أخرى يمكن بيان أنها تيسر إمكانية القضاء التدريجي تمشيا مع هذا االتفاق، سواء تم 
ومع ذلك، ينبغي توثيق أي تغييرات . التفكير في استخدام أو عدم استخدام المبالغ عند تحديد مقدار التمويل بناء على هذا االتفاق
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وعلى ) د (5قدما في برنامج البلد السنوي للتنفيذ وتوافق عليه اللجنة التنفيذية آما ورد في الفقرة الفرعية في استخدام التمويل م
  .  9أن يخضع لتحقق مستقل آما ورد في الفقرة 

  
  :تولي عناية خاصة لتنفيذ األنشطة في قطاع الخدمة وال سيما  8
  

ق لتلبية الحاجات الخاصة التي قد تظهر خالل تنفيذ استخدام البلد للمرونة المتاحة بمقتضى هذا االتفا  )أ(
  البرنامج؛ 

يجرى تنفيذ برنامج االستعادة وإعادة التدوير لقطاع خدمة التبريد على مراحل حتى يمكن توجيه الموارد إلى   )ب(
أنشطة أخرى مثل تدريب إضافي أو شراء أدوات للخدمة، إذا لم تتحقق النتائج المقترحة، ويجرى الرصد 

  .ألف من هذا االتفاق-5قا للتذييل طب
  

يوافق البلد على االضطالع بالمسؤولية الشاملة في إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يضطلع بها أو نيابة   9
على أن ") ئدةالوآالة المنفذة الرا("ووافقت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية . عنه لإليفاء بااللتزامات بمقتضى هذا االتفاق

وتكون الوآالة المنفذة الرائدة مسؤولة عن تنفيذ . تكون الوآالة المنفذة الرائدة فيما يتعلق بأنشطة البلد بمقتضى هذا االتفاق
ويوافق البلد أيضا على عمليات التقييم الدورية . ألف بما في ذلك وليس حصرا التحقق المستقل-6األنشطة الواردة في التذييل 

وتوافق اللجنة التنفيذية من ناحية المبدأ على أن توفر .  بناء على برامج عمل الرصد والتقييم للصندوق متعدد األطرافالتي تنفذ
  . ألف-2 من التذييل 10للوآالة المنفذة الرائدة الرسوم الواردة في الصف 

  
اعات أو لم يمتثل لهذا االتفاق، يوافق إذا لم يلبي البلد ألي سبب من األسباب أهداف القضاء على المواد في جميع القط  10

وبناء على تقدير اللجنة التنفيذية، يعاد التمويل طبقا لجدول صرف . البلد على أنه ال يستحق التمويل طبقا لجدول صرف التمويل
ا قبل تسلم القسط التالي تمويل منقح تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبين البلد أنه أوفي جميع التزاماته التي آان يتعين عليه تلبيته

ويسلم البلد بقيام اللجنة التنفيذية بخفض مبلغ التمويل بناء على المبالغ الواردة في . من التمويل بمقتضى جدول صرف التمويل
ألف فيما يتعلق بكل طن من قدرات استنفاد األوزون من عمليات الخفض في االستهالك التي لم تتحقق في أي سنة -7التذييل 
  .واحدة

  
لن يجرى أي تعديل على عناصر التمويل لهذا االتفاق على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل التي قد   11

  .تؤثر على تمويل أي مشروعات لقطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات عالقة في البلد
  

ويوفر، بصورة خاصة، . دة لتيسير تنفيذ هذا االتفاقيمتثل البلد ألي طلب معقول للجنة التنفيذية والوآالة المنفذة الرائ  12
  .إلى الوآالة المنفذة الرائدة المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق

  
 و آما ورد في هذا يجرى االضطالع بجميع االتفاقات الواردة في هذا االتفاق فقط في سياق بروتوآول مونتريال  13

وجميع المصطلحات المستخدمة في هذا االتفاق لها المعني المحدد لها في . زامات هذا البروتوآول وال تتجاوز االلتاالتفاق
  .البروتوآول ما لم ينص على خالف ذلك هنا
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  وادـ الم ألف-1التذييل 
  :إن المواد المستنفدة لألوزون التي يتعين القضاء التدريجي عليها بمقتضى االتفاق هي آما يلي  1
  

 CFC-11, CFC-12, CFC-113 CFC 114 and CFC-115 جموعة األوليالم المرفق ألف
  
  

    في قطاع التبريد في المكسيكCFCاألهداف والتمويل لخطة القضاء التدريجي لقطاع   ألف -2التذييل 
  

2003* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
جدول الخفض  مرجع

لبروتوآول مونتريال 
لمواد المرفق ألف 

أطنان  ( األولىالمجموعة
من قدرات استنفاد 

 )األوزون

4,625 4,625 2,312 2,312 694 694 694 0 

 الحد األقصى -1
لمجموع االستهالك 

 CFCsالمسموح به من 
أطنان (في قطاع التبريد 

من قدرات استنفاد 
   )األوزون

1,690 1,669 1,569 1,125 625 325 100 0 

 الخفض من -2
المشروعات الجارية في 

أطنان من (ع التبريد  قطا
 )قدرات استنفاد األوزون

0 20.4 0 0 0 0 0 0 

 الخفض الجديد -3
بمقتضى الخطة في قطاع 

أطنان من (التبريد 
 )قدرات استنفاد األوزون

0 0 100.0 444.2    
500.0  

   
300.0  

   
225.0  

   
100.0  

 مجموع الخفض -4
 في CFCsالسنوي من 

ان من أطن(قطاع التبريد 
 )قدرات استنفاد األوزون

0 20.4 100.0 444.2    
500.0  

   
300.0  

   
225.0  

   
100.0  

 التمويل المتفق عليه -9
للوآالة المنفذة الرائدة 

 )اتدوالر أمريكيبال(
3,000,000 2,800,000 2,684,500 310,000 0 0 0 0 

 تكاليف دعم الوآالة -10
ر دوالبال(المنفذة الرائدة 

 )اتأمريكي
225,000 210,000 201,338 23,250 0 0 0 0 

 مجموع التمويل -13
دوالر بال(المتفق عليه 

 )اتأمريكي
3,225,000 3,010,000 2,885,838 333,250 0 0 0 0 

 مجموع تكاليف دعم -14
دوالر بال(الوآالة 
 )اتأمريكي

225,000 210,000 201,338 23,250 0 0 0 0 

  االستهالك المقدر*
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   جدول الموافقة على التمويلألف -3التذييل 
  

  
  . ينظر في الموافقة على التمويل في آخر اجتماع للسنة السابقة لسنة الخطة السنوية  

  
  

  في قطاع  CFCالبرنامج السنوي للتنفيذ، خطة القضاء التدريجي على ألف   -4التذييل 
  التبريد في المكسيك 

  
  البيانات 1

  البلد 

  لخطةسنة ا 

  عدد السنوات المنتهية 

  عدد السنوات المتبقية بمقتضى الخطة 

  هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من السنة السابقة 

  هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من سنة الخطة 

  مستوى التمويل المطلوب 

  الوآالة المنفذة الرائدة 

   الوآالة المتعاونة 

  
   
  األهداف  2
  

الخ سنة الخطة السنة السابقة المؤشرات
 فض

    الواردات
     *اإلنتاج

اإلمداد من المواد 
 المستنفدة لألوزون 

    )1(المجموع 
     

    اإلنتاج
    الخدمة
    التخزين

الطلب على المواد 
 المستنفدة لألوزون

    )2(المجموع 
  

  نفدة لألوزونللبلدان المنتجة للمواد المست* 
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  إجراءات الصناعة  3
  
استهالك السنة  القطاع

)1(السابقة   
االستهالك سنة 

)2(الخطة   
الخفض في 
 سنة الخطة

)1(-)2 (  

عدد 
المشروعات 
 المنتهية

عدد  األنشطة 
المتعلقة 
 بالخدمة

القضاء 
التدريجي 

على المواد 
المستنفدة 
لألوزون 

بأطنان من (
قدرات 
استنفاد 
) األوزون  

إلنتاجا  
     األيروصول
     الرغاوى
     التبريد

     المذيبات
     أخرى

      المجموع
     

 

 
 الخدمة

      التبريد
        المجموع

       المجموع الكلي
  
  
  المساعدة التقنية  4
  

  _____________________    النشاط المقترح
  _____________________      الهدف

  _____________________  لمجموعة المستهدفةا
  _____________________      األثر

  
  
  إجراءات الحكومة  5
  

 جدول التنفيذ النشاط المخطط/السياسة
سياسة الرقابة على الواردات من المواد المستنفدة 

 الخدمة الخ: لألوزون
 

  الوعي الجماهيري
  أخرى
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  الميزانية السنوية  6
 )اتدوالر أمريكيبال(النفقات المخططة  النشاط

  
  
  
   

   المجموع

  الرسوم اإلدارية  7
  

  مؤسسات الرصد وأدوارها   ألف-5التذييل 
  

ويتوقع أن تضمن عمليات . تقوم الوحدة الوطنية لألوزون برصد بيانات استهالك جميع المواد من خالل أفرقة إقليمية  1
ويكون نظام الترخيص أداة للرصد وضمان .  استخدام المواد بعد انتهاء المشروعاتالتفتيش على الشرآات المتحولة عدم

  .االمتثال لتدابير الرقابة
  
وفرت الحكومة وتنوى توفير استمرار األنشطة والموافقة على المشروعات من خالل الدعم المؤسسي طوال السنوات   2

  .ويضمن هذا نجاح أي نشاط موافق عليه للمكسيك. القادمة
  
وبعد إنشاء مخطط الستعادة وإعادة تدوير سوائل التبريد في أنحاء البلد، سوف يبدأ نشاط الرصد لمعرفة ما إذا آان   3

  . CFCتنفيذ المشروع ناجحا وتحقق هدف القضاء على 
  
  :من خالل) مكتب األوزون، وآالة حكومية، معهد بيئي محلي(يجرى نشاط الرصد الذي يعهد إليه من قبل   4
  

نشاء نظام يضمن، مع المعهد النظير، تشجيع آل مرآز إلعادة التدوير وورشة خدمة أو االلتزام بإبالغ إ  )أ(
ويمكن تحقيق ذلك من خالل استمارات . البيانات وتقديم المعلومات عن مخطط االستعادة وإعادة التدوير

  .  تملؤها مراآز إعادة التدوير وورش الخدمة

  .ية بما في ذلك نظام للكمبيوتر لجمع البيانات وتحليلهاإنشاء تسهيالت مكتبية آاف  )ب(

  .االتصال المنتظم مع المعهد النظير  )ج(

  .زيارات للورش ومراآز إعادة التدوير في مناسبات عديدة  )د(

  .االتصال المنتظم مع مكاتب الجمارك  )هـ(
  .تجمع المعلومات التالية من مراآز إعادة التدوير والورش  5
  

  CFCآمية 
  

  عدد األجهزة الخاضعة الستعادة سوائل التبريد ونوع هذه األجهزة في آل ورشة خدمة؛  •  

   المستعادة في آل ورشة؛CFCمقدار سوائل تبريد   •  

   إلى مراآز إعادة التدوير في آل ورشة؛ المستعادة المرسلةCFCمقدار سوائل تبريد   •  

   المستعادة المخزنة في آل ورشة؛CFCمقدار سوائل تبريد   •  
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   المستعادة الواردة من ورش الخدمة في آل مرآز إلعادة التدوير؛CFCمقدار سوائل تبريد   •  

   المعاد تدويرها في مراآز إعادة التدوير؛CFCمقدار سوائل تبريد   •  

  للورش؛) بيعت( المعاد تدويرها التي أعيدت CFCمقدار سوائل تبريد   •  

  ش واستخدامه؛ المعاد تدويرها المستخدمة في الورCFCمقدار سوائل تبريد   •  

مثال أرسلت إلى ( التي ال يمكن إعادة تدويرها وتخضع لمزيد من المعالجة CFCمقدار سوائل تبريد   •
  ؛)محطات االستعادة أو محطات التخلص في الخارج

  ). المستوردة وما إلى ذلكCFCر سوائل تبريد مقدا(البيانات األخرى ذات العالقة بمخطط الرصد   •  

  

  معلومات عن التكاليف

  تكاليف االستعادة في آل ورشة خدمة واألطراف التي تتحمل التكاليف؛  •  

  ل التكاليف؛ تكاليف إعادة التدوير في آل مرآز إعادة التدوير واألطراف التي تتحم  •  

   المعاد تدويرها؛CFCأسعار سوائل تبريد   •  

  .المعلومات المالية األخرى المتعلقة برصد مخطط االستعادة وإعادة التدوير  •  

  .مخططيجرى تحليل البيانات والمعلومات التي تجمع والتأآد من آفاءة عمليات ال  6

في قطاع اإلنتاج، يجرى رصد عملية التنفيذ وتحقيق القضاء التدريجي من خالل زيارات في الموقع على مستوى   7
  .الشرآات

تقوم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بالرصد المنتظم والتحقق ومراجعة التنفيذ لخطة القطاع تمشيا مع   8
  .اف والمنظمةاإلجراءات القائمة للصندوق متعدد األطر

  

     دور وآالة التنفيذ الرائدةألف-6التذييل 
  

  :تكون وآالة التنفيذ الرائدة مسؤولة عن مدى من األنشطة يحدد في وثيقة المشروع تمشيا مع الخطوط التالية  14

 في خطة ضمان األداء والتحقق المالي طبقا لهذا االتفاق وبناء على اإلجراءات الداخلية والمتطلبات الواردة  )أ( 
  القضاء التدريجي للبلد؛

توفير التحقق إلى اللجنة التنفيذية بأن األهداف قد تم تلبيتها وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد انتهت آما   )ب(
  ورد في البرنامج السنوي للتنفيذ؛

  مساعدة البلد في إعداد البرنامج السنوي للتنفيذ؛  )ج(

  نوية للتنفيذ في المستقبل اإلنجازات في البرامج السنوية للتنفيذ السابقة؛ضمان أن ينعكس في البرامج الس  )د(

  الذي يعد ويقدم في 2005اإلبالغ عن تنفيذ البرنامج السنوي للتنفيذ بدء من البرنامج السنوي للتنفيذ لعام   )هـ(
  ؛2004عام 

  بها الوآالة المنفذة الرائدة؛ضمان أن ينفذ خبراء تقنيون مستقلون االستعراضات التقنية التي تضطلع   )و(
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  تنفيذ بعثات اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ضمان وجود آلية تشغيل للسماح بالتنفيذ الفعال والمتسم بالشفافية للبرنامج السنوي للتنفيذ واإلبالغ عن   )ح(
  بيانات صحيحة؛

  تحقق اللجنة التنفيذية أن استهالك المواد قد تم القضاء عليه طبقا لألهداف؛  )ط(

  ضمان أن عمليات الصرف للبلد قائمة على أساس استخدام المؤشرات؛  )ى( 

  .اإلدارة والدعم التقني عند طلبهاتقديم المساعدة بشأن السياسة و  )ك(

  

     خفض التمويل عند الفشل في االمتثالألف-7التذييل 
  

 لكل طن من قدرات استنفاد ر أمريكيدوال 9 500 من االتفاق، يجوز خفض مقدار التمويل المقدم بمبلغ 9طبقا للفقرة   15
  .األوزون تجاوز حدود االستهالك في السنة

---  
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  الثاني عشرالمرفق 

اللجنة التنفيذیة للصندوق جمهوریة آوریا الشعبية الدیمقراطية ومشروع اتفاق بين 
  لمواد المستنفدة لألوزونرابع آلورید الكربون لللقضاء التدریجي على  متعدد األطراف

  
نتهاء من  واللجنة التنفيذية المتعلق باالآوريا الشعبية الديمقراطيةيمثل هذا االتفاق مفهوم   1

األول من لمواد المستنفدة لألوزون الخاضع للرقابة قبل ل CTCالـ القضاء التدريجي على استخدام 
  .امتثاال لجداول البروتوآول 2010يناير /آانون الثاني

  
 في قطاع المذيباتيوافق البلد على القضاء التدريجي على استخدام المواد الخاضعة للرقابة   2

من هذا ") األهداف("ألف -2 من التذييل 1لتدريجي السنوية الواردة في الصف طبقا ألهداف القضاء ا
وتتمشى أهداف القضاء التدريجي السنوي، آحد أدنى، مع جداول الخفض التي نص عليها . االتفاق

، باستثناء الحد الذي تتطابق فيه أهداف األداء مع رد اجتماع األطراف على بروتوآول مونتريال
ويقبل البلد، من خالل قبوله لهذا االتفاق وأداء اللجنة . الصادر عن اللجة التنفيذية) أ (37/20المقرر 

، بعدم طلب أو تلقي مزيد من التمويل من الصندوق 3التنفيذية اللتزاماتها بالتمويل الواردة في الفقرة 
  .متعدد األطراف يتعلق بالمواد

  
ذا االتفاق في الفقرات التالية، توافق اللجنة وعلى شرط امتثال البلد اللتزاماته الواردة في ه  3

إلى ") التمويل("ألف -2 من التذييل 5التنفيذية من ناحية المبدأ على تقديم التمويل الوارد في الصف 
وتقدم اللجنة التنفيذية من ناحية المبدأ هذا التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في . البلد

  "). التمويلالموافقة على جدول("ألف -3التذييل 
  
. ألف-2 التذييل في 1يلبي البلد حدود االستهالك لكل مادة آما أشير إلى ذلك في السطر   4

دود االستهالك آما وردت في ـق حـة لتحقيـويقبل أيضا التحقق المستقل من الوآالة المنفذة المعني
  .  من هذا االتفاق8الفقرة 

  
مويل طبقا لجداول صرف التمويل ما لم يلبي البلد الشروط التالية لن تقدم اللجنة التنفيذية الت  5

  :     من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني الوارد في جدول صرف التمويلعلى األقل  يوما30قبل 
  

  أن البلد قد قام بتلبية هدف السنة المعنية؛  )أ (

 
  ؛8فقرة أن تلبية هذه األهداف قد تم التحقق منها بشكل مستقل آما ورد في ال  )ب (

  
  أن البلد قد انتهي فعليا من جميع األعمال الواردة في آخر برنامج سنوي للتنفيذ؛  )ج (

  
ألف ووافقت عليه اللجنة -4أن البلد قد قدم البرنامج السنوي للتنفيذ الوارد في التذييل   )د (

  .فيما يتعلق بالسنة التي يطلب فيها التمويل") البرامج السنوية للتنفيذ("التنفيذية 
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وترصد المؤسسات الواردة . اقـ البلد أن يقوم برصد دقيق ألنشطته بمقتضى هذا االتفيضمن  6

ل ـات الواردة في التذييـا لألدوار والمسؤوليـن الرصد طبقـوتبلغ ع") الرصد("ألف -5ل ـفي التذيي
  .  8ذا الرصد إلى تحقق مستقل آما ورد في الفقرة ـويخضع ه. ألف-5
  
 أساس تقديرات حاجات البلد لتنفيذ التزاماته بمقتضى هذا االتفاق، وبينما تحدد التمويل على  7

البلد قد تكون لديه المرونة إلعادة تخصيص األموال الموافق عليها، أو توافق اللجنة التنفيذية على أن 
وعمليات إعادة . جزء منها طبقا للظروف المستجدة تحقيقا لألهداف المبينة في هذا االتفاق

لتي تعتبر تغييرات هامة، ينبغي أن تتضح في تقرير التحقق وأن تعيد اللجنة التخصيص هذه، ا
  .التنفيذية النظر فيها

  
يوافق البلد على االضطالع بالمسؤولية الشاملة في إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة   8

الوآالة  ("يونيدوالوافقت . التي يضطلع بها أو نيابة عنه للوفاء بااللتزامات بمقتضى هذا االتفاق
. فيما يتعلق بأنشطة البلد بمقتضى هذا االتفاقعلى أن تكون الوآالة المنفذة الرائدة ") المنفذة الرائدة

بما في ذلك، ألف، -6وتكون الوآالة المنفذة مسؤولة االضطالع بهذه األنشطة الواردة في التذييل 
قييم الدوري الذي ينفذ بمقتضى برامج ويوافق البلد أيضا على الت. وليس حصرا، التحقق المستقل

وتوافق اللجنة التنفيذية من ناحية المبدأ على أن تقدم . عمل الرصد والتقييم للصندوق متعدد األطراف
  .ألف-2 من التذييل 8إلى الوآالة المنفذة الرائدة الرسوم الواردة في الصف 

  
 المواد أو لم يمتثل لهذا االتفاق،  البلد ألي سبب من األسباب أهداف القضاء علىإذا لم يلّب  9

وبناء على تقدير اللجنة التنفيذية، . يوافق البلد على أنه ال يستحق التمويل طبقا لجدول صرف التمويل
يعاد التمويل طبقا لجدول صرف تمويل منقح تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبين البلد أنه أوفي جميع 

يتها قبل تسلم القسط التالي من التمويل بمقتضى جدول صرف التزاماته التي آان يتعين عليه تلب
-7ويسلم البلد بقيام اللجنة التنفيذية بخفض مبلغ التمويل بناء على المبالغ الواردة في التذييل . التمويل

ألف فيما يتعلق بكل طن من قدرات استنفاد األوزون من عمليات الخفض في االستهالك التي لم 
  .تتحقق في أي سنة

  
لن يجرى أي تعديل على عناصر التمويل لهذا االتفاق على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية   10

 أو أي أنشطة أخرى اإلنتاج/في المستقبل التي قد تؤثر على تمويل أي مشروعات لقطاع االستهالك
  .ذات عالقة في البلد

  
. الرائدة لتيسير تنفيذ هذا االتفاقيمتثل البلد ألي طلب معقول للجنة التنفيذية والوآالة المنفذة   11

ويوفر، بصورة خاصة، إلى الوآالة المنفذة الرائدة المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا 
  .االتفاق

  
يجرى االضطالع بجميع االتفاقات الواردة في هذا االتفاق فقط في سياق بروتوآول   12

وجميع المصطلحات . ز االلتزامات هذا البروتوآول وال تتجاو و آما ورد في هذا االتفاق  مونتريال
  . المحدد لها في البروتوآول ما لم ينص على خالف ذلك هناىالمستخدمة في هذا االتفاق لها المعن



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/14 
Annex XII 

 

3 

  تذیيالت
  

  المواد: ألف-1التذیيل 
  
ة لألوزون التي ينبغي القضاء عليها تدريجيا بمقتضى االتفاق على النحو ترد المواد المستنفد  1
 :لتاليا

  
  

  )CTCالـ (رابع آلوريد الكربون   المجموعة الثانية   : المرفق باء
  

  األهداف والتمویل: ألف-2التذیيل 
  

 
2003 

 
2004 

 
2005 

CTC-85% 
 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

  
  جداول الخفض لبروتوآول مونتريال

  
  192,8 192,8 92,8 92,8  92,8 0  

 
  
تهالك  الحد األقصى لمجموع االس-1

  لرابع آلوريد الكربونالمسموح به 
  

2.200 2.200 192,8 92,8 77,8 37,8 0 0 

  
   الخفض من المشروعات الجارية-2
  

0 0 565,8 0 0 0 0 0  
 

  
   الحالية الخفض الجديد بمقتضى الخطة-3
  

0 0 1,441,4 100,0 15 40 37,8 0  
 

  
رابع آلوريد  مجموع الخفض السنوي ل-4

  الكربون
  

0 0 2,007,2 100,0 15 40 37,8 0 

  
التمويل الموافق عليه للوآالة المنفذة  -5

  الرائدة
  

3.500.000 1.000.000 300,000      

  
  تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرائدة -6
  

262,500 75,000 22,500      

  
بالدوالر (مجموع التمویل الموافق عليه  -7

  )األمریكي
  

3,762,500 1,075,000 322,500  
      

  
  مجموع تكاليف دعم الوآالة -8
  

262,500 75,000 22.500      
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  جدول الموافقة على التمویل: ألف-3التذیيل 
  
  
  .يجري النظر في الموافقة على التمويل في آخر اجتماع في السنة قبل سنة الخطة السنوية  2
  

  استمارة البرنامج السنوي للتنفيذ: ألف-4التذیيل 
  
  _______________        ناتالبيا  1
  

   البلد 
   سنة الخطة 

   عدد السنوات المنتهية 

   عدد السنوات المتبقية بمقتضى الخطة 

   هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من السنة السابقة 

   هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من سنة الخطة 

   مستوى التمويل المطلوب 

   لمنفذة الرائدةالوآالة ا 

 
  
  األهداف  2
  

   المؤشرات
 السنة السابقة

 

 
 سنة الخطة

 
 الخفض

اإلمداد من المواد      الواردات
     )1(المجموع  المستنفدة لألوزون 

     التصنيع
     الخدمة
     التخزين

الطلب على المواد 
  المستنفدة لألوزون

     )2(المجموع 
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  إجراءات الصناعة  3
  

استهالك السنة   القطاع
)1(السابقة   

االستهالك سنة 
)2(الخطة   

الخفض في سنة 
 الخطة    

) 1 ( – ) 2(  

عدد 
المشروعات 
 المنتهية

عدد  األنشطة 
 المتعلقة بالخدمة

القضاء التدریجي على 
المواد المستنفدة 

بأطنان من (لألوزون 
قدرات استنفاد 

) األوزون  
تصنيعال  

     األيروصول
     اوىالرغ
     التبريد

     المذيبات
     أخرى

      المجموع
      

 

 
 الخدمة

      التبريد
        المجموع

        المجموع الكلي
  
  المساعدة التقنية  4
  

  _____________________    النشاط المقترح
  _____________________      الهدف

  _____________________  المجموعة المستهدفة
  _____________________      األثر

  
  إجراءات الحكومة  5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المخطط/السياسة
    الخدمة الخ: نوع سياسة الرقابة على المواد المستنفدة لألوزون

    الوعي الجماهيري
    أخرى

  
  الميزانية السنویة  6

  
  )بالدوالرات(النفقات المخططة   النشاط

    
    

    المجموع
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  الرسوم اإلداریة  7
  

  مؤسسات الرصد وأدوارها: ألف-5التذیيل 
  
 CTCسُتدار الخطة النهائية للقضاء التدريجي على الـ :  من الخطة5آما أوضح الفرع   3

بمقتضى لجنة سياسات وإدارة مكرسة لذلك، تتألف من منسق ترشحه الحكومة وتدعمها ممثلون 
وسيشل عنصر دعم السياسات واإلدارة . لداعمة الضروريةوخبراء من اليونيدو مع البنى التحتية ا

  :األنشطة التالية على مدى الخطة
  

إدارة وتنسيق تنفيذ الخطة مع إجراءات السياسات الحكومية المختلفة المتعلقة بقطاع   )أ(
  المذيبات؛

      
وضع برنامج لرسم السياسات وإنفاذها، حيث يشمل شتى اإلجراءات التشريعية   )ب(

ذية والمتعلقة بالحوافز والحوافز السلبية والعقوبات لتمكين الحكومة من والتنفي
اآتساب وممارسة الواليات المطلوبة آيما تكفل امتثال قطاع الصناعة اللتزامات 

  القضاء التدريجي؛
  
وضع وتنفيذ أنشطة للتدريب والتوعية وبناء القدرات في اإلدارات الحكومية   )ج(

ي القرارات وغيرهم من أصحاب المصلحة من الرئيسية والمشرعين ومتخذ
  المؤسسات لكفالة مستوى رفيع من االلتزام بأهداف الخطة والتزاماتها؛

  
إذآاء الوعي بخطة القضاء التدريجي والمبادرات الحكومية في القطاع بين   )د(

المستهلكين والجمهور عن طريق تنظيم ورش والدعاية اإلعالمية وسائر تدابير نشر 
  ات؛المعلوم

  
وضع برنامج وإجراءات، عند االقتضاء، للتصدي آلثار القضاء التدريجي على الـ   )هـ(

CTC على عدد معين من المشروعات الصغيرة الحجم في جمهورية آوريا الشعبية 
 المستنفذة، نظرًا إلى الصعوبات التي قد تتسبب CTCالديمقراطية بإعادة استعمال الـ 
  ؛CTC  فيها عمليات القضاء على الـ

  
إعداد خطة تنفيذ تشمل تحديد تتابع مشارآة المؤسسات في المشروعات الفرعية    )و(

  المزمعة؛
  
في CTC التحقق وإصدار الشهادات الخاصة بالقضاء التدريجي على الـ   )ز(

المشروعات المنجزة في إطار الخطة عن طريق القيام بزيارات للمعامل ومراجعة 
  حساب األداء؛

  
  ؛CTCشغيل نظام لإلبالغ عن استخدام المؤسسات لبدائل الـ إنشاء وت  )ح(
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إنشاء وتشغيل آلية المرآزية لرصد وتقييم نواتج الخطة، باالقتران بالهيئات اإلقليمية   )ط(
  .التنظيمية البيئية ضمانًا لالستدامة

 
  دور وآالة التنفيذ الرائدة: ألف-6التذیيل 

  
ألنشطة يحدد في وثيقة المشروع تمشيا مع  من امجموعة مسؤولة عن اليونيدوتكون   4

  :الخطوط التالية
  

ضمان األداء والتحقق المالي طبقا لهذا االتفاق وبناء على اإلجراءات الداخلية   )أ (
  والمتطلبات الواردة في خطة القضاء التدريجي للبلد؛

ة توفير التحقق إلى اللجنة التنفيذية بأن األهداف قد تم تلبيتها وأن األنشطة السنوي  )ب (
  المرتبطة بها قد انتهت آما ورد في البرنامج السنوي للتنفيذ؛

  ساعدة البلد في إعداد البرنامج السنوي للتنفيذ؛م  )ج (
ضمان أن ينعكس في البرامج السنوية للتنفيذ في المستقبل اإلنجازات في البرامج   )د (

  السنوية للتنفيذ؛
] للسنة[لسنوي للتنفيذ اإلبالغ عن تنفيذ البرنامج السنوي للتنفيذ بدء من البرنامج ا  )ه (

  ؛]السنة[للسنة التي يعد فيها ويقدم في 
ضمان أن عمليات االستعراض التقني التي تقوم بها الوآالة المنفذة الرائدة قد نفذها   )و (

  خبراء تقنيون مستقلون؛
  تنفيذ بعثات اإلشراف المطلوبة؛  )ز (
رنامج السنوي ضمان وجود آلية تشغيل للسماح بالتنفيذ الفعال والمتسم بالشفافية للب  )ح (

  للتنفيذ واإلبالغ عن بيانات صحيحة؛
  التحقق للجنة التنفيذية بأن استهالك المواد قد تم القضاء عليه طبقا لألهداف؛  )ط (
  ضمان أن عمليات الصرف للبلد قائمة على أساس استخدام المؤشرات؛  )ي( 
  .تقديم المساعدة بشأن السياسة واإلدارة والدعم التقني عند طلبها  )ك( 

  خفض التمویل عند الفشل في االمتثال: ألف-7ذیيل الت
لكل طن أمريكي دوالر  5.600 من االتفاق، يجوز خفض مقدار التمويل بمبلغ 9طبقا للفقرة   5

  .  ةمن قدرات استنفاد األوزون من عمليات الخفض في االستهالك الذي لم يتحقق في السن
  

-----  
 



 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/14 
Annex XIII 
 

1 

  المرفق الثالث عشر

 مشروع اتفاق بين باآستان واللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف
  للقضاء التدريجي على المواد المستنفدة لألوزون

  
واللجنة التنفيذية المتعلق باالنتهاء من القضاء التدريجي ") البلد(" يمثل هذا االتفاق مفهوم باآستان  1

 31 ألف قبل-1ألوزون الخاضع للرقابة في القطاعات الواردة في التذييل على استخدام المواد المستنفدة ل
  .امتثاال لجداول البروتوآول  2008ديسمبر /آانون األول

  
يوافق البلد على القضاء التدريجي على استخدام المواد الخاضعة للرقابة في قطاعات التبريد   2

ألف -2 من التذييل 1سنوية الواردة في الصف والرغاوي والمذيبات  طبقا ألهداف القضاء التدريجي ال
وتتمشى أهداف القضاء التدريجي السنوي، آحد أدنى، مع جداول الخفض التي . من هذا االتفاق") األهداف("

ويقبل البلد، من خالل قبوله لهذا االتفاق وأداء اللجنة التنفيذية اللتزاماتها . نص عليها بروتوآول مونتريال
، بعدم طلب أو تلقي مزيد من التمويل من الصندوق متعدد األطراف يتعلق 3في الفقرة بالتمويل الواردة 

  .بالمواد
  
وعلى شرط امتثال البلد اللتزاماته الواردة في هذا االتفاق في الفقرات التالية، توافق اللجنة التنفيذية   3

وتقدم اللجنة . إلى البلد") التمويل("ألف -2 من التذييل 9من ناحية المبدأ على تقديم التمويل الوارد في الصف 
جدول ("ألف -3التنفيذية من ناحية المبدأ هذا التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

  ").المصادقة على التمويل
  
ويقبل أيضا التحقق . ألف-2يلبي البلد حدود االستهالك لكل مادة آما أشير إلى ذلك في التذييل   4

  .  من هذا االتفاق8ل من الوآالة المنفذة المعنية لتحقيق حدود االستهالك آما وردت في الفقرة المستق
  
  
 يوما 30لن تقدم اللجنة التنفيذية التمويل طبقا لجداول صرف التمويل ما لم يلبي البلد الشروط التالية   5

  :    تمويلعلى األقل قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المعني الوارد في جدول صرف ال
  

  أن البلد قد قام بتلبية هدف السنة المعنية؛ 6-
 

  ؛8أن تلبية هذه األهداف قد تم التحقق منها بشكل مستقل آما ورد في الفقرة  7-
  

 أن البلد قد انتهي فعليا من جميع األعمال الواردة في آخر برنامج سنوي للتنفيذ؛ 8-
  

") البرامج السنوية للتنفيذ("ألف -4 الوارد في شكل التذييل أن البلد قد قدم البرنامج السنوي للتنفيذ 9-
  .ووافقت عليه اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالسنة التي يطلب فيها التمويل

  
وترصد المؤسسات الواردة في . يضمن البلد أن يقوم برصد دقيق ألنشطته بمقتضى هذا االتفاق  10

ويخضع . ألف-5قا لألدوار والمسؤوليات الواردة في التذييل وتبلغ عن الرصد طب") الرصد("ألف -5التذييل 
  .  8هذا الرصد إلى تحقق مستقل آما ورد في الفقرة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/14 
Annex XIII 

 

2 

  
وبينما تحدد التمويل على أساس تقديرات حاجات البلد لتنفيذ التزاماته بمقتضى هذا االتفاق، توافق   11

ى يمكن بيان أنها تيسر إمكانية القضاء اللجنة التنفيذية على أن يستخدم البلد التمويل في أغراض أخر
التدريجي تمشيا مع هذا االتفاق، سواء تم التفكير في استخدام أو عدم استخدام المبالغ عند تحديد مقدار التمويل 

ومع ذلك، ينبغي توثيق أي تغييرات في استخدام التمويل مقدما في برنامج البلد السنوي . بناء على هذا االتفاق
وعلى أن يخضع لتحقق مستقل آما ورد ) د (5فق عليه اللجنة التنفيذية آما ورد في الفقرة الفرعية للتنفيذ وتوا
  .  8في الفقرة 

  
يوافق البلد على االضطالع بالمسؤولية الشاملة في إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي   12

") الوآالة المنفذة الرائدة("وافقت اليونيدو. تفاقيضطلع بها أو نيابة عنه للوفاء بااللتزامات بمقتضى هذا اال
وتكون الوآالة المنفذة . على أن تكون الوآالة المنفذة الرائدة فيما يتعلق بأنشطة البلد بمقتضى هذا االتفاق

. ألف بما في ذلك، وليس حصرا، التحقق المستقل-6الرائدة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة الواردة في التذييل 
لد أيضا على التقييم الدوري الذي ينفذ بمقتضى برامج عمل الرصد والتقييم للصندوق متعدد ويوافق الب
وتوافق اللجنة التنفيذية من ناحية المبدأ على أن توفر للوآالة المنفذة الرائدة المصروفات الواردة . األطراف

  .ألف-2 من التذييل 10في الصف 
  

أهداف القضاء على المواد في قطاعات التبريد والرغاوي إذا لم يلبي البلد ألي سبب من األسباب   13
وبناء . والمذيبات أو لم يمتثل لهذا االتفاق، يوافق البلد على أنه ال يستحق التمويل طبقا لجدول صرف التمويل

على تقدير اللجنة التنفيذية، يعاد التمويل طبقا لجدول صرف تمويل منقح تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبين 
البلد أنه أوفي جميع التزاماته التي آان يتعين عليه تلبيتها قبل تسلم القسط التالي من التمويل بمقتضى جدول 

ويسلم البلد بإمكانية قيام اللجنة التنفيذية بخفض مبلغ التمويل بناء على المبالغ الواردة في . صرف التمويل
وزون من عمليات الخفض في االستهالك التي لم ألف فيما يتعلق بكل طن من قدرات استنفاد األ-7التذييل 

  .تتحقق في أي سنة
  

لن يجرى أي تعديل على عناصر التمويل لهذا االتفاق على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في   14
المستقبل التي قد تؤثر على تمويل أي مشروعات أخرى لقطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات عالقة 

  .في البلد
  

ويوفر، . متثل البلد ألي طلب معقول للجنة التنفيذية والوآالة المنفذة الرائدة لتيسير تنفيذ هذا االتفاقي  15
  .بصورة خاصة، للوآالة المنفذة الرائدة الحصول على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق

  
 lh; ,قط في سياق بروتوآول مونتريال يجرى االضطالع بجميع االتفاقات الواردة في هذا االتفاق ف  16

وجميع المصطلحات المستخدمة في هذا . وال تتجاوز االلتزامات هذا البروتوآولو آما ورد في هذا االتفاق 
 .االتفاق لها المعني المحدد لها في البروتوآول ما لم ينص على خالف ذلك هنا
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  ألف-1التذييل 

  المواد
  
 المستنفدة لألوزون التي يتعين القضاء التدريجي عليها بمقتضى االتفاق إن األسماء الشائعة للمواد  1
 :هي

  
      

  )CTC(رابع آلوريد الكربون   المجموعة اثنان  :المرفق باء

 
 
  ألف-2التذييل 

  األهداف والتمويل
  

 2003(*) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
جداول الخفض لبروتوآول 

 -CTC   مونتريال
85%      

 الحد األقصى لالستهالك -1
 CTCالمسموح به من الـ

  )ODPطن (
- - 61.9 63.5 63.5 63.5 63.5 0 

ألف  الحد األقصى . 1
لالستهالك المسموح به من 

 في إطار خطة  CTCالـ
 ODPطن (القطاع 

650 389.3 61.9 42.0 32.0 15.0 0 0 

 الخفض من المشروعات -2
 0 0 0 0 0 0 160.7 - الجارية         

الخفض الجديد بمقتضى  -3
 0 15.00 17.0 10.0 20.5 326.5 100.0 -   الخطة

   مجموع الخفض -4
طن  (CTCالسنوي  من الـ

ODP(                          (
- 260.7 326.5 20.5 10.0 17.0 15.00 0 

 التمويل الموافق عليه -5
 0 0 0 0 0 1,200,0001,300,000245,665 للوآالة المنفذة الرائدة

 تكاليف دعم الوآالة -6
 0 0 0 0 0 25,924 97,500 90,000 المنفذة الرائدة

 مجموع التمويل الموافق -7
 - - - 0 0 271,589 1,390,000 1,290,000 )بماليين الدوالرات(عليه 

  االستهالك المقدر* 
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  ألف-3التذييل 
  جدول الموافقة على التمويل

  
  ..ة السنويةموافقة على التمويل في آخر اجتماع في السنة قبل سنة الخطيجرى النظر في ال

  

  ألف-4التذييل 
  استمارة البرنامج السنوي للتنفيذ

  
تستخدم هذه االستمارة إلعداد البرنامج السنوي للتنفيذ وذلك لتنفيذ خطط القضاء التدريجي على   1

  .، ينبغي تعديلها لتناسب حاجات محددة لكل خطةالمواد المستنفدة لألوزون القائمة على األداء؛ ومع ذلك
  

1.   البيانات  

  البلد 

  سنة الخطة 

  عدد السنوات المنتهية 

  عدد السنوات المتبقية بمقتضى الخطة 

  هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من السنة السابقة 

  هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من سنة الخطة 

  توى التمويل المطلوبمس 

  الوآالة المنفذة الرائدة 

  المتعاونة) الوآاالت(الوآالة  

   
  األهداف  .2

  :الهدف
 

السنة  المؤشرات
 السابقة

 الخفض (1) سنة الخطة

    الواردات
    *اإلنتاج

اإلمداد من 
المواد المستنفدة 

    )1(المجموع  لألوزون 
     

    اإلنتاج
    الخدمة
    التخزين

الطلب على 
دة المواد المستنف

 لألوزون

    )2(المجموع 
  للبلدان المنتجة لمواد مستنفدة لألوزون   *
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  إجراءات الصناعة  3
  
استهالك السنة  القطاع

)1(السابقة   
االستهالك 
سنة الخطة 

)2(  

الخفض في سنة الخطة   
)1( – ) 2(  

عدد 
المشروعات 
 المنتهية

عدد  األنشطة 
ة بالخدمةالمتعلق  

القضاء التدريجي على 
المواد المستنفدة 

بأطنان من (لألوزون 
قدرات استنفاد 

) األوزون  
 اإلنتاج

     األيروصول
     الرغاوى
     التبريد

     المذيبات
     أخرى

     المجموع
     

 

 
 الخدمة

      التبريد
        المجموع

       المجموع الكلي
  
  ةالمساعدة التقني  4
  

  _____________________    النشاط المقترح
  _____________________      الهدف

  _____________________  المجموعة المستهدفة
  _____________________      األثر

  
  إجراءات الحكومة  5
  

  ل التنفيذجدو النشاط المخطط/السياسة
الخدمة : مستنفدة لألوزوننوع سياسة الرقابة على استيراد المواد ال

 الخ
 

  الوعي الجماهيري
  أخرى

  
  الميزانية السنوية 6

  

  
  الرسوم اإلدارية  7

 )دوالر أمريكي(النفقات المخططة  النشاط
  
  

 المجموع
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  ألف-5التذييل 

  مؤسسات الرصد وأدوارها
  

ة للخطة آم                .1 اإلدارة الكامل ة باآستان ب ا هو وارد في الفصل        ستضلع الوحدة الوطنية لألوزون لحكوم
اون               . 5.1 وستتولى الوحدة الوطنية لألوزون تنفيذ الخطة من خالل وحدة مخصصة لإلدارة سيتم تشكيلها وبتع

 .وثيق مع اليونيدو

ة                    .2 ذ خطة اإلزال ستتولى وحدة األوزون في نطاق الوزارة الفيدرالية للبيئة مسؤولية رصد وتنسيق تنفي
دو     /األوزون مسؤولة على نشر وتنفيذ السياسة     ستكون وحدة   . التدريجية في القطاع   التشريعات  ومساعدة اليوني

دد               ندوق المتع ة للص ة التنفيذي ى اللجن دم إل ي ُتق ة  الت ارير المرحلي نوية والتق ذ الس ط التنفي داد خط ى إع عل
د                   . األطراف تقوم بت ذ للخطوة وس ى أنشطة التنفي دو عل قيق ستشرف وحدة األوزون الوطنية بالتعاون مع اليوني

ا                     ذه الخطة، بم سنوي للحسابات  من أجل التحقق من مستويات استهالك المواد المستنفدة لألوزون بمقتضى ه
 .في ذلك القيام  بمعاينات مرآزة وزيرات تفتيش عشوائية

  
  

  ألف-6التذييل 

  دور وآالة التنفيذ الرائدة
  

تحديدها في وثيقة المشروع تمشيا تكون وآالة التنفيذ الرائدة مسؤولة عن مجموعة من األنشطة سيتم   1
  :مع الخطوط التالية

  
ضمان األداء والتحقق المالي طبقا لهذا االتفاق وبناء على اإلجراءات الداخلية والمتطلبات   )أ (

 الواردة في خطة القضاء التدريجي للبلد؛
 
لمرتبطة توفير التحقق إلى اللجنة التنفيذية بأن األهداف قد تم تلبيتها وأن األنشطة السنوية ا  )ب (

 بها قد انتهت آما ورد في البرنامج السنوي للتنفيذ؛
  

 ساعدة البلد في إعداد البرنامج السنوي للتنفيذ؛م  )ج (
  

 البرامج السنوية للتنفيذ في البرامج السنوية للتنفيذ المحققة فينعكس اإلنجازات تضمان أن   )د (
  ؛القادمة

  
، 2004لسنة   البرنامج السنوي للتنفيذ  منًااإلبالغ عن تنفيذ البرنامج السنوي للتنفيذ بدء  )ه(

 ؛2005  ويقدم في،لسنة التي يعد فيهاا
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ضمان أن عمليات االستعراض التقني التي تقوم بها الوآالة المنفذة الرائدة قد نفذها خبراء   ) و(
 تقنيون مستقلون؛

  
 تنفيذ بعثات اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

  
ال والمتسم بالشفافية للبرنامج السنوي للتنفيذ ضمان وجود آلية تشغيل للسماح بالتنفيذ الفع  )ح(

 واإلبالغ عن بيانات صحيحة؛
  

 التحقق للجنة التنفيذية بأن استهالك المواد قد تم القضاء عليه طبقا لألهداف؛  ) ط(
  

 تنسيق أنشطة الوآالة المنفذة المنسقة، إن وجدت؛  )ي (
  

  وت؛ضمان أن عمليات الصرف للبلد قائمة على أساس استخدام المؤشرا  ) ك(
  

  .تقديم المساعدة بشأن السياسة واإلدارة والدعم التقني عند طلبها  ) ل(
  
  

  ألف-7التذييل 

  خفض التمويل عند الفشل في االمتثال
  

  ODP دوالر أمريكي للطن 12,000 من االتفاق، يجوز خفض مقدار التمويل بمبلغ 9طبقا للفقرة   1
  .  ةمن عمليات الخفض في االستهالك الذي لم يتحقق في السن

  
  

 


