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  تصویب وضميمة

  آولومبيا: مقترحات مشروعات 

  : بالفقرتين اآلتيتين 45 و 44 عن الفقرتين یستعاض  

وعتين  (اد المرفق ألف أن مشروع االتفاق بين حكومة آولومبيا واللجنة التنفيذية ، على خطة اإلزالة الوطنية لمو       -44 المجم
  .في آولومبيا ، وراد في المرفق األول بهذه الوثيقة  )  والثانيةىاألول

  توصية

المجموعتين األولى (  أمانة الصندوق بأن توافق اللجنة التنفيذية على خطة اإلزالة الوطنية لمواد المرفق األلفيتوص  -45
 واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق األول لكولومبيا المقدمة من اليوئنديبي ، وفقًا لالتفاق المعقود بين حكومة آولومبيا) والثانية 

 دوالر 161 011 مليون دوالر أمريكي زائدًا تكاليف مساندة الوآالة البالغة 2 146 820بهذه الوثيقة ، وأن تخصص مبلغ 
 . أمريكي لليوئنديبي ، لبرنامج التنفيذ السنوى األول من المشروع 
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  المرفق األول

  واللجنة التنفيذیة في سبيل اإلزالة الوطنية لموادمشروع اتفاق بين آولومبيا 
  )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 -1نفدة لألوزون ، في القطاعات المبينة في التذييل الكاملة لالستعمال الخاضع للرقابة للمواد المست

  . للجداول الزمنية المقررة في البروتوآول 2010

، ) المجموعتين األولى والثانيـة(يوافق البلد على إزالة االستعمال الخاضع للرقابة من المواد الواردة في المرفق ألف   -2
في هذا ") األهداف (" ألف 2 ألف من المذييــل 1وفقًا لألهداف السنوية لإلزالة المبينة في الصف ببروتوآول مونتريال ، 

. وأهداف اإلزالة السنوية سوف تلتزم ، على األقل ، بالجداول الزمنية للتخفيض التي يقتضيها بروتوآول مونتريال. االتفاق 
 ، على أنه مستبعد من تطبيق 3فيذية اللتزاماتها التمويلية الموصوفة في الفقرة ويوافق البلد ، بقبول هذا االتفاق وبأداء اللجنة التن

  .أو تلقى مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق بالمواد المذآورة 

 على تقديم تمويل بشرط خضوع البلد لالمتثال إللتزاماته المبينة في هذا االتفاق ، توافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ  -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-1 مادة ، آما هي مبينة في الصف أو الصفوف سوف يلتزم البلد بالحدود القصوى لالستهالك لكل  -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 

قًا للجدول الزمني لصرف التمويل ، إال إذا قام البلد بالوفاء بالشروط اآلتية ، في لن تقدم اللجنة التنفيذية تمويًال وف  -5
 يومًا على األقل تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية المختص بالنظر في الموضوع ، والمبين في الجدول الزمني 30موعد يسبق بـ 

  :لصرف التمويل 

  ي تنطبق على الموضوع  ؛أن يكون البلد قد حقق الهدف بالنسبة للسنة الت  )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(  

ية لبرنامج تنفيذ سنوى على الشكل المبين في يجب أن يكون البلد قد قدم وتلقى مساندة من اللجنة التنفيذ  )4(
  . فيما يتعلق بالسنة المطلوب التمويل عنها ") برامج التنفيذ السنوية ("  ألف -4التذييل 

(" ألف -5والمؤسسات المبينة في التذييـــل . على البلد أن يكفل قيامه برصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق   -6
وسيكون هذا الرصد . ألف -5التبليغ عن ذلك الرصد وفقًا لألدوار والمسؤوليات المبينة في التذييل ستقوم بالرصد و") الرصد 

   .9أيضًا خاضعًا لتحقق مستقل حسبما هو موصوف في الفقرة 
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يذية بينما تحدد التمويل على أساس تقديرات الحتياجات البلد للقيام بإلتزاماته بموجب هذا االتفاق ، توافق اللجنة التنف  -7
على أن البلد يستطيع أن يستعمل التمويل ألغراض أخرى يمكن التدليل على أنها تسهل إجراء عملية اإلزالة على الوجه االسلس 

وأي . بما يتمشى وهذا االتفاق ، سواء اتجه التفكير أو لم يتجه إلى استعمال األموال عند تحديد التمويل بموجب هذا االتفاق 
مويل يجب مع ذلك أن يكون مؤيدًا بالوثائق ، مقدمًا ، في برنامج البلد للتنفيذ السنوي الذي تسانده اللجنة تغيرات في استعمال الت

   .8، ويكون خاضعًا لتحقق مستقل مشار إليه في الفقرة ) د(5التنفيذية آما هو موصوف في الفقرة 

  : يلي سوف تولى عناية محددة لتنفيذ األنشطة في قطاع الخدمة ، والسيما ما  -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(
 إلى أنشطة أخرى مثل توفير تدريب إضافي أو تنفيذه على مراحل ، حتى يمكن تحويل الموارد

توريد أدوات للخدمة ، إذا لم تحقق النتائج المقترحة ، وسوف يجرى رصد دقيق لذلك البرنامج 
 . ألف بهذا االتفاق -5وفقًا للتذييل 

لتي يبذلها أو تبذل يوافق البلد على أن يتحمل المسؤولية الجامعة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق ، وعن جميع األنشطة ا  -9
على أن يكون  هو الوآالة ") الوآالة المنفذة القائدة (" وقد وافق اليوئنديبي . بالنيابة عنه ، للوفاء بإلتزاماته بموجب هذا االتفاق 

قيام باألنشطة وستكون الوآالة المنفذة القائدة مسؤولة عن ال. 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 

وتوافق اللجنة التنفيذية من . تقديرات على فترات دورية ، ستجرى في ظل برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف 
  .  ألف -2 من التذييل 10 تدفع للوآالة المنفذة القائدة األجور المبينة في الصف حيث المبدأ على أن

إذا تخلف البلد ، ألي سبب ، عن الوفاء بأهداف إزالة المواد المبينة في المرفق ألف ، المجموعتيـن األولى والثانية ،   -10
افق البلد في هذه الحالة على أنه لن يكون مؤهًال للتمويل من بروتوآول مونتريال ، أو لم يمتثل على نحو أخر لهذا االتفاق ، يو

وبناء على السلطة التقديرية للجنة التنفيذية ، سيعاد تطبيق التمويل وفقًا لجدول زمني . وفقًا للجدول الزمني لصرف التمويل 
لد أنه وفي بجميع إلتزاماتـــــه التي لصرف التمويل ، بعد إعادة النظر فيه ، حسبما تحدد ذلك اللجنة التنفيذية بعد أن يثبت الب

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 -7التنفيذية يمكن أن تخفض مبلغ التمويل بمقدار المبالغ المبينة في التذييل 

  .سنة ، من تخفيضات االستهالك 

 قرار يصدر في المستقبل عن اللجنة ة في االتفاق الحالى على أساس أيلن يتم تعديل مكونات هذا التمويل المبين  -11
  . التنفيذية ويمكن أن يؤثر في تمويل أية مشروعات في قطاع االستهالك أو أية أنشطة أخرى ذات الصلة بالبلد 

. على البلـد أن يمثل ألي طلب معقول يصدر عن اللجنة التنفيذية وعن الوآالة المنفذة القائدة لتسهيل تنفيذ هذا االتفاق   -12
  . وبصفة خاصة سوف يوفر حصول الوآالة المنفذة القائدة على أية معلومات الزمة للتحقق من امتثاله لهذا االتفاق 

ذا االتفاق إنما تنفذ طبقًا لسياق بروتوآول مونتريال دون سواه ، وال تمتد إلى أن جميع االتفاقات الواردة في ه  -13
وجميع األلفاظ المستعملة بهذا االتفاق لها المعني الذي يعطيها إياها البروتوآول ، . اإللتزامات التي تتجـاوز نطاق البروتوآول 

  .ما لم يكن قد تم تحديد غير ذلك في االتفاق نفسه 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/29/Corr.1 and Add.1 
Annex I 
 

3 
 

  التذیيالت 

  المواد  :  ألف -1التذیيل 

 CFC-11, CFC-12, CFC-113 CFC 114 and CFC-115 المجموعة األولى التذیيل ألف

 الهالونات المجموعة الثانية 

  األهداف والتمویل :  ألف -2التذیيل 
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 

المتفق عليه من مواد 
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  

 التخفيض السنوي -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 (ق الف المرف
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(المعتمد 

  .وينطبق على جميع السنوات  . 2003حتى يناير  )1(
  .إلجمالي الذي يجب التحقق منه في أول يناير من آل عام مبين في أعلى األعمدة التخفيض السنوي ا )2(
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  الجدول الزمني لصرف التمویل:  ألف -3التذیيل 

ونظرًا لمستوى التمويل المقرر ، . سيقدم التمويل للموافقة عليه في االجتماع األخير من السنة التي تسبق سنة بدء خطة السنتين 
  :وسيكون الجدول الزمني لتقديم طلبات التمويل على النحو اآلتي . مويل مقترحان هناك فقط طلبان للت

 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 
   أنجز بنجاح  قدCRMمشروع 

تم ) CFCنظام تراخيص استيراد الـ (المجموعة األولى من التدابير القانونية 
  تصميمه واالتفاق عليه ويكون على وشك التطبيق 

خطة إلصدار التراخيص لألخصائيين ، يكون قد تم تصميمه ، وبدء تنفيذ 
  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 HBMPوضع مدونة الممارسات الجيدة ، والـ 

2005

المجموع  4,500,000

  شكل برنامج التنفيذ السنوي :  ألف -4التذیيل 

  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  
    المنفذة القائدة الوآالة 

  األهداف   -2

 التخفيض سنة الخطة السنة السابقة المؤشرات
 ODSتوريد الـ     االستيراد
    )1(المجموع 

    الصنع 
    الخدمة
    التخزين

  ODSالطلب على الـ 

    )2(المجموع 
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  خطوات تتخذها الصناعة  -3

االستهالك في  القطاع
السنة 
 )1(السابقة

تهالك في االس
 )2(سنة الخطة 

التخفيض خالل 
سنة الخطة 

)1(-)2( 

عدد 
المشروعات 

 التي أتمت 

عدد األنشطة 
المتصلة 
 بالخدمة 

 ODSإزالة الـ 
 ODPبأطنان 

  الصناعة
      اإليروسوالت

      الرغاوي
      التبريد

      المذيبات
      غيرها

     المجموع

 

 
 الخدمة

       التبريد
        المجموع

        المجموع الكلي

  المساعدة التقنية   -4

  : النشاط المقترح 
  : الهدف 

  : المجموعة المستهدفة 
  :الوقع 

   الخطوات من جانب الحكومة  -5

 الجدول الزمني للتنفيذ  النشاط المزمع/السياسية 
   الخدمة إلخ : ODSنمط الرقابة السياسية على استيراد الـ 

  توعية الجمهور
  غير ذلك 

  الميزانية السنوية   -6

 )دوالر أمریكي(النفقات المزمعة  النشاط 
   
  

  المجموع 

 

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/29/Corr.1 and Add.1 
Annex I 

6 

  األجر اإلداري   -7

  المؤسسات القائمة بالرصد وأدوارها :  ألف -5التذیيل 

، الداخل ضمن " ية للتنفيذ والرصد المساعدة التقن" 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 

  .بوغوتا ، برانكويال ، آالي ، ميادلين ، بريرا : مناطق مختلفة من البلد 

سيق أنشطة الرصد ، مع الجمهور والمنظمات الخاصة المعنية باألمر ، وفقًا أن الشرآات اإلقليمية المستقلة ستقوم بتن  -2
  . ، من وثيقة المشروع 3 ، القسم 5 ، التي يرد وصفها في الفصل NPPألدوارها ضمن الـ 

 ، التي سوف ODSسيكون للوآالة المنفذة دور بارز خاص في رصد الترتيبات ، بسبب تكليفها برصد واردات الـ   -3
  NPP سجالتها للتحقق المرجعي من صحة األرقام ، في جميع برامج الرصد بالنسبة لمختلف المشروعات الداخلة في تستعمل

  .  إلى داخل البلد ODSوسيقوم هذا التنظيم أيضًا بالمهمة الصعبة المتمثلة في رصد ومراقبة االستيراد غير المشروع من الـ . 

 Icontec and the Superintendence(ت والعاملة في البلد في هذا الوقت إن المنظمات القائمة بإصدار الشهادا  -4
of Industry and Commerce ( سيكون لها أيضًا مشارآة رئيسية في تصميم وتنفيذ أنشطة الرصد .  

ت استثمارات جيدة التصميم لتجميع البيانا) 1: ان نجاح برنامج الرصد سيكون قائمًا على أساس ثالثة رآائز هي   -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 NPPآل من المشروعات المختلفة داخل الـ   -6
المساعدة التقنية للتنفيذ " وهناك وصف أشد تفصيًال لمختلف البرامج الفرعية للرصد ، في باب المشروع المسمى. شروع الم

  . بوثيقة المشروع 9، في المرفق "والرصد 

  التحقق والتبليغ

. نظمة خارجية  وألنشطة الرصد سوف يتم التحقق منها بصفة مستقلة ، على يد مNPPأن نتيجة العناصر المختلفة للـ   -7
  . والحكومة والمنظمة المستقلة سوف تقومان معًا بتصميم إجراءات التحقق آجزء من مرحلة تصميم برنامج الرصد 

  المؤسسة التى ستقوم بالتحقق

 ومن NPPترغب حكومة آولومبيا أن تعيين اليوئنديبي بوصفه المنظمة المستقلة التي ستقوم بالتحقق من نتائج الـ   -8
  . لرصد برنامج ا

  وتيرة إجراء التحقق والتبليغ

وسوف تكون هذه التقارير . ان تقارير الرصد سوف تنتج وتتم مراجعتها آل سنة ، قبل االجتماع األول للجنة التنفيذية   -9
  .عبارة عن المدخل الالزم إلنتاج التقارير السنوية عن التنفيذ ، التي تقتضيها اللجنة التنفيذية 
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   دور الوآالة المنفذة القائدة :ألف – 6التذیيل 

  :أن الوآالة المنفذة القائدة ستكون مسؤولة عن طائفة من األنشطة سوف تحددها وثيقة المشروع ، بما يتمشى والخطوط اآلتية

آفالة التحقق من اإلداء ومن العمليات المالية وفقًا لهذا االتفاق ، ووفقًا لإلجراءات الداخلية المحددة  )1(
  بينة في خطة البلد لإلزالة ؛والمتطلبات الم

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؛

 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي ؛ )3(

 ة السابقة منعكسة في برامج التنفيذ السنوية المستقبلية ؛آفالة أن تكون إنجازات برامج التنفيذ السنوي )4(

 التبليغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي الذي يبدأ ببرنامج التنفيذ السنوي 2003يجب أن يعد ويقدم في عام  )5(
  ؛2004لعام 

 يجب أن يكفل أن خبراء تقنيين مستقلين سيقومون باالستعراضات التقنية لألنشطة وهي االستعراضات )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(

 لجنة التنفيذية؛التحقق من أن استهالك المواد قد تمت إزالته وفقًا لألهداف ، وهو تحقق يجب أن يقدم إلى ال )9(

 آفالة أن تكون المصروفات التي صرفت للبلد قائمة على أساس استعمال المؤشرات ؛ )10(

  .إسداء مساعدة للسياسة واإلدارة والمساندة التقنية ، عند طلبها  )11(

  دور الوآاالت المنفذة المتعاونة :  باء 6التذیيل 

  .لخطة ال توجد وآالة منفذة متعاونة ، داخلة في عملية تنفيذ هذه ا

  تخفيضات في التمویل بسبب عدم االمتثال :  ألف – 7التذیيل 

 من ODP دوالر أمريكي لكل طن 11 169 من االتفاق ، أن مبلغ التمويل المقدم يمكن تخفيضه بمقدار 10وفقًا للفقرة 
  . تخفيضات االستهالك لم يتحقق خالل السنة 

-------  


