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  األول رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  فييت نــامحكومة اّتفاق بين مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

فيما يتعلق بإجراء واللجنة التنفيذية ") البلد("  فييت نـــام جمهورية ةهذا االتفاق التفاهم بين حكوم مّثلي 1-
إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل  تخفيض

 2013 آانون الثاني/يناير 1من مستوى استهالك خط األساس بتاريخ % 90من استهالك خط األساس و % 100
يعتبر مستوى استهالك خط األساس المستوى  ق،و في هذا السيا. على التوالي 2015 آانون الثاني/يناير 1  و

 .2010و   2009المتوسط المقدر لالستهالك بالنسبة لمواد المرفق جيم التابع للمجموعة األولى لعامي 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوآول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األهداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف-1المشار إليها في التذييل 
ل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التموي3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
لجميع  طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاقباعتباره الخ) الهدف": مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .من آل من المواد) االستهالك المؤهل المتبقي( 3.3.4و  3-2-4و  3-1-4 ةألفقيا وفالصف

توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق،  3-
ر اللجنة التنفيذية هذا وستوف. لبلدل") األهداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-2 التمويل المحّدد في الصف األفقي

للموافقة على جدول زمني ("ألف  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 ").التمويل

 إجراءالبلد أيضا يقبل ألف آما -2من التذييل  2.1يحترم البلد حدود االستهالك المذآورة في الصف سوف  4-
على النحو المبّين في هذه المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك الثنائية أو  تحّقق مستقّل بتكليف من الوآالة

 .هذا االتفاق من) ب( 5الفقرة الفرعية 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية
 :التمويل للموافقة على

والسنوات المعنية هي جميع . ق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةكون البلد قد حقأن ي  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيها وتستثنى السنوات التي . الهيدروآلوروفلوروآربونية
 انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ 

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

تنفيذ ارير وخطط شكل تق("ألف -4رير عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي آل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ") الشرائح

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
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لموافق عليها قد في المائة وأن الشرائح األخرى ا 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   )د(  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى هيئ ذييل  عل شكل ("ألف  -4الت
ى السنة   سنة  آل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا  لب  طالت ل الشريحة   فيه تموي

ع      بما في ذلك هذه السنة نفسها،   ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي ى موعد اآتم أو حت
  على هذه الخطة؛تها موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  
وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق  6-

وفقًا ألدوارها  ةوتبلغ عن تنفيذ نشاطات خطة تنفيذ الشريحة السابق") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 
وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة . ألف - 5ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 

 ).ب(5الفرعية 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-
وإعادات . ألف-1هذه المبالغ وفقًا لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليها اللجنة التنفيذية، التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في 
بصورة إجمالية وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر ). د( 5آما هو مبّين في الفقرة الفرعية 

سات في المائة أو أآثر من تمويل آخر شريحة موافق عليها، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سيا 30على 
أما إعادات التخصيص غير . الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من هذا االتفاق

المصّنفة آتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجها في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد . قرير عن تنفيذ الشريحةإبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في الت

 .األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة في الخطة

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 8-
كون تعلى أن  البنك الدولــي قوقد واف. الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاقمن أجل  نيابة عنه التي ُيضطلع بها

وُيوافق البلد على . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق") الوآالة المنفذة الرئيسية("الوآالة المنفذة الرئيسية 
تقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد وال

  .للوآالة المنفذة الرئيسيةع ابإطار برنامج التقييم الت

ستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  9
الهيدروآلوروفلوروآربونية والتعديالت الموافق عليها في إطار الطلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد 

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
األفقي  المبّينـة في الصف وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية بالرسوم ).ب(
 .ألف-2من التذييـل   2-2

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 10
 ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لنألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي آان من المقرربكاف
ألف، عن ّآل  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف  .أي سنة من السنوات، من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في قدرات استنفاد األوزون من) آغ(آيلوغرام 
. تناقش اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة

 .5وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/55/Add.1 
Annex I 
 

3 

تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  11 
 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

فيذ هذا لتيسير تنمن الوآالة المنفذة الرئيسية  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 12
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. االتفاق

 .لهذا االتفاق

في نهاية السنة التالية واالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 13
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل آلخر سنة يحدد فيها حد 

حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق
إلى ) ه(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4يها في التذييل وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عل. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال

 .حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في  جميعذ تنف 14
معنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم يتّم تعريفها وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها ال. هذا االتفاق

 .بطريقة مختلفة في االتفاق

  تذييالت

  المـواد: ألف -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة
 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 166 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 0 األولى جيم 123-الهيدروآلوروفلوروآربون
 *219.8 األولى جيم ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون

 **385.8 مجموع نقطة االنطالق
ب المراقب 141-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروآلوروفلوروآربون 55.2يشتمل هذا الرقم على  *

المستوردة ب الموجود في البوليوالت 141- لهيدروآلوروفلوروآربونل 2009-2007 الفترة ومتوسط رقم
 ).طن من قدرات استنفاد األوزون 164.56( في فييت نامسابقة الخلط 

من  2010و 2009متوسط استهالك عامي  وهووتستند نقطة البداية هذه إلى خط أساس مقدر لالستهالك  **
زائد  60/44المواد الكيميائية الواردة في المجموعة األولى من المرفق جيم بما يتسق مع مقرر اللجنة التنفيذية 

في الفترة  سابقة الخلط ةب في البوليوالت المستورد141- هيدروآلوروفلوروآربونالمتوسط محتوى 
2007-2009.  
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  األهداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011   
جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال لمواد  1.1

أطنان (المرفق جيم، المجموعة األولى 
 )قدرات استهالك األوزون

 ال ينطبق 199.10 221.22 221.22ال ينطبقال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي  1.2
من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ) أطنان قدرات استهالك األوزون(

 ال ينطبق 199.10 221.22 221.22ال ينطبقال ينطبق

التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية  2.1
 )دوالر أمريكي) (البنك الدولي(

 4,103,693  -    7,930,807  -    1,337,887   13,372,387  

دوالر (تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية  2.2
 ) أمريكي

 307,777  -    594,811  -    100,342   1,002,929  

-  4,411,470  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3.1   8,525,618  -    1,438,229   14,375,316  
-  307,777  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3.2    594,811  -    100,342   1,002,929  
دوالر (إجمالي التكاليف المتفق عليها  3.3

 )أمريكي
 4,411,470  -   8,525,618  -    1,438,229   14,375,316  

 36.30 )أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 22-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من  4.1.1
 0 )أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقت الموافقة عليها  22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 4.1.2
 129.70 )أطنان قدرات استهالك األوزون( 22-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.1.3
 0 )أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 123-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 4.2.1
أطنان قدرات استهالك (سابقت الموافقة عليها التي يتعين تحقيقها في مشروعات  123-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 4.2.2

 0 )األوزون

 0.02 )أطنان قدرات استهالك األوزون( 123-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون 4.2.3
استهالك أطنان قدرات (ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 141-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 4.3.1

 140.10 )األوزون

أطنان قدرات استهالك (ب التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقت الموافقة عليها 141-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 4.3.2
 0 )األوزون

 79.70 )أطنان قدرات استهالك األوزون(ب  141-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون 4.3.3

  
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
  
في السنة المحددة  األولل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   1

ة            )أ( ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
وينبغي أن يسلط التقرير . المواد، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعض

ديات الم    رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء آ ي   الض ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل رتبط
ن          ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ات ذات الصلة ر . المعلوم تمل التقري ي أن يش رات  أيضاوينبغ ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
أخير، وحاالت استخدام ا        ديمها، آحاالت الت ادة تخصيص     بخطة الشريحة السابق تق ة في إع لمرون

ك     7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من هذا االتف
ررات حدوثها    دم مب ع السنوات ذات الصلة       . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري

ى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن  من االتفاق، ويمكن باإلضافة إل) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
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  األنشطة في السنة الحالية؛

واد          )ب( تهالك الم ة واس واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة       -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا هو مب اق  ) ب(5ألف، آم رر    . من االتف م تق ا ل وم

ف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خال
) أ(5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سُيضطلع به    )ج( اطات الت ي للنش ذ    ف اوصف خط ا وأخ رابط بينه راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش
ار   ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ي أن يتضمن . التج وينبغ

ا  ااالوصف أيض ن     رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة ى الخطة الش رأ عل ذا الوصف وينبغ. المنظور أن تط نةي أن يغطي ه رة  الس ي الفق ددة ف المح

آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالها . من االتفاق) د(5الفرعية 
  ها؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

ات لللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة   الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترنت   بيان  .عل
وب     و ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم   وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير       آل طلب شريحة  ة   انظ (، آال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله ) أ(1ر الفق

ا       )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة  ا أنه ة والنشاطات؛ آم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
ة     رة الفرعي ا للفق ) ج(1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة إال ب    . أعاله ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل       ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل النسبة للسنوات الس
ة       د والوآال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

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

  
    مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5ييل التذ

  
يتولى مكتب األوزون الوطني التابع لوزارة الموارد الطبيعية والبيئة مسؤولية إدارة وتنسيق البرنامج الشامل    1
اإلزالة وتدابير الرقابة على مواد المجموعة فييت نام، بما في ذلك جميع أنشطة في زالة المواد المستنفدة لألوزون إل

وستضطلع وحدة إدارة مشروع خطة إدارة إزالة المواد ). المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية(األولى من المرفق جيم 
  .الهيدروآلوروفلوروآربونية التابعة مباشرة لسلطة مكتب األوزون الوطني بإدارة وتنسيق هذا االتفاق

 مكتب األوزون الوطنيودارة مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حدة إوستقوم و  2
المواد باالشتراك والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ومكتب الجمارك بوضع وتنفيذ نظام مراقبة الواردات من 

تصدير هذه المواد لضمان أن يقدم /؛ واستعراض الطلبات السنوية لتصاريح استيرادالهيدروآلوروفلوروآربونية
المواد المصدرون قائمة شاملة بالمستعملين النهائيين؛ ووضع ونشر حصص سنوية للواردات من /المستوردون

  ؛2015إلى عام  2012للفترة من عام  الهيدروآلوروفلوروآربونية

  :المشروع مكتب األوزون الوطني على إدارةيذ االتفاق، ستساعد وحدة من أجل رصد وتقييم تقدم تنف  3

مواد  استيرادويتتبع جميع البيانات ذات الصلة والمطلوبة بشأن  ُيجمعوضع نظام إلدارة المعلومات   )أ(
  على أساس سنوي؛ )المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية(المجموعة األولى من المرفق جيم 
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المستوردة بالتعاون  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالكمية الفعلية من المتعلقة بتحديث البيانات   )ب(
  مع مكتب الجمارك على أساس ربع سنوي؛

  واإلبالغ عنها؛ الهيدروآلوروفلوروآربونيةغير قانوني للمواد  استيراد حاالترصد أي   )ج(
جانب العرض عن طريق اإلشراف  على الهيدروآلوروفلوروآربونيةرصد التقدم في إزالة المواد   )د(

  المباشر على تنفيذ المشروع الفرعي؛
وانجازات  الهيدروآلوروفلوروآربونيةجمع تقارير مرحلية دورية عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد   )ـه(

إزالة هذه المواد لتقاسمها مع وزارة الموارد الطبيعية والبيئة ووزارة الصناعة والتجارة المتعلقة ب
  ووزارة التخطيط واالستثمار ومكاتبها المحلية؛ الجماركومكتب 

  ألف؛-2التذييل  تنفيذ الشرائح وفقا للجدول الزمني الوارد فيوخطط إعداد تقارير   )و(
وزارة الصناعة والتجارة ومكتب (تتولى وزارة البيئة والموارد الطبيعية مع شرآائها من الوآاالت الحكومية   4

مسؤولية استعراض تقارير وبيانات وحدة إدارة المشروع ووضع تدابير ) ط واالستثمارالجمارك ووزارة التخطي
  .والتخفيضات وفقا لالتفاق الهيدروآلوروفلوروآربونيةالرقابة والسياسات العامة التي تيسر مراقبة المواد 

 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

 
  :من بينهاة من األنشطة ـعن مجموع ولةؤمسة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوآالـستك  1

ق   )أ( ة  ضمان التحّق ات الداخلي راءات والمتطّلب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ه ق الم ن األداء والتحّق م
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

-4 لـن في التذيي  ـعلى النحو المبي   ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(
 ؛ألف

د ُأآملت   تأمين   )ج( التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها ق
 .ألف-4على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي      يالتأّآد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  خطط

ذييل            )ه( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف  -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
   .ا لتقديمها إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمهيد

ذة       الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوآال دت به ي تعّه ة الت ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

فافية      )ح( ة ومتسمة بالش ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  انات؛واإلبالغ الدقيق عن البي

رة     )ط( ا للفق د،        11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ؛
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 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  )ي(

 .العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات   )ك(

طرف بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستهالك المواد  الهيدروآلوروفلوروآربونيةوتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  مستقل

من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1في التذييل المذآورة 
 .ألف-4

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن  دوالر أمريكي 151,56التمويل المخّصص بمقدار  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من  آيلوغرام من قدرات استنفاد األوزونآّل 
  .ألف-2من التذييل  2-1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم لف لكل سنة أ-2
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