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  متعددة السنوات مشروعات –ورقة تقييم المشروع 

  البرازيل
  الوكالة  ) عنوان المشروع1(

  رئيسية)الوكالة ال( مانيا واليوئنديبيلأ  (المرحلة األولى)المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة 

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 1046.4  2011السنة:   (المجموعة األولى من المرفق جيم) 7) أحدث بيانات المادة 2(
 

  2011 السنة:  األوزون) دنامج القطري (طن من قدرات استنفا) أحدث البيانات القطاعية للبر3(

  رغاويال  والتساأليرو  ةكيميائيالمادة ال
مكافحة 
  الحريق

  المذيبات  التبريد
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي
  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 0.9    0.9  0.0    123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 5.4    5.4      124- الھيدروكلوروفلوروكربون

 427.3   21.4    406.0   ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
في البوليوالت المستوردة سابقة 

  الخلط

         

 4.5       4.5   ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 627.5    531.5 94.1  1.9   22- الھيدروكلوروفلوروكربون

          225-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

  األوزون) دت االستھالك (طن من قدرات استنفا) بيانا4(

 1327.3  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 1327.3  :2010-2009خط أساس 

  األوزون) دؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفااالستھالك الم

 1107.0  المتبقي: 220.3  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع 2015 2014 2013 2012  ) خطة األعمال5(

 دة لألوزون (طن من قدرات استنفادفإزالة المواد المستن  ألمانيا
  األوزون)

27.8 0 0 4.6 32.4 

 3,188,818 454,091 0 0 2,734,727  التمويل (دوالر أمريكي)

 دة لألوزون (طن من قدرات استنفادفإزالة المواد المستن اليوئنديبي
  األوزون)

38.2 33.7 33.7 18.5 124.1 

 11,878,750 1,773,750 3,225,000 3,225,000 3,655,000  التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروع6(

 غير متاح 1,194.8 1,327.3 1,327.3 غير متاح غير متاح  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

المسموح به (طن من قدرات  الحد األقصى لالستھالك
  األوزون) داستنفا

  1,194.8 1,327.3 1,327.3 ةغير متاح ةغير متاح

التمويل الموافق 
عليه (دوالر 

  أمريكي)

 4,090,909 409,091 0 0 2,472,727 1,209,091 تكاليف المشروع  ألمانيا

 460,000 45,000 0 0 262,000 153,000  تكاليف الدعم

 15,506,257 1,650,000 3,000,000 3,000,000 3,400,000 4,456,257 تكاليف المشروع اليوئنديبي

 1,162,969 123,750 225,000 225,000 255,000 334,219  تكاليف الدعم

األموال التي وافقت عليھا اللجنة 
 التنفيذية (دوالر أمريكي)

 5,665,348 0 0 0 0 5,665,348 تكاليف المشروع

 487,219 0 0 0 0 487,219  الدعمتكاليف 

مجوع األموال المطلوب الموافقة 
عليھا في ھذا االجتماع (دوالر 

 أمريكي)

 5,872,727 0 0 0 5,872,727 0 تكاليف المشروع

 517,000 0 0 0 517,000 0  تكاليف الدعم

 

  النظر فيه بصورة فردية  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع

نيابة عن حكومة بالالوكالة المنفذة الرئيسية، بوصفه ، (اليوئنديبي) األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج يقدم   -1
للحصول على تمويل للشريحة الثانية من المرحلة األولى  اللجنة التنفيذية طلب الثامن والستينإلى االجتماع  ،البرازيل

 وتشمل، دوالرا أمريكيا 6 389 727 ة قدرھاتكلفبإجمالي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة 
 2 472 727، وليوئنديبيل دوالر أمريكي 255 000البالغة ، زائد تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 3 400 000
 الطلب تقريرايتضمن ولحكومة ألمانيا.  دوالر أمريكي 262 000 البالغة، زائد تكاليف دعم الوكالة اأمريكي ادوالر
للفترة خطة تنفيذ الشريحة والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة عن تنفيذ السنة األولى من  امرحلي

  . 2013عام و 2012عام من المتبقية 

  معلومات اساسية

اجتماعھا الرابع للبرازيل في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة  علىاللجنة التنفيذية  وافقت  -2
في المائة من خط األساس بحلول نھاية عام  10بنسبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  لخفض، والستين
 ويشمل، دوالرا أمريكيا 21  220 135قدره مبدأ الموافق عليه من حيث مستوى تمويل مجموع ب، 2014

، لليوئنديبي دوالرا أمريكيا 1 162 969البالغة وكالة الدعم زائد تكاليف  دوالرا أمريكيا 15 506 257
وافقت ولحكومة ألمانيا.  أمريكي دوالر 460 000البالغة زائد تكاليف دعم الوكالة  ةأمريكي اتدوالر 4 090 909و

خطة إدارة إزالة المواد  اللجنة التنفيذية أيضا على الشريحة األولى من المرحلة األولى من
 زائد، دوالرا أمريكيا 4 456 257ويشمل ، دوالرا أمريكيا 6  152 567 قدره ، بمبلغالھيدروكلوروفلوروكربونية

، زائد تكاليف دعم دوالرا أمريكيا 1 209 091و، لليوئنديبي دوالرا أمريكيا 334 219 البالغةتكاليف دعم الوكالة 
  .لحكومة ألمانيا دوالر أمريكي 153 000البالغة الوكالة 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األولى منتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة 

إزالة  علىللبرازيل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة  مرحلة األولى منتشتمل ال  -3
 الرغاوي ودعم شركات النظم وإزالةمن قبل شركات  المستخدمب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
أيضا إجراءات  أدرجتالتبريد. وباإلضافة إلى ذلك،  ةالمستخدم في قطاع خدم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  .لنتائج التي تحققت حتى اآلن أدناهلوصف ويرد األولى.  مرحلةالتنظيمية في 

  التنظيمية اإلجراءات

المستنفدة المواد جميع استھالك  يعمل على مراقبةاإلنترنت خيص على احكومة البرازيل نظام ترلدى    -4
رصد ومراقبة استھالك  عن طريقھذا النظام  المعھد الوطني للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة . ويديرلألوزون

المواد حصص استيراد وتشتمل المواد المستنفدة لألوزون وتقديم التقارير إلى وحدة األوزون في وزارة البيئة. 
الجمارك االتحادية في وھيئة  للبيئة والموارد الطبيعية المتجددةالمعھد الوطني  علىالھيدروكلوروفلوروكربونية 

ة معھد الوطني للبيئة والموارد الطبيعية المتجدد. ويتولى الالبرازيل ووزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية
اد المستنفدة لموالشركات المستھلكة للمستوردين والواردات وكذلك تفتيش للحصص اة تحديد معايير ترخيص يمسؤول

أيضا على السلطات الحكومية المشار إليھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  عملية تصديروتشتمل لألوزون. 
  .بيانات البنك المركزي في البرازيلعلى اإلنترنت في نظام  الصادراتنظام  يجري تشغيلأعاله، في حين 

المواد  قترح حصصيمعيارية  مشروع تعليمات المتجددةالمعھد الوطني للبيئة والموارد الطبيعية  نشرو  -5
مع القطاعين الخاص والعام. بشأنھا مشاورات عامة جراء إل 2015-2013للفترة الھيدروكلوروفلوروكربونية 

كل ل 2010-2009لفترة ااستھالك متوسط لى إ 2014و 2013عامي أن تستند حصص التعليمات يقترح مشروع و
خفض على  2015تستند حصة عام س، في حين شركةكل في مستھلكة وكلوروفلوروكربونية المواد الھيدرمادة من 

 32.36في المائة و 6.51 بنسبةب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونو 22-لھيدروكلوروفلوروكربوناخطوط أساس 
قدرات استنفاد طن من  220.30قدره في المجموع وسيؤدي ذلك إلى خفض  شركة.في المائة على التوالي من قبل كل 

خطة إدارة إزالة المواد  كما ھو مقترح في المرحلة األولى من 2015من خط األساس بحلول عام  األوزون
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كانون /نظم الحصص الفعلية في ديسمبرتحدد استنادا إلى ھذه العملية التشاورية، سو .ةالھيدروكلوروفلوروكربوني
  .2013 ون الثاني/كانيناير 1، وسيكون ساريا اعتبارا من 2012االول 

  الرغاوي تصنيعاألنشطة في قطاع 

تحديد أھداف ومعايير التنفيذ وسير عمل المشروع وفقا ل الرغاويعقدت عدة اجتماعات مع شركات   -6
 المستھدفةخطط اتفق على الاالستثمارية و مشروعاتآليات تنفيذ ال بشأناختصاصات  تللمشروع الموافق عليه. وحدد

المواصفات التقنية للمعدات التي نوقشت أيضا و اليوئنديبيالتي يتعين أن يستخدما والجداول الزمنية وطرائق التحقق 
  ./تحويل خطوط اإلنتاجلتعديلة يالھندسالخطط ، وأو إعادة تھيئتھاشراؤھا يتعين 

الشريحة تمويل الموافق عليه في لمقرر تحويلھا بالاالقائمة بذاتھا الخمس الرغاوي شركات في تنفيذ ويتقدم ال  -7
فورمات باستخدام  Luguezو Frisokarويجري التنفيذ في مشروعين تجريبيين في شركتي األولى بشكل جيد. 

. وأجريت التجارب 2013ا بالكامل خالل الربع األخير من عام مالميثيل والميثيالل، على التوالي، وسيتم تحويلھ
وسيتم تحويلھا بالكامل  MBP Isoblockو Danicaو Isoeste شركات فيالھيدروكربونات باستخدام الرائدة 

  .على التوالي 2013 /كانون األولوديسمبر 2013 /شباطبحلول فبراير

األديم المندمج أو رغاوي صنع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تُ شركة من  274ويجري تحويل   -8
التي  التجارب الرائدةتم االنتھاء من و. العاملة معھا ستال نظمشركات المساعدة تقنية من كلة المرنة بالرغاوي المشّ 

خلط خزان وأعيد بالفعل تھيئة للشريحة األولى،  الموافق عليهالتمويل ب Purcom شركة فورمات الميثيل فيتستخدم 
سيتم تحويل و. 2013نيسان /بريلأ بحلولوي الجاسئة الرغخزان خلط ااألديم المندمج في حين سيتم إعادة تھيئة 

سيبدأ تحويل الشركات  في حين 2013 /آبأغسطسبحلول  الالحقرغاوي األديم المندمج مستخدمي عشرين من 
 شركة الميثيالل في الختبار التجارب الرائدة. وقد تم االنتھاء من قصيرةفترة ذلك ببعد شركة  82البالغة المتبقية 

Arinos  إعادة تھيئة خزانات الخلط لألديم المندمج والرغاوي الجاسئة بحلول نظم السالمة في حين سيتم تحديث وتم
إلى تكنولوجيا الميثيالل  الالحقرغاوي األديم المندمج مستخدمي عشرين من سيتم تحويل و. 2013 /آذارمارس

  .قصيرةبعد فترة شركة  65البالغة المتبقية الشركات ، وسيبدأ تحويل 2013تموز ه/بحلول يولي

  األنشطة في قطاع خدمة التبريد

التبريد وتكييف الھواء بمساعدة من حكومة ألمانيا، بما في ذلك: قطاع خدمة أنشطة في  عدةيجري تنفيذ   -9
فريق وطني من الخبراء وإنشاء التبريد؛  ةالحكومة وقطاع خدمممثلي  معصحاب المصلحة ألتنظيم اجتماع تنسيقي 

تم صياغة تدريب. وقد التوعية والاستعراض مواد ومن المقرر أن يقوم بالتبريد  ةلحكومة وقطاع خدممع ممثلين من ا
لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل فضلاألحتواء االبشأن  تدليليةالمشروعات الاختصاصات ومعايير الختيار 

محالت السوبر ماركت في تعاون وثيق مع خبراء القطاع. ويجري ما ال يقل عن خمسة من والمساعدة التقنية في 
 لغازات التبريدأفضل الممارسات على االستخدام اآلمن بشأن مفھوم تدريب ومبادئ توجيھية لاستعراض الخبراء 

  .والصيانة الوقائية محكمة اإلغالق التسرب، وتصميم نظمالسيطرة على إعادة التدوير وواالسترداد و

  حدة الرصدومشروع والتنفيذ 

المواد  وحدة في اجتماعين لقطاعال وشارك موظفو. عاملةحدة الرصد أصبحت وتنفيذ المشروع ولقد بدأ   -10
 تحويلھا خالل الشريحة األولى من شركات رغاوي من المقررمع اجتماعات في ، وكذلك الھيدروكلوروفلوروكربونية

 اختصاصاتاالنتھاء من ووثائق المشروع، على توقيع الوتم  .ونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرب
  .تنفيذالعقود يجري النظر في وب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون تم تحديد أھداف خفضولتحويالت الصناعية، ل

  حالة صرف األموال

موافق عليه للشريحة األولى،  ا أمريكيادوالر 5 665 348أصل مبلغ  ، من2012 /تشرين األولأكتوبر حتى  -11
 دوالرا أمريكيا 3 306 791 البالغ رصيدال. وسيتم صرف التعھد بهأو  دوالرا أمريكيا 2 358 557مبلغ  تم صرف

  .2013وعام  2012في بقية عام 
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  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخطط السنوية للشريحة الثانية من

المواد خطة إدارة إزالة باإلضافة إلى االنتھاء من األنشطة التي بدأت مع الشريحة األولى من   -12
الشريحة الثانية بالتالية في قطاع الرغاوي المرتبطة زالة اإلأنشطة سيتم تنفيذ للبرازيل، الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  :المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة من 

وسيجري المستوردة.  البضائعنظام الحصص وكذلك تفتيش لاإلطار التنظيمي وإنفاذ نظام الحصص   (أ)
خطة إدارة إزالة تقييم اإلطار الحالي وتحديد القواعد والمعايير الالزمة خالل المرحلة األولى من 

 ؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

عن طريق  ب141- يدروكلوروفلوروكربونالھغير  إلى موادوي امواصلة تحويل شركات الرغ  (ب)
قائمة على غير  تكنولوجيات نفخ إنتاجبللسماح إعادة التھيئة في شركات النظم 

دوالر  3 400 000( الالحقةالرغاوي وتحويل شركات ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 )؛أمريكي

من التقنيين  40تدريب وأدوات خدمة أساسية؛ وإعداد مواد تدريب وشراء معدات تدريب متنقلة   (ج)
قطاعي التركيز على تقني مع  3 200وتدريب  ؛الخدمة في البلدالذين سيقومون بتدريب تقنيي 

 )؛دوالر أمريكي 1 048 800سبليت) والتجاري (الالمحلي (وحدات تكييف الھواء التبريد 

والمساعدة ل أفضل بشكلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ابشأن احتواء  تدليليةتنفيذ مشروعات   (د)
ال يقل عن خمسة محالت سوبر ماركت، بما في ذلك تقييم األسباب الرئيسية لتسرب ما التقنية في 

االختبار واالنتھاء  وتجھيزاتغاز التبريد وفقدان الكفاءة في المعدات، وشراء أدوات إعادة التھيئة 
 )؛دوالر أمريكي 702 600التقنية (المعايير من 

وصيانة معدات التبريد في المنشآت وتوثيق دارة القائم على اإلنترنت إلتطبيق لالكامل لالتنفيذ   )ھ(
 ؛والر أمريكي)د 80 000التجارية (

 بشأنبرنامج خدمة التبريد، بما في ذلك التحديثات  إعدادالتوعية ودعم والترويج أنشطة تنفيذ   (و)
 491 327عية سوبر ماركت البرازيل (غازات التبريد الجديدة وتنفيذھا بالتعاون الوثيق مع جم

 ).اأمريكي ادوالر

 دوالر أمريكي). 150 000حدة الرصد (وعمل تنفيذ المشروع و وسيستمر  -13

 اتھاتعليقات األمانة وتوصي

 تعليقاتال

 العامل خيصانظام التر

بين حكومة البرازيل واللجنة المبرم تفاق االوعلى النحو المطلوب بموجب  63/17تمشيا مع المقرر   -14
المواد خيص وحصص استيراد التنفيذ لتروطني واجب اوجود نظام يفيد بتأكيد من الحكومة  وصلالتنفيذية، 

 ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال.يسمح بوأن النظام  منھاواإلنتاج والصادرات الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  استھالك

االستھالك الفعلي استنادا إلى ، طن من قدرات استنفاد األوزون 1  327.3 هالمتثال قدرلحدد خط أساس   -15
. وخط 2على النحو المبين في الجدول  2010و 2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7المبلغ عنه بموجب المادة 

ال المبرم بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية، وبالتالي، اس الوارد في االتفاق األساس الذي وضع يساوي خط األس
 1 415.6من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك وانخفض أي تعديالت على االتفاق. إلى إجراء حاجة  توجد

، 2011في عام  األوزونطن من قدرات استنفاد  1 046.40 إلى 2009في عام  قدرات استنفاد األوزونطن من 
المواد ستند حصة تعلى اإلنتاج الوطني. و أثرتويرجع ذلك أساسا إلى األزمات االقتصادية العالمية التي 
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 2.7العام السابق (الذي كان بنسبة بعلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة  2012لعام الھيدروكلوروفلوروكربونية 
في المائة  2.7 نسبتھا 2012في عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية دات حصة وارستكون لذلك، وفي المائة). 

 استنفاد األوزون. مقيسة بأطنان قدرات 2011من الكمية المستوردة في عام 

  )7في البرازيل (المادة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  2الجدول. 

 خط األساس 2011 2010 2009 2008 2007 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  أطنان مترية

 14,401.0 11,408.80 15,109.3 13,692.7 10,599.1 10,236.0 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 4,741.4 3,710.25 3,579.7 5,903.0 3,932.8 5,216.8 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 86.3 68.69 105.3 67.2 22.7 33.0 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 14.9 44.31 19.8 10.0 20.6 46.7 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 351.3 246.94 316.9 385.7 166.5 520.3 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 19,594.8 15,478.99 19,131.0 20,058.6 14,741.7 16,052.8 المجموع
 أطنان قدرات استنفاد األوزون

 792.1 627.5 831.0 753.1 583.0 563.0 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 521.6 408.1 393.8 649.3 432.6 573.8 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 5.6 4.5 6.8 4.4 1.5 2.1 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.3 0.9 0.4 0.2 0.4 0.9 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 7.7 5.4 7.0 8.5 3.7 11.4 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

مجموع (أطنان قدرات استنفاد ال
 األوزون)

1,151.4 1,021.1 1,415.5 1,239.0 1,046.4 1,327.2 

  

 المسائل األخرى التي نوقشت

شركات (بما في ذلك  اويمع شركات الرغ(أي مذكرة االتفاق) ترتيبات تنفيذ المشروع منھجية فيما يتعلق ب  -16
المواد غير تكنولوجيات أن الشركات سوف تتحمل مسؤولية التحويل إلى  اليوئنديبيأوضح نظم)، ال

وستقوم ، إدارة األموالب اليوئنديبيوسيقوم . اليوئنديبيتحت إشراف صارم وتوجيه من الھيدروكلوروفلوروكربونية 
المراحل  التحقق من تنفيذ عقبلى الشركات في شرائح إ األموال المراقبة، وسوف يتم تحويلحكومة البرازيل ب

خطط ھندسية  وإعداد: التحقق من االستھالك الحالي وخط أساس المعدات، على تنطوي ھذه االلتزاماتوالمحددة. 
بعامل بداية اإلنتاج والسالمة؛ مراجعة التجارب والتدريب وو؛ ھاوتركيب إعادة التھيئةأو مجموعات المعدات شراء و

 تحويلو ؛المعدات القديمة وتكسيرالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مجموع اإلزالة من التحقق من وبديل؛ نفخ 
سياسات والمبادئ التوجيھية إجراء رصد صارم لجميع التكاليف التشغيل اإلضافية وإغالق المشروع. وسيتم 

  .الشركاتفي ھذه تحويل الخالل  اليوئنديبيللصندوق من قبل 

أن نظم و 2009تدريجيا منذ عام  ينخفضالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتالحظ األمانة أن استھالك   -17
الجدول الزمني بما يتماشى مع مواصلة خفض استھالكھا الواردات تعمل وستسمح للحكومة بتراخيص وحصص 

. وتالحظ مشروعات رغاوي قائمة بذاتھاتحويل خمسة وقد تقدم العمل في بروتوكول مونتريال.  لإلزالة بموجب
شركات النظم لمستخدمي  شركتين من الميثيالل متوفرة فيوالبوليوالت سابقة الخلط بأيضا أن فورمات الميثيل ألمانة ا

  إلى تكنولوجيات بديلة.رغاوي شركات عدة سيتم تحويل و. الالحقةالرغاوي 

مزيد من المناقشات مع حكومة ألمانيا (بوصفھا الوكالة إجراء الو ةاستعراض األنشطة في قطاع الخدموعند   -18
بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين. وقد ھا وإعدادھا قد تم تخطيط أنهالمسؤولة عن ھذا القطاع)، تالحظ األمانة 

وتقنية تدريبية مواد إلعداد اإلزالة الوطنية للمواد الكلوروفلوروكربونية استخدمت الخبرة المكتسبة خالل تنفيذ خطة 
مواصفات لمعدات التدريب المتنقلة  إعداد. ويجري حاليا ھا في الوقت الحالياستعراضيقوم الخبراء المحليون بجديدة 

في أنشطتھا اإلزالة الوطنية خطة المفاھيم ذات الصلة من  أدمجتالمھني التي بواسطة المؤسسات الوطنية للتدريب 
 التعليمية العادية.
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 التوصية

 للجنة التنفيذية في:قد ترغب ا  -19

 إدارة إزالةعلما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة  اإلحاطة  (أ)
 ؛في البرازيلالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

المواد خطة إدارة إزالة الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من   (ب)
 6  389 727 ، بمبلغ قدرهذات الصلة خطط التنفيذ السنويةوللبرازيل، الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 255 000 البالغة تكاليف دعم الوكالة زائد، دوالر أمريكي 3 400 000 ويشمل، اأمريكي ادوالر
البالغة  تكاليف دعم الوكالةزائد ، اأمريكي ادوالر 2 472 727، وليوئنديبيل دوالر أمريكي

  لحكومة ألمانيا. دوالر أمريكي 262 000

  

  

- - - - - - 
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