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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
  االجتمــــــاع الّرابع والستون

 2011تموز /يوليو 29 - 25مونتريال، 
 

  إضافة

 البرازيل: مقترح مشروع

  
  :تصدر هذه الوثيقة من أجل

  .ورقة تقييم المشروع بصيغتها الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة إضافة •

دوالرا أمريكيا،  14  238 538 بالمبلغدوالرا أمريكيا  12 009 056عن المبلغ  33في الفقرة  االستعاضة •
  .آغ/دوالر أمريكي 9.80 القيمةبآغ /دوالر أمريكي 11.09وعن 

  :بما يلي 44عن الفقرة  االستعاضة •

حصل عدد من الشرآات المشمولة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   -44
راف للتحويل من تكنولوجيا الصندوق المتعدد األط على مساعدة منالهيدروآلوروفلوروآربونية 

وأوضح اليوئنديبي، لدى تقديم التبرير الخاص . ب141-إلى الهيدروآلوروفلوروآربون 11- الكلوروفلوروآربون
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  أثناءبالنظر في مشاريع تحويالت المرحلة الثانية 

شرآة من شرآات  273من بين  49، أن )62/16و) ب(60/44وفقا للمقررين (الهيدروآلوروفلوروآربونية 
في  18مشاريع تحويالت المرحلة الثانية، وهو ما يمثل أقل من  من المصبوبةالمرنة /الرغاوى ذات األديم المندمج
في  18.0، وهو ما يكافئ )طن من قدرات استنفاد األوزون 7.1(طن متري  64.4أي (المائة من مجموع الشرآات 
 ويؤدي استبعاد شرآات تحويالت المرحلة الثانية إلى آثار سلبية على استراتيجية). المائة من مجموع االستهالك

اإلزالة بالنظر إلى أنها تستند إلى تحويل القطاع الفرعي بأآمله لتفادي االضطرابات في السوق وتقليل إلى الحد األدنى 
وباإلضافة إلى ذلك، لن يتم توفير معدات جديدة لشرآات تحويالت المرحلة . المتعلقة بالرصد واالمتثال اإلجراءات

شرآات الوفيما يتعلق ب. على مساعدة من الصندوق المتصلةاح وقد حصلت جميع شرآات رغاوى األلو. الثانية
طن من قدرات  27.0(طن متري  245.5ه مجموعباستهالك يصل شرآة  23 هناكلرغاوى الجاسئة، لالصغيرة 

طن متري  205.2شرآة متبقية مجموع استهالك قدره  75ولدى (بتحويالت المرحلة الثانية تتعلق ) استنفاد األوزون
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واستنادا إلى المعلومات المتاحة، ). ب141-من الهيدروآلوروفلوروآربون) من قدرات استنفاد األوزونطن  22.6(
 309.9ب المرتبط بتحويالت المرحلة الثانية إلى 141-يصل مجموع مستوى استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

من مجموع االستهالك البالغ  في المائة 20.0، وهو ما يمثل )طن من قدرات استنفاد األوزون 34.1(طن متري 
  .في جميع الشرآات) طن من قدرات استنفاد األوزون 168.8(طن متري  1 534.1

 .61في الفقرة  1 096 882 بالمبلغ 1 038 895عن  االستعاضة •

 :التالي بالجدول 11عن الجدول  االستعاضة •

 األثر على المناخ: 11الجدول 

مكافئ ثاني أآسيد الكربون  السنة/أطنان إمكانية االحترار العالمي المادة
 )السنة/أطنان(

     قبل التحويل
 1,112,223 1,534.1 725 ب141- الهيدروآلوروفلوروآربون

    المجموع
    بعد التحويل

 15,341 767.1 20 السيكلوبيتان/فورمات الميثيل
 (1,096,882)   األثر الصافي

  

 :يلي بما 66و 65و 64الفقرات عن  االستعاضة •

  التكاليف الشاملة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

ب 141-واصلت األمانة واليوئنديبي مناقشة مسائل التكاليف المتعلقة بإزالة الهيدروآلوروفلوروآربون  -64
عديل التجارب وتم ت. األديم المندمج من خالل ست شرآات نظمذات /الرغاوى المصبوبةالمستعمل من قبل شرآات 

وأعيد . واالختبارات وإدارة المشروع وفقا لمستوى استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في شرآات الرغاوى
آغ للنظم /دوالر أمريكي 0.12حساب التكاليف التشغيلية اإلضافية استنادا إلى ترآيبة من النظم ينتج عنها تكلفة تبلغ 

 عنوقدمت معلومات تفصيلية إضافية أيضا ). آغ حسبما اقترح في األصل/مريكيدوالر أ 0.15بدال من (المستعملة 
المقترح في شرآة حسبما يرد  45بدال من (شرآة  98الشرآات الصغير إلنتاج الرغاوى الجاسئة، وتضمنت 

طن من قدرات  49.6(طن متري  450.7ب يبلغ 141-بمجموع استهالك من الهيدروآلوروفلوروآربون) األصلي
ويرد . وسيتم تحويل جميع هذه الشرآات إلى فورمات الميثيل من خالل شرآات النظم الخاصة بها). استنفاد األوزون

في قطاع الرغاوى المتفق عليه بين األمانة  ب141-مجموع مستوى التمويل إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون
آغ، مع /دوالر أمريكي 9.80ويصل إجمالي جدوى التكاليف في قطاع الرغاوى إلى . 13واليوئنديبي في الجدول 

 7.83األديم المندمج وذات /المصبوبة المرنةآغ للرغاوى /دوالر أمريكي 11.67: يع التالي للقطاعات الفرعيةزالتو
  .غ للرغاوى الجاسئةآ/دوالر أمريكي
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  مجموع التكاليف المتفق عليها للتحويل في قطاع الرغاوى في البرازيل – 13الجدول 

 عدد الشرآات الوصف

- الهيدروآلوروفلوروآربون
 )دوالر أمريكي(التكاليف  ب141

أطنان قدرات  طن متري
 المجموع تشغيلية رأسماليةاستنفاد األوزون

 مندمج من خالل ست شرآات نظم أديمذات /مصبوبة مرنةرغاوى 
 225,500  225,500    أمينو

 920,880 150,000 770,880 6.8 62.3 49 شرآات الرغاوى
 294,800  294,800    أرينوس

 1,637,580 236,400 1,401,180 10.8 98.5 85 شرآات الرغاوى
 154,000  154,000    أريستون

 103,700 30,000 73,700 1.4 12.4 7 شرآات الرغاوى
 173,800  173,800    إيكوبالستر

 593,500 126,000 467,500 5.7 51.8 17 شرآات الرغاوى
 309,100  309,100    بورآوم

 2,116,310 256,320 1,859,990 11.8 107.1 101 شرآات الرغاوى
 145,200  145,200    شيمتك

 291,680 64,200 227,480 2.9 26.8 14 شرآات الرغاوى
 6,966,050 862,920 6,103,130 39.5 358.7 273 المجموع الفرعي
 19.42      )آغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 

أديم مندمجذات /مصبوبةمرنة رغاوى 
 179,300 19,800 159,500 3.3 30.0 1 آيرو

 100,163 5,013 95,150 0.8 7.6 1 آانتغريل
 118,875 18,225 100,650 3.0 27.6 1 ديوفلكس
 291,894 71,894 220,000 12.0 108.9 1 إسبوماتيك
 660,590 42,390 618,200 7.1 64.2 1 فريزوآار

 127,050 26,400 100,650 4.4 40.0 1 آالف بالستيكوس
 228,250 79,200 149,050 13.2 120.0 1 لوغويز

 532,698 21,198 511,500 3.5 32.1 4 مجموعة سباندي
 2,238,819 284,119 1,954,700 47.3 430.4 11 المجموع الفرعي
 5.20      )آغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 

 متصلةألواح 
 752,284 (45,216) 797,500 7.7 69.6 1 دانيشا

 370,963 (58,037) 429,000 5.0 45.0 1 إيزواستي
 MBP 1 152.5 16.8 779,900 (18,156) 761,744بارا دو بيراي 

 333,800 (56,700) 390,500 3.0 27.0 1 بانيسول
 2,218,791 (178,109) 2,396,900 32.4 294.1 4 المجموع الفرعي
 7.54      )آغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 

تطبيقات الرغاوى الجاسئة الصغيرة
 3,612,597 529,297 3,083,300 49.6 450.7 98 مجموع التكاليف

 8.02      )آغ/دوالر أمريكي(التكاليف جدوى 
15,036,257 13,538,0301,498,227 168.8 1,534.1 386 المجموع

 9.80      )آغ/دوالر أمريكي(إجمالي جدوى التكاليف 
  

بقدر اإلمكان، أثناء إعداد مقترح المشروع، استبعاد  آما أآد اليوئنديبي من جديد أن حكومة البرازيل حاولت  -65
سبتمبر  21أي، نتيجة الملكية األجنبية أو اإلنشاء بعد التاريخ النهائي وهو (شرآات الرغاوى غير المؤهلة  جميع

 386أي (غير أنه بالنظر إلى العدد الكبير من شرآات الرغاوى التي يتعين تحويلها خالل المرحلة األولى ). 2007
ولن تحصل أي شرآة يتضح أنها غير مؤهلة . ذ المشروع، سيتم التحقق من هذه المعلومات ميدانيا خالل تنفي)شرآة

  .وستبلغ اللجنة التنفيذية بهذه المعلومات. على مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف

في قطاع الخدمة أثناء  22- وبالنظر إلى األنشطة المقترحة لمعالجة استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون  -66
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أي اللوائح التي (لة النهائية، فقد تم تعديل مستوى التمويل لإلجراءات التنظيمية المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزا
غير قائمة على  دتحد من التسرب أثناء ممارسات الخدمة واستبدال المعدات في نهاية عمرها االفتراضي بغازات تبري

يل لوحدة تنفيذ ورصد المشروع وبالمثل، تم تعديل التمو. دوالر أمريكي 120 000إلى ) المواد المستنفدة لألوزون
ويصل مجموع . دوالر أمريكي نظرا للدعم الذي سيقدم إلى شرآات الرغاوى من خالل شرآات النظم 950  000إلى 

زالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إالتكاليف المتفق عليها لألنشطة المقترحة في المرحلة األولى من خطة إدارة 
). بخالف تكاليف دعم الوآالة(دوالرا أمريكيا  20  197 166دوق المتعدد األطراف إلى الذي سيمول من خالل الصن

من المواد ) طن متري 2 469.9(طن من قدرات استنفاد األوزون  220.3وستؤدي هذه األنشطة إلى إزالة 
. 14في الجدول  آغ، على النحو المبين/دوالر أمريكي 8.18الهيدروآلوروفلوروآربونية بمجموع جدوى تكاليف يبلغ 

زالة إويمثل مجموع آمية المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي يتعين إزالتها في المرحلة األولى من خطة إدارة 
  .في المائة من خط األساس المقدر لالمتثال 16.6المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

خطة إدارة إزالة المواد للمرحلة األولى من التكاليف المتفق عليها  إجمالي – 14الجدول 
  في البرازيلالهيدروآلوروفلوروآربونية 

 النشاط

المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي يتعين 
مجموع التكاليف  إزالتها

أطنان قدرات استنفاد  طن متري )دوالر أمريكي(
 األوزون

 120,000 1.5 26.7 إجراء تنظيمي
 15,036,257 168.8 1,534.1 أنشطة في قطاع الرغاوى

 4,090,909 50.0 909.1 أنشطة في قطاع خدمة التبريد
 950,000   وحدة تنفيذ ورصد المشروع

 20,197,166 220.3 2,469.9 المجموع
 8.18   )آغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 

  

  مشروع االتفاق

واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البرازيل يرد مشروع اتفاق بين حكومة   -67
  .بهذه الوثيقة الثانيالمرفق 

  التوصية

 :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر   -68
  

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
دوالرا  21 865 135 ، بمبلغ2015إلى  2011للفترة  للبرازيلالهيدروآلوروفلوروآربونية 

 1 207 969دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  16 106  257، ويشمل اأمريكي
، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة ةأمريكي اتدوالر 4 090 909، ولليوئنديبيدوالرا أمريكيا 

  ؛لحكومة ألمانيادوالر أمريكي  460 000
  

طن من  1 327.5والبالغ  خط األساس المقدرعلى أن يكون وافقت  البرازيلمالحظة أن حكومة   )ب(
والبالغ  2009، المحسوب باستعمال االستهالك الفعلي المبلغ عنه لعام قدرات استنفاد األوزون

طن  1  239.5والبالغ  2010طن من قدرات استنفاد األوزون واالستهالك المقدر لعام  1  415.5
هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد من قدرات استنفاد األوزون 
 في البلد؛ الهيدروآلوروفلوروآربونية
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طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من نقطة  220.3خصم   )ج(
  البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

    
ك المواد واللجنة التنفيذية لتخفيض استهال البرازيلالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )د(

 الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة؛
  

االتفاق  مشروع ألف من-2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )ه(
ج من تغيير إلدراج أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينت

في مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤهل، 
 مع أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛

      
الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )و(

دوالرا أمريكيا،  6 152 567وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  للبرازيلالهيدروآلوروفلوروآربونية 
 اأمريكي ادوالر 334 219، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة اأمريكي ادوالر 4 456 257ويشمل 
دوالر  153  000، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة اأمريكي ادوالر 1 209 091، ولليوئنديبي
  .ألمانيالحكومة أمريكي 

  
  .الثاني بهذه الوثيقة رفقمشروع اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بوصفه الم إضافة •
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  المرفق األول
  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  البرازيل

 الوآالة عنوان المشروع) 1(

 )رئيسيةالوآالة ال(اليوئنديبي  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 1 415.5  2009 :السنة  7أحدث بيانات المادة ) 2(
 

 2010 :السنة )طن من قدرات استنفاذ األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) 3(

مكافحة  الرغاوي والتساأليرو ةكيميائيالمادة ال
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي 
االستهالك 
 القطاعي

  الخدمة التصنيع  
 0.4    0.4  0.0   123- الهيدروآلوروفلوروآربون
 7.0    7.0     124- الهيدروآلوروفلوروآربون
 394.3   19.7    374.6  ب141- الهيدروآلوروفلوروآربون
 6.8       6.8  ب142- الهيدروآلوروفلوروآربون
 831.0    703.9 124.7  2.5  22- الهيدروآلوروفلوروآربون
           225- الهيدروآلوروفلوروآربون

 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(بيانات االستهالك ) 4(
 1 327.5 :نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة 1 327.5 ):تقدير( 2010-2009خط األساس لفترة 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 
 1 107.2 :المتبقي 0.0 :موافق عليه بالفعل

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خطة األعمال) 5(
إزالة المواد المستنفذة  ألمانيا

طن من قدرات (لألوزون 
 )استنفاذ األوزون

13.6 33.4  3.6       50.6 

 4,661,338 0 0 0 0 0 0 330,000 0 3,071,338 1,260,000 )دوالر أمريكي(التمويل 

إزالة المواد المستنفذة  اليوئنديبي
طن من قدرات (لألوزون 

 )استنفاذ األوزون

78.9 78.9 78.9 32.2 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 272.8 

 23,191,323 0 0 0 0 0 345,000 2,750,382 6,698,647 6,698,647 6,698,647 )دوالر أمريكي(التمويل 

 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 بيانات المشروع) 6(
 غير متاح 1,194.8 1,327.5 1,327.5 غير متاح غير متاح )تقديرية(حدود االستهالك في بروتوآول مونتريال 

طن من قدرات استنفاذ (الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
 ) األوزون

 غير متاح 1,194.8 1,327.5 1,327.5 غير متاح غير متاح

تكاليف المشروع 
المطلوبة من 
حيث المبدأ 

 )دوالر أمريكي(

 16,106,257 1,650,000 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,456,257 تكاليف المشروع اليوئنديبي
 1,207,969 123,750 225,000 225,000 300,000 334,219 تكاليف الدعم

 4,090,909 409,091 0 0 2,472,727 1,209,091 تكاليف المشروع ألمانيا
 460,000 45,000   262,000 153,000 تكاليف الدعم

دوالر (من حيث المبدأ إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة 
 )أمريكي

5,665,348 6,472,727 3,000,000 3,000,000 2,059,091 20,197,166 

 1,667,969 168,750 225,000 225,000 562,000 487,219 )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 21,865,135 2,227,841 3,225,000 3,225,000 7,034,727 6,152,567 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 

 

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) 7(
 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم  )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة  الوآالة
 334,219 4,456,257 اليوئنديبي
 153,000 1,209,091 ألمانيا

 
 آما هو ُمبين أعاله) 2011(تمويل الشريحة األولى الموافقة على  :طلب التمويل

 لى انفرادعللنظر  :توصيات األمانة
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  لثانيا رفـقمال
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  البرازيلحكومة اّتفاق بين مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("  البرازيل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
 1.194,8إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  - 1ال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعم

لبروتوآول  ول الزمنيبما يتماشى مع الجد 2015آانون الثاني / يناير  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستهالك الالزم لالمتثال ، بعد رة واحدةمونتريال على أساس أن هذا الرقم سوف يجري تنقيحه م

  .7بناء على بيانات المادة 
 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ول مونتريالببروتوآ 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 
، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد 3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1تجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي ي
طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) "مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددتعلق بأي استهالك يتألف، وفيما ي-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لأل
  .من آل من المواد) االستهالك المؤهل المتبقي( 3-5-4و  3-4- 4، 3-3-4، .3-2- 4،  3-1-4 ةألفقيا وفالصف

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

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

 
من تحقيق حدود االستهالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل هذا االتفاق، من ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية  4-

وسيجرى  .من هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد آما يأتي في  المذآورة
 .المعنيةبتكليف من الوآالة الثنائية أو المنّفذة التحقيق المشار إليه أعاله 

 
في حالة عدم وفاء البلد  لجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع ال 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 . المحددة لجميع السنوات المعنّيةق األهداف أن يكون البلد قد حق  ) أ(

السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيها وتستثنى السنوات التي . الهيدروآلوروفلوروآربونية

 فيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التن

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



UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/25/Add.1 
Annex II 

 

2 

") تنفيذالارير وخطط شكل تق("ألف -4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ  تغطي آل سنة من السنوات

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

  بالكامل؛
ذييل   على هيئة سنويةتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية يكون البلد قد قّدم أن   )د(  رير اتق شكل  ("ألف   -4الت

ي يُ تقويمية حتى السنة  سنة  آل تغطي") السنويةتنفيذ ال طوخط ا  لب  طالت ل الشريحة   فيه ة  تموي التالي
تمال جميع األنشطة أو حتى موعد اآ بما في ذلك هذه السنة نفسها، ،بمقتضى الجدول الزمني للتمويل

  على هذه الخطة؛تها موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
ى  ، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ه( امن        بالنسبة إل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب  والستين جمي

الو       ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع واد  وم ن الم اردات م
أن النظام يضمن امتثال بالهيدروآلوروفلوروآربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و

ول     ي بروتوآ ه ف ة المنصوص علي واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ي إلزال دول الزمن د للج البل
  .مونتريال لمدة هذا االتفاق

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . ـه بمقتضى هذا االتفاقسوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطت 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  - 5التذييـل 

ل على النحو المبّين وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّق. ألف -5وفقًا ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-

 . ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستهالك االفي هذه المبالغ وفقًا لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

وأن توافق  سنويةإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في خطة تنفيذ   )أ(
ة  رة الفرعي ي الفق ّين ف و مب ا ه ة، آم ة التنفيذي ا اللجن ية . أعاله )د( 5عليه رات الرئيس ق التغيي وتتعل

دد األطراف        ب ق بقواعد أو سياسات الصندوق المتع ي يمكن أن تتعل ي   ؛ المسائل الت رات الت أو التغيي
ديل أي شرط من  ى تع ؤدي إل اقشروط ت ذا االتف ي ه رات ف تويات ال؛ أو التغيي نوية لمس ل الس لتموي

ة    االت الثنائي رادى الوآ ذة وأالمخصص لف رائح؛ و  المنف ف الش ديم لمختل رامج أو  تق ى الب ل إل تموي
ذ      األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو  ة أي نشاط من خطة التنفي إزال

  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30السنوية، تزيد تكاليفه عن 

ة         )ب( ي خط ا ف يمكن إدماجه ية، ف ديالت رئيس ّنفة آتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
أن    ة بش ة التنفيذي ر   الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن السنوي  ها في التقري

  تنفيذ؛المتعلق بال

رة في          )ج( اء من الشريحة األخي دى االنته سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف ل
 .الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
د تطرأ            أن ي  )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ه ستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛
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ة   يأخذ البلد والوآاأن   )ب( ذة المعني المقررين       الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق ويوافق البلد على  9-
كون تعلى أن  اليوئنديبي تقوقد واف. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها

كون الوآالة المنفذة المتعاونة على أن ي ألمانيا حكومة توافقو[") الوآالة المنفذة الرئيسية("الوآالة المنفذة الرئيسية 
وُيوافق . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق تحت إشراف الوآالة المنفذة الرئيسية) الوآالة المنفذة المتعاونة(

دوق المتعّدد البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصن
 .في هذا االتفاق ع ألي من الوآاالت المنفذة المشترآةاباألطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

 
والتعديالت الموافق  الشاملةستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة  10-

 ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بيل المثال ال الحصر التعليها في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على س
وتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوآالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في 

ألنشطة المنصوص عليها في وستقوم الوآالة المنفذة المتعاونة بدعم الوآالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ ا. التنفيذ
الوآالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوآالة المنفذة الرئيسية–6قائمة التذييل 

التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوآالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوآالة المنفذة المتعاونة 
وتوافق  .لة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقالداخ

بالرسوم المبّينـة في  والوآالة المنفذة المتعاونة اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية
 .ألف- 2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقيينالصف

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . وافقة على التمويليحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الم

 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا
. ر جدول الموافقة على التمويلم شريحة التمويل التالية في إطاأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي آان من المقرربكاف

 آيلوغرامألف، عن ّآل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
وسوف  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونمن تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

. يذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلةتناقش اللجنة التنف
  .أعاله 5وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 
نة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للج عناصر خضعتلن  12- 

  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
 

والوآالة المنفذة من الوآالة المنفذة الرئيسية  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 والوآالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية بنوع خاص عليه أن يتيح للوآاو. لتيسير تنفيذ هذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في نهاية السنة التالية واالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-

وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2دد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل آلخر سنة يح
حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق

) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعيةالمنصوص عليها في  وتستمر أنشطة اإلبالغ. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال
 .ذلك غيرإلى حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ه(1و
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المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم  وآافة المصطلحات. هذا االتفاق

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
  

  تذييالت
  المـواد: ألف - 1التذييل 

  
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
الهيدروآلوروفلورو

22-آربون
 792.1 األولى جيم

الهيدروآلوروفلورو
ب141 –آربون 

 521.8 األولى جيم

الهيدروآلوروفلورو
ب142 –آربون 

 5.6 األولى جيم

الهيدروآلوروفلورو
123-آربون

 0.3 األولى جيم

الهيدروآلوروفلورو
124-آربون

 7.7 األولى جيم

 1,327.5 األولى جيمالمجموع
  
  .2009/2010فترة متوسط لالستهالك اال
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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

رغير متوف 1,194.8 1,327.51,327.5غير متوفرغير متوفر  

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي  1-2
من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

)أطنان قدرات استهالك األوزون(

 غير متوفر 1,194.8 1,327.51,327.5غير متوفرغير متوفر

التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية  2-1
)دوالر أمريكي ()ئنديبياليو( )

4,456,2574,000,0003,000,0003,000,000 1,650,000 16,106,257 

دوالر (تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية  2-2
 (أمريكي

334,219300,000225,000225,000 123,750 1,207,969 

التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة المتعاونة  2-3
)دوالر أمريكي)  (ألمانيا(

1,209,0912,472,72700 409,091 4,090,909 

دوالر (تكاليف دعم الوآالة المنفذة المتعاونة  2-4
)أمريكي

153,000262,000 45,000 460,000 

دوالر (إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
)أمريكي

5,665,3486,472,7273,000,0003,000,000 2,059,091 20,197,166 

 1,667,969 168,750 487,219562,000225,000225,000)يدوالر أمريك(مجموع تكاليف الدعم  3-2
دوالر (إجمالي التكاليف المتفق عليها  3-3

)أمريكي
6,152,5677,034,7273,225,0003,225,000 2,227,841 21,865,135 

قدرات استهالك  أطنان(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 22-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1
 )األوزون

51.5 

أطنان قدرات استهالك (التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  22-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة  4-1-2
 )األوزون

0 

 740.6 )أطنان قدرات استهالك األوزون( 22-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4-1-3
أطنان قدرات استهالك (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربونلي اإلزالة من إجما 4-2-1

 )األوزون
168.8 

أطنان قدرات استهالك (التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  ب141-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة  4-2-2
 )األوزون

0 

 353.0 )أطنان قدرات استهالك األوزون( ب141-الهيدروآلوروفلوروآربونؤهل المتبقي من االستهالك الم 4-2-3
4-3-1 أطنان قدرات استهالك (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ب 142-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من  

 )األوزون
0.0 

4-3-2 أطنان قدرات استهالك (حقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها التي يتعين ت ب142-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة  
 )األوزون

0.0 

4-3-3  5.6 )أطنان قدرات استهالك األوزون( ب142-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  
4-4-1 أطنان قدرات استهالك (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 123-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من  

 )األوزون
0.0 

4-4-2 أطنان قدرات استهالك (التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  123-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة  
 )األوزون

0.0 

4-4-3  0.3 )أطنان قدرات استهالك األوزون( 123-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  
4-5-1 أطنان قدرات استهالك (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 124-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من  

 )األوزون
0.0 

4-5-2 أطنان قدرات استهالك (التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  124-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة  
 )األوزون

0.0 

4-5-3  7.7 )أطنان قدرات استهالك األوزون( 124-الهيدروآلوروفلوروآربونالمؤهل المتبقي من االستهالك  
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
  
في السنة المحددة  الثاني/ل االجتماعسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2في التذييل 
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  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4لتذييل ا
  
  :من خمسة أجزاءلطلب آل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ا        منذ الموافقة علىتقرير مسرود بشأن التقدم المحرز   )أ( د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الشريحة الس
وينبغي أن  . فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعضيتعلق بإزالة المواد، وآيفية إسهام مختلف النشاطات 

اطات     ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء آ لط التقري يس
المدرجة في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك 

رات    أيضاقرير وينبغي أن يشتمل الت. من المعلومات ذات الصلة خاصة  على معلومات عن أي تغيي
ادة تخصيص             ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمها، آحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

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      وسيغ . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي طي التقري

من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن  ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  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       -1ليها في التذييل المشار إ رة الفرعي ين في الفق ا هو مب اق  ) ب(5ألف، آم رر    . من االتف م تق ا ل وم

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

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سُيضطلع به      )ج( ديم طلب      اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع     حت الشريحة التالي
ار  . إبراز الترابط بينها وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ي أن  ا  وينبغ من الوصف أيض اايتض ن أي     رإلش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة       ى الخطة الش ذا الوصف     . تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل  السنة وينبغي أن يغطي ه

ر من    . من االتفاق) د(5المحددة في الفقرة الفرعية  آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  ها؛ا لريفسقدم تها على الخطة الشاملة وأن يالضروري إدخال

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

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

ة، سوف يشمل           . أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ومع أن المعلومات الكمي
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؛ يةالرئيس

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ه(
  .أعاله) د(1
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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف - 5التذييل 
     

 
وزارة البيئة هى الوزارة المسؤولةعن التنسيق الشامل للنشاطات التى ستنفذ فى خطة إدارة إزالة المواد  1

والمعهد البرازيلى للبيئة والموارد المتجددة . الهيدرو آولورو فلورو آربونية وستقوم بدور وحدة األوزون الوطنية
مسؤول عن اإلضطالع بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالرقابة الطبيعية هو مؤسسة اإلنفاذ المتصل بوزارة البيئة وال

بعمليات الرصد على مستوى ) التابعة لوزارة البيئة( وتقوم وحدة األوزون الوطنية . على المواد المستنفدة لألوزون
طبيعية بمراقبة ويقوم المعهد البرازيلى للبيئة والمواد المتجددة ال. اإلدارة إلستهالك المواد المستنفدة لألوزون 

عن طريق نظام إصدار التراخيص وعلى مستوى ) اإلستيراد والتصدير ( إستهالك المواد المستنفدة لألوزون 
وستكون الوآاالت الرئيسية والمتعاونة مسؤولة عن تنفيذ ورصد النشاطات الواقعة تحت . المستخدمين النهائيين

وافقة على المشروعات من خالل الدعم المؤسسى خالل وعرضت الحكومة مواصلة النشاطات والم.. مسؤوليتها
 .السنوات القادمة 

 
ويعتبر الرصد الوثيق لجميع النشاطات والتنسيق بين أصحاب الشأن عنصرا أساسيا فى خطة إدارة إزالة   2

ة للتنسيق وستعقد إجتماعات منتظم.المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية وعنصرا رئيسيا فى الوصول الى اإلمتثال
مع أصحاب المصلحة فى الصناعة ومستوردى المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية وأصحاب المصلحة الحكوميين 

 وحميع القطاعات المعنية من أجل وضع اإلتفاقات والتدابيرو مختلف اإلتحادات الصناعية  )أى بروزون( المعنيين
فى قطاع  و سيجرى. منسقةوبطريقة  ستثمارية فى الوقت المحددالضرورية للقيام بالنشاطات اإلستثمارية وغير اإل

 .تآالتصنيع رصد عملية التنفيذ وتحقيق اإلزالة عن طريق الزيارات على مستوى المنش
 
. ستجرى عمليات رصد سنوية من خالل نظم التراخيص والحصص المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون  3

 .ون مستقلون بزيارات الى المواقع للتحققوسيقوم خبراء ومراجعون دولي
 

 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـالرئيسيلمنفذة اة ـون الوآالـستك  1

  :التالي
ة    )أ( ات الداخلي راءات والمتطّلب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ه ق الم ن األداء والتحّق ق م ضمان التحّق

ي خطة   ّين ف و المب ى النح ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص واد الهيدروآلوروفلوروآرإزال ة الم ة بوني الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

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

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

ى   السنوية وخطط التنفيذ السنويةبتقارير التنفيذ الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه( والخطة الشاملة عل
ة    ألف -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمها إل ات مل توتش  .لتق الغ  متطلب ى   اإلب ديم  عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوآالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير
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ذة       ين المؤّهلين لالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوآال دت به ي تعّه ة الت لمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ذ خطة    )ح( ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آلّي الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

  ان التتابع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوآالة المنفذة المتعاونة، وضم  )ط(

رة       )ي( ا للفق ال وفق د        11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو  ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوآال تمويل آل وآالة منف

 ثنائية معنية؛

   ؛مدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ ال  )ك(

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  )ل(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستهالك المواد  الهيدروآلوروفلوروآربونيةإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد مستقلة وتكليفها ب

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

 
  دور الوآالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
تم  و. المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة    المنفذة الة تكون الوآ  1 ذه األنشطة في      ي د ه الخطة  مواصلة تحدي

  :، ولكن يجب أن تشتمل على األقل علىالشاملة

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

ذة المتع       )ب( ة المنف ا الوآال ي تموله ة     مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت ى الوآال ة، والرجوع إل اون
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوآالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   )ج(
      .ألف-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن آّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف - 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من من قدرات استنفاد األوزون  رامغيلوآ

  .ألف-2يل من التذي 2- 1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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