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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  أوروغواي

  الوكالة  عنوان المشروع) أوال(

  ، اليونيدو)رئيسيةالوكالة ال( اليوئنديبي  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22.0  2009: السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

 

  2010 :السنة  )األوزون دطن من قدرات استنفا(نامج القطري أحدث البيانات القطاعية للبر) ثالثا(

  ىالرغاو  والتساأليرو  ةكيميائيالمادة ال
مكافحة 
  الحريق

  المذيبات  التبريد
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي
  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 0.0    0.0  0.0    123الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.1    0.1      124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 2.2    1.1   1.1   ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

  في بوليوالت مستوردة سابقة الخلط
 5.8       5.8 

 0.5    0.5      ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 
 21.8    19.9 1.9     22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  )األوزون دطن من قدرات استنفا(ت االستھالك بيانا) رابعا(

 30  :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 24.7  :2010-2009لفترة اخط أساس 

  )األوزون دطن من قدرات استنفا(ؤھل للتمويل االستھالك الم

 22.2  :المتبقي 0.0  :موافق عليه بالفعل
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  خطة األعمال) خامسا(

ة دفإزالة المواد المستن  اليوئنديبي
طن من قدرات (لألوزون 

  )األوزون داستنفا
3.0 3.0 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 

 672,371 0 0 0 0 0 0 29,236 125,710 258,712 258,712  )أمريكيدوالر (التمويل 

ة دفإزالة المواد المستن اليونيدو
طن من قدرات (لألوزون 

  )األوزون داستنفا
1.4          1.4 

 384,886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384,886  )دوالر أمريكي(التمويل 
 

  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  بيانات المشروع) سادسا(

  22.2 22.2 24.7 ال ينطبق ال ينطبق  )تقديرية(حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

  22.2 22.2 24.7 ال ينطبق ال ينطبق  )األوزون دطن من قدرات استنفا(المسموح به  الحد األقصى لالستھالك

تكاليف المشروع المطلوبة من 
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

 173,565 19,565  57,000  97,000 تكاليف المشروع  اليوئنديبي

 15,621 1,761  5,130  8,730  تكاليف الدعم

تكاليف المشروع المطلوبة من 
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

 82,850     82,850 تكاليف المشروع اليونيدو

 7,457     7,457  تكاليف الدعم

 256,415 19,565  57,000  179,850  )دوالر أمريكي(المبدأ إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث 

 23,078 1,761  5,130  16,187  )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 279,493 21,326  62,130  190,637  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 

 

  )2011(األولى طلب التمويل للشريحة ) سابعا(

  )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم   )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة   الوكالة

 8,730 97,000  اليوئنديبي

 7,457 82,850  اليونيدو
 

  كما ھو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى   :طلب التمويل

  ينظر فيه بشكل إفرادي  :األمانة ةتوصي
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  المشروعوصف 

، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع الرابع اليوئنديبي، قدم أوروغوايبالنيابة عن حكومة   -1
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمجموع تكاليف  ىللجنة التنفيذية، المرحلة األول والستين

دوالرا  14 364و لليوئنديبيدوالرا أمريكيا  42 525دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  726 600قدره 
خطة إدارة إزالة وسيسمح تنفيذ األنشطة المدرجة في المرحلة األول من . ، حسبما قدمت في األصللليونيدوأمريكيا 

، على أساس 2015و 2013كول مونتريال لعامي تحقيق أھداف بروتوبللحكومة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ب الموجود في البوليوالت المركبة بالفعل سيتم 141- الفھم أن قطاع الرغاوى الذي يستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون

  .63/15تناوله بصورة مستقلة خالل فترة المرحلة األولى بما يتسق مع المقرر 

إلى  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتصل قيمة الشريحة األولى من المرحلة األولى من   -2
دوالر  100 000دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 13 823دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  184 300

  .2011دو لتنفيذ خطة التنفيذ السنوية لعام دوالر أمريكي لليوني 9 000زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  السياسة العامة واإلطار التنظيمي للمواد المستنفدة لألوزون

 ا قانونيا، أو نظاما لألوزون، يشجع أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون في البلدوضعت أوروغواي إطار  -3
) DINAMA(من خالل اإلدارة الوطنية للبيئة ) MVOTMA(وتتولى وزارة الحماية البيئية . ھاذنفِ ويُ  ھاويدعم

مسؤولية تنفيذ ھذا اإلطار القانوني من خالل بنية تحتية مؤسسية تقودھا وحدة األوزون الوطنية، التي تنسق أنشطة 
االستراتيجيين من المكاتب الحكومية األخرى والقطاع  ئھابالتعاون الوثيق مع شركا إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  .المنظم والمجتمع المدنيالخاص والمعاھد األكاديمية 

 ةيوزارة الحماية البيئوتحدد . 2006وقد وضع نظام إصدار التراخيص للواردات في أوروغواي منذ عام   -4
سلطة أن في البلد وتخول لإلدارة الوطنية للبيئة  المواد المستنفدة لألوزونالحد األقصى لمستوى الواردات السنوي من 

. المواد المستنفدة لألوزون، بالتشارك مع الھيئة الوطنية للجمارك، السجل الوطني للواردات والصادرات من تشغل
مع تقدم تنفيذ برنامج و. وتنص ھذه الالئحة أيضا على تسجيل واردات وصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد سياسات تشريعية جديدة متعلقة ب إدخالسيتم ، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةة إزال
، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلواردات من ل، تشتمل على إدخال نظام حصص الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .2013ھذه المواد بحلول عام  تستخدمفضال عن إجراءات لمراقبة الواردات من األجھزة التي 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك

المواد في المائة من مجموع  90الذي مثل أكثر من  ،22- الھيدروكلوروفلوروكربونتستورد أوروغواي   -5
ويليه  ،)بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 2009المستوردة في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونو) في المائة من مجموع االستھالك 3.5(ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 123-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  صغيرةأيضا كميات  واستوردت). في المائة 3.5(كمادة نقية 
في البوليوالت سابقة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونكما تستورد أوروغواي . 124-الھيدروكلوروفلوروكربونو

لمواد مستوردا مسجال ل 20 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوحددت خطة إدارة إزالة . )1الجدول ( الخلط
في البلد، والمصادر الرئيسية للواردات من ھذه المواد ھي األرجنتين والصين والھند  الھيدروكلوروفلوروكربونية

   .والمكسيك
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  )*2010-2007( روغوايإلى أو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالواردات من : 1الجدول 

 2010 2009 2008 2007 *المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 طن متري
أطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون

 طن متري
أطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون

 طن متري
أطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون

 طن متري
أطنان من 

قدرات استنفاد 
 األوزون

 21.84 397.05 20.33 369.67 17.42 316.68 15.76 286.60 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.49 7.47 0.77 11.88 0.00 0.00 0.42 6.40 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2.21 20.12 0.77 7.04 1.70 15.49 1.84 16.70 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.04 2.12 0.03 1.59 0.02 0.91 0.00 0.00 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.13 5.82 0.05 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 24.71 432.58 21.92 392.64 19.14 333.20 18.02 309.70 المجموع
ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

في البوليوالت المستوردة سابقة 
 الخلط

43.16 4.75 53.56 5.89 48.58 5.34 52.32 5.76 

  .تقديرية استنادا إلى الواردات 2010وبيانات عام . من أمانة األوزون 2009- 2007للفترة  7بيانات المادة (*) 

في  11.5نسبة  2010إلى عام  2007من عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوبلغ متوسط نمو استھالك   -6
في المائة،  17.9حيث وصل النمو المحسوب إلى  2009و 2008وأكبر زيادة حدثت بين عامي  .المائة في السنة

وتشير . أساسا إلى االستعاضة المستمرة عن المواد الكلوروفلوروكربونية في تطبيقات الخدمةھذا النمو ويعزى 
المواد ت بشأن استھالك وترد التنبؤا. في المائة إجماال 9التقديرات إلى أن النمو الحالي مستقر عند نسبة 

خطة إدارة إزالة المواد استنادا إلى بيانات تم تجميعھا خالل إعداد ( 2015حتى عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .2في الجدول  )الھيدروكلوروفلوروكربونية

   2015حتى عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتنبؤات بشأن استھالك : 2الجدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة 

 684.09 621.9 565.4  514  472  432.58 392.64 333.2 309.7 281 220 230 ريتطن م ر مقيدطلب غي
أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون
13.04 12.93 15.69 18.02 19.14 21.95  24.70  26.92  29.34 32.2 35.5 39 

 371.33  412.61 412.61 514  472  432.58 392.64 333.2 309.7 281 220 230 يطن متر طلب مقيد
أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون
13.04 12.93 15.69 18.02 19.14 21.95  24.70  26.92  29.34  23.33  23.33  20.99 

ھيدروكلوروفلوروال 
ب 141- كربون

أطنان قدرات (
 )استنفاد األوزون

     5.34 5.76 6.27 6.84 5.55 5.55 4.99 

  

   لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتوزيع القطاعي ل

- الھيدروكلوروفلوروكربونھو  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك أوروغواي األساسي من إن   -7
ھذه المادة في  تستخدمو. 2009في المائة من مجموع استھالك عام  90الذي يمثل ما يزيد بدرجة طفيفة عن  ،22

في قطاع التصنيع لتجميع وتركيب الغرف  صغيرةكميات  تستخدمصناعة التبريد لخدمة نظم التبريد وتكييف الھواء، و
وإضافة إلى  .كعامل تنظيف بالتدفق في قطاع الخدمة ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونويستھلك . الباردة الكبيرة

 البوليوالت سابقة الخلطفي  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن طن متري  48.58ذلك، استوردت كمية قدرھا 
. األديم المندمجذات رغاوى الالمستعملة في تصنيع رغاوى األجھزة ورغاوى الرش وبعض رغاوى المرنة و

األخرى في مخاليط غازات التبريد في البلد، فضال  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةكميات صغيرة من  تستخدمو
لمواد التوزيع القطاعي لأدناه  3ويوجز الجدول . خدامه في بعض تطبيقات مكافحة الحريقعن است

  . 2010في أوروغواي في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
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لتركيب الغرف الباردة في المحالت التجارية  22-وھناك ثالث شركات تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون  -8
عاقد ھذه الشركات على شراء ألواح العزل ذات الصلة ولكنھا مسؤولة عن تركيب وتت. ومرافق التجھيز وما إلى ذلك

مجموع االستھالك الذي بلغ و. 22-الغرف بما في ذلك تجميع نظم التبريد وشحن النظم بالھيدروكلوروفلوروكربون
  .2010و 2009في عامي في المتوسط طنا متريا  35يعزى إلى ھذا القطاع 

  )2010(لقطاعي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أوروغواي التوزيع ا: 3الجدول   

 المادة
 )قدرات استنفاد األوزون/طن متري( 2010االستھالك حسب القطاع في عام 

 المجموع الكلي
 رغاوى

د وتكييف ھواء يتبر
 في قطاع التصنيع

د وتكييف ھواء يتبر
 في قطاع الخدمة

مواد إلخماد 
 الحريق

طن متري 
قدرات 
استنفاد 
األوزون

طن 
 متري

قدرات 
استنفاد 
األوزون

طن متري
قدرات استنفاد
 األوزون

طن 
 متري

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

397.0521.84 35.001.93362.0519.91   22-الھيدروكلوروفلوروكربون
20.122.21 9.821.08   10.301.13  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
0.540.011.580.032.120.04    123-الھيدروكلوروفلوروكربون
5.820.13 5.820.13        124-الھيدروكلوروفلوروكربون
7.470.49 7.470.49        ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

10.301.1335.001.93385.7021.621.580.03432.5824.70 المجموع حسب القطاع
ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

52.325.76 الموجود في البوليوالت سابقة الخلط

  

طن متري من  48.58ما يقدر بمجموع  تستخدمشركة تصنيع رغاوى في البلد،  15وھناك   -9
وتستورد شركة واحدة كمية  .سابقة الخلطالمستوردة  البوليوالتالموجود في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

وتتعلق . ب النقي وتخلطه في الموقع وتستورد أيضا النظم سابقة الخلط141-صغيرة من الھيدروكلوروفلوروكربون
  .ھذه الكمية كلھا بشركات مملوكة محليا

  حساب نقطة البداية

أن الخاصة بھا خط أساس  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحسبت أوروغواي في   -10
باستخدام متوسط ) طن متري 412.6( قدرات استنفاد األوزونطن من  23.3ھذه المواد قدره  ھا مناستھالك

واالستھالك ) طن متري 392.64( قدرات استنفاد األوزون من طن 21.92والبالغ  2009االستھالك المبلغ عنه لعام 
طن من  5.3، إضافة إلى )طن متري 432.58( قدرات استنفاد األوزونطن من  24.71والبالغ  2010المقدر لعام 

البوليوالت الموجود في نظم  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونمن ) طن متري 48.43( قدرات استنفاد األوزون
نقطة بداية ونتج عن ذلك . 7غير المبلغ عنه بموجب المادة ) 2009-2007متوسط الفترة ( سابقة الخلطالمستوردة 

  .قدرات استنفاد األوزونطن من  28.6قدرھا 

  وتكاليفھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستراتيجية إزالة 

ومن . على ثالثة مراحلألوروغواي  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ خطة  من المخطط  -11
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمتوقع أن تحقق المرحلة األولى المقدمة حاليا للتمويل مستويات االمتثال الخاصة ب

على مزيج من األنشطة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوستشتمل أنشطة . 2015و 2013لعامي 
وتحسين ممارسات الخدمة والصيانة والتدريب على عمليات التي تھدف إلى تعزيز تنفيذ اإلطار التشريعي 

المواد تحتوي على التي جديدة الجھزة من األإعادة التھيئة ومثبطات على الواردات /التحويل
على  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةكما تشتمل . ھاوعلى تركيب الھيدروكلوروفلوروكربونية
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وتأخذ األنشطة المزمعة للمرحلة األولى في الحسبان الدروس . ھة نحو جميع قطاعات السكانأنشطة لرفع الوعي موج
أو يكون مناسبا /وسيتم تعزيز األنشطة المنفذة سابقا حيثما يمكن و. المواد الكلوروفلوروكربونيةالمستفادة من إزالة 

  .واستخدامه 22-روكلوروفلوروكربونالھيد علىتساعد على خفض الطلب من شأنھا أن واستكمالھا بعناصر جديدة 

وصنفت حكومة أوروغواي المرحلة األولى في خمسة عناصر أعدت في إطارھا مشروعات وأنشطة   -12
  .أدناه 4، حسبما ھو مبين في الجدول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةملموسة إلزالة 

ألوروغواي لتحقيق  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد المقترحة في اإلزالة أنشطة : 4الجدول 
   0152و 2013تدابير الرقابة في عامي 

دوالر (التكاليف  الوكالة المشروعات/األنشطة
 )أمريكي

زالة المواد تكييف ونشر أدوات السياسة العامة وبناء القدرات إل: 1العنصر 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

93,000 اليوئنديبي

18,000  إصدار التراخيص والحصصتعزيز نظام 

35,000  واألجھزة القائمة عليھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ نظام مراقبة 

40,000  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ نظام مراقبة تجارة واستخدام ومناولة 

-  وكالء الجمارك وتزويدھم باألجھزة/تدريب موظفي

324,065 اليوئنديبي برنامج دعم لقطاع خدمة التبريد: 2العنصر 

44,065  في أنشطة التنظيف بالتدفق ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة 

112,000  التدريب على ممارسات التدريب الجيدة وإعادة التھيئة

82,000  تعزيز المراكز

34,000  نظام إصدار شھادات لتقنيي التبريد الماھرين

52,000   ھاوتخزين تھاواستعاد ھاوإعادة تدويرغازات التبريد مركز تجريبي السترداد 

159,600 اليونيدو المستخدم في تجميع الغرف الباردة 22-ھيدروكلوروفلوروكربونالإزالة : 3العنصر 

قدرات استنفاد طن من  0.77/امتري اطن 14(يمون اشركات فرفي تحويل المشروع 
 )األوزون

 159,600

65,935 اليوئنديبي برنامج رفع الوعي: 4العنصر 

84,000 اليوئنديبي برنامج الرصد: 5العنصر 

726,600 المجموع

  

  تجميع الغرف الباردةفي في قطاع تصنيع التبريد المستخدم  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة 

المستخدم في تجميع  22-الھيدروكلوروفلوروكربونتقترح حكومة أوروغواي اإلزالة الجزئية الستھالك   -13
خطة إدارة إزالة المواد في  توحدد .2015و 2013الغرف الباردة من أجل تحقيق أھداف اإلزالة لعامي 

 22-الھيدروكلوروفلوروكربونطنا متريا من  35ثالث شركات بمجموع استھالك قدره  الھيدروكلوروفلوروكربونية
ومن شأن ھذا . أ .يمون ساعلى مشروع استثماري ألكبر شركة وھي فرالخطة ، وتشتمل في ھذا التطبيقالمستخدم 

من ) قدرات استنفاد األوزونمن طن  0.77(طن متري  14.1المشروع الذي تنفذه اليونيدو أن يتناول إزالة 
  .في ھذا القطاع الفرعي 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

أساس لع ثمانينيات القرن الماضي وتصنع غرف تبريد بناء على في مط. أ .يمون ساوقد أنشئت شركة فر  -14
ولدى الشركة عدد من مجاالت اإلنتاج وتستخدم نماذج مختلفة بأنواع كباسات مختلفة، تستخدم  .العمالء يقدمھاطلبات 
غرفة وتشتمل العملية على  30وتصنع الشركة سنويا ما مجموعه . كغاز تبريد 22- الھيدروكلوروفلوروكربونجميعھا 

التبريد واألجھزة األخرى ذات الصلة التي أجھزة مواصفات وتركيب األلواح الالزمة ووفقا للتصميم الغرفة الباردة 
  .جمع في الموقععادة ما تُ 
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مضخات الزيت واألدوات األخرى شفط ومضخات الالشحن و أجھزةوتتألف األجھزة األساسية من   -15
. 22-الھيدروكلوروفلوروكربونوتصمم معظم ھذه األجھزة الستخدام . المستخدمة في تجميع ھذه الغرف المبردة

واألجھزة الخاصة تغيير األجھزة األساسية  ربونيةكالمواد الھيدروويتطلب التغيير إلى غازات تبريد بديلة مثل 
ومن المتوقع . دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم 159 600 صلية إلى أن التكاليف تبلغوتشير التقديرات األ. باألنابيب

يسھم في تحقيق تدابير سمما  ،22-الھيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  14.1أن يؤدي المشروع إلى إزالة 
  .2015و 2013الرقابة لعامي 

  الرصد

لحكومة أوروغواي بتنسيق  وكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدرسيسمح برنامج رصد   -16
  .ورصد تنفيذ المشروعات واألنشطة المدرجة في عناصر المشروع المحددة أعاله

  تعليقات األمانة وتوصياتھا

  التعليقات

المبادئ التي أعيد تقديمھا في سياق  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستعرضت األمانة   -17
ومعايير تمويل إزالة ھذه  ،)54/39المقرر ( المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إعداد التوجيھية المتعلقة ب

إدارة  بخططوالمقررات الالحقة المتعلقة  ،)60/44(المواد في قطاع االستھالك المتفق عليھا في االجتماع الستين 
ة في االجتماعين الثاني والستين والثالث والستين وخطة األعمال الصادر إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .المقدمة إلى االجتماع الثالث والستين 2014-2011المجمعة للفترة 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

الك وبيانات استھ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالحظت األمانة االختالف بين نتائج المسح الخاص ب  -18
وأشار اليوئنديبي إلى أن البلد . 2009، وخاصة لعام 7المبلغ عنھا بموجب المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

منھجية  استخداملدى التحقق من األرقام ب 7بموجب المادة أعلى من البيانات المبلغ عنھا  2009جمع بيانات لعام 
ومالحظا ھذا االختالف، أشار . الواردات في مكتب الجماركويعزى ذلك إلى أخطاء في تسجيل أرقام . المسح

ولدى تقييم الموقف، أفاد . لتقديمه إلى أمانة األوزون 2009اليوئنديبي إلى أن البلد ينظر في طلب لتنقيح بيانات عام 
 2009عام لالمقدمة  7ن البلد لن يطلب تصحيح البيانات وسيستخدم بيانات المادة أاليوئنديبي في مرحلة الحقة ب

  .واتخذت تدابير تصحيحية في إدارة الجمارك لتجنب مثل ھذه األخطاء في التقارير. كمرجع

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنقطة البداية إلجمالي التخفيض في استھالك 

سعت األمانة أيضا إلى الحصول على توضيح من اليوئنديبي بشأن حساب نقطة البداية إلجمالي التخفيض   -19
الذي استخدم ) طن متري 412.6( خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوخط األساس المقدر في 

الذي قررت فيه اللجنة  63/14إلى المقرر ولفتت انتباه اليوئنديبي . استنادا إلى المسح 2010بيانات تقديرية لعام 
حساب نقاط البداية للتخفيضات الكلية في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بالنسبة لخطط إدارة "التنفيذية 

أحدث البيانات المقبولة الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الُمبلغ عنھا بموجب  أساس المواد علىھذه إزالة 
  " للجنة التنفيذية 60/44مع المقرر ما يتسق ، وذلك ب7لمادة ا

 2010الخاصة بھا لعام  7وبالنظر إلى ما ورد أعاله، قدمت حكومة أوروغواي في وقت الحق بيانات المادة   -20
واستنادا إلى ذلك، نقحت حكومة . رسميا إلى أمانة األوزون ولكن لم ينعكس ذلك على موقع اإلنترنت الخاص بھا

، أن تحدد كنقطة بداية إلجمالي التخفيض المستدام في 60/44أوروغواي حسابھا لنقطة البداية واختارت، وفقا للمقرر 
وتشير التقديرات إلى أن ھذه . 2010االستھالك المبلغ عنه فعليا في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
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قدرات استنفاد طن من  5.3، زائد )طن متري 432.58( ونقدرات استنفاد األوزطن من  24.71 الكمية تبلغ
غير المبلغ عنه  سابقة الخلط المستوردة البوليوالتالموجود في نظم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  األوزون

م وھذا الرق .قدرات استنفاد األوزونطنا من  30، مما ينتج عنه نقطة بداية إلجمالي التخفيض قدرھا 7بموجب المادة 
 قدرات استنفاد األوزونطن من  23.77أعلى من الرقم الوارد في خطة األعمال التي أشارت إلى خط أساس يبلغ 

الوارد في  2010في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةويعزى الفرق إلى أن استھالك ). طن متري 408.3(
في حين  7البيانات الفعلية المبلغ عنھا بموجب المادة استند إلى  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 2010و 2009 يمتوسط االستھالك المبلغ عنه لعام استخدامأن خط أساس االستھالك المحسوب في خطة األعمال ب
خطة إدارة إزالة المواد وباإلضافة إلى ذلك، اشتملت . 2009في المائة منذ عام  8بمعدل نمو نسبته تم تقديره 

 المستوردة البوليوالتالموجود في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونأيضا على كمية  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 385.7 تبلغنقطة البداية لقطاع الخدمة  أن سبوبما يتسق مع ما ورد أعاله، حُ . في حساب نقطة البداية سابقة الخلط
  .3إلى الجدول  استنادا) قدرات استنفاد األوزونطن من  21.62(طن متري 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستراتيجية 

، إلى الحصول على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةسعت األمانة، لدى استعراضھا ل  -21
ة األولى تدابير وتقترح الخطة أن تحقق المرحل. توضيح من اليوئنديبي بشأن التخفيض الذي يتعين إدراجه بالخطة

 قدرات استنفاد األوزونطن من  8.35تتوقع إزالة ما مجموعه  ھافقط، ولكن 2015و 2013تخفيض ھذه المواد لعامي 
، قدرات استنفاد األوزونطن من  28.6في المائة من خط األساس األصلي المحسوب البالغ  20وھي كمية تزيد عن 

وأوضح اليوئنديبي أن  .لقطاع الخدمة 60/44مبلغ المؤھل له بموجب المقرر وبذلك تتجاوز األموال التي طلبھا البلد ال
المواد صممت بحيث تراعي الزيادة في استھالك  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

كما . 2015و 2013في المائة لتحقيق أھداف عامي  10، ولذلك، على البلد إزالة أكثر من الھيدروكلوروفلوروكربونية
ذكر أن التمويل المطلوب حسب استنادا إلى ما يحتاجه البلد لالمتثال لتدابير البروتوكول ولكنه على علم بحدود 

خطة إدارة المرحلة األولى من  توسيع نطاقوأبلغت األمانة اليوئنديبي بالنظر في . 60/44التمويل بموجب المقرر 
بما  2020في المائة بحلول عام  35 تبلغنسبة تخفيض في االستھالك  لتغطية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

، حيث أن األنشطة المزمعة بموجب االستراتيجية ستكون شبيھه جدا بتلك المطلوبة لتحقيق 62/11يتسق مع المقرر 
كومة ترغب في وأبلغ اليوئنديبي األمانة بأن الح. ھذا التخفيض ويمكن أن تحقق المزيد إذا كان التخطيط لفترة أطول

خطة من  ىالمرحلة األول في إطار 2015و 2013تغطية إال تدابير الرقابة لعامي  المتمثل في عدماإلبقاء على طلبھا 
  . اإلزالة المشار إليھا أھداف وأنھا تلتزم بتحقيق إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ولدى تفسير ما تعتزم الخطة أن تفعله في حالة شركات الرغاوى الصغيرة التي تستخدم   -22
، ذكر اليوئنديبي أنه سيتم تناول سابقة الخلط المستوردة البوليوالتفي الموجود  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ا تتاح تكنولوجيا منخفضة ويمكن تقديمه كجزء من المرحلة األولى عندم 63/15ھذا القطاع بما يتسق مع المقرر 
 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونلتحل محل  وتتوافر باألسواقمن حيث التكاليف  مجديةإمكانية االحترار العالمي 

  . الذي تستخدمه ھذه الشركات الصغيرة

  المسائل التقنية والمسائل المتعلقة بالتكاليف

حسبما يتعلق  ،لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخاص باال إلطار التنظيميلناقشت األمانة التمويل المطلوب   -23
وأوضح . إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طخطوالمبادئ التوجيھية المتعلقة بإعداد  ،54/39بالمقرر 

، خالل إعداد الخطة، عددا من المشاورات مع عدد من أصحاب المصلحة أجرتاليوئنديبي أن وحدة األوزون الوطنية 
، مما يؤدي بالتالي إلى تحديد تدابير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتعجيل إزالة ل ةالتنظيمي اآلثاربشكل أفضل لفھم 

ويتمثل االحتياج الحالي في تعديل اإلطار التنظيمي . إضافية يتعين وضعھا وتعزيزھا خالل السنوات الخمس القادمة
خطة إدارة إزالة المواد كما تقترح . لوارداتلالقائم للسماح بوضع نظام للحصص يحدد أقصى حجم 

نظام وضع تدريب وإجراء و المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةذ نظام لمراقبة تنفي الھيدروكلوروفلوروكربونية
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 فيمن أجل تحقيق نظام رصد فعال  المواد المستنفدة لألوزونلتوسيع نطاق إجراءات مراقبة األجھزة القائمة على 
  .أوروغواي

ظيف نالمستخدم في أنشطة الت ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونوفيما يتعلق باألنشطة المقترحة إلزالة   -24
بالتدفق، الحظت األمانة أنه ينبغي حساب التمويل في ضوء األنشطة المؤھلة للتمويل في قطاع الخدمة بالنظر إلى أن 

وأشار اليوئنديبي إلى أن البلد سيضمن إيالء األولوية إلى إزالة ھذا . التنظيف بالتدفق يعتبر جزءا من ھذا القطاع
  .التطبيق

تفسرت األمانة عن أنشطة التدريب في قطاع خدمة التبريد وكيف يمكن أن تستكمل ھذه األنشطة تلك واس  -25
وأوضح اليوئنديبي أن ھذه األنشطة صممت للعمل على الھياكل . النھائية زالةاإلخطة إدارة المنفذة بالفعل بموجب 

تدريب متخصص لتحويل األجھزة في  وتوفر المواد الكلوروفلوروكربونيةالموضوعة في إطار المشروع الخاص ب
التي لم تكن مؤھلة للتحويل بموجب إطار إزالة  22- الھيدروكلوروفلوروكربونالمجاالت ذات االستھالك المرتفع من 

  .، مثل التطبيقات في مجال التبريد وتكييف الھواءالمواد الكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد كاليف المرحلة األولى من وناقشت األمانة واليوئنديبي التمويل النھائي لت  -26
المواد استنادا إلى استراتيجية حكومة أوروغواي المتعلقة بإزالة استھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونية
في قطاع خدمة التبريد وقطاع تصنيع التبريد، التي ال تحقق إال تجميد استھالك ھذه  الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالرا  173 565سب التمويل لقطاع الخدمة بإجمالي مبلغ وحُ . 2015في المائة بحلول عام  10سبته المواد وخفض ن
المواد طن متري من  38.5كغ إلزالة /دوالر أمريكي 4.5على أساس  ،أمريكيا زائد تكاليف الدعم لليوئنديبي

  .في قطاع الخدمة الھيدروكلوروفلوروكربونية

ى به المشار إليه أعاله، وبصفة خاصة لقطاع الخدمة، استرعى اليوئنديبي انتباه ولدى مناقشة التمويل الموص  -27
 385.7فيھا التي يبلغ خط األساس  ألوروغوايكغ لھذا القطاع /دوالر أمريكي 4.5أن قيمة التمويل البالغة إلى األمانة 

كان أقل من الحد ) كاليف الدعمدوالرا أمريكيا زائد ت 173 565أي ( 2015طن متري لتحقيق تدابير الرقابة لعام 
طنا  360و 300األقصى للتمويل المسموح به للبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض التي يتراوح استھالكھا ما بين 

ه أشير إلى أن ،وفي المناقشات التالية. 60/44استنادا إلى المقرر ) دوالر أمريكي 198 000أي (متريا لنفس الفترة 
ذات حجم تعتبر في فئة البلدان ال طن متري  400و 361البلدان التي لديھا استھالك يتراوح ما بين  بالنظر إلى أن

كغ في قطاع الخدمة، فإنھا ستحصل /دوالر أمريكي 4.5منخفض وستكون مؤھلة للتمويل على أساس الستھالك اال
ماثلة وبالتالي ينبغي اعتبارھا بصفة عامة على أموال أقل من البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض ألنشطة م

ووفقا لليوئنديبي، فإن أوروغواي تلتمس الحصول على توضيح بشأن كيفية معالجة ھذه المواقف من . كحاالت خاصة
في الوثيقة وأشارت األمانة إلى ھذه المسألة . قطاع الخدمةفي أجل تحقيق المساواة بين البلدان فيما يتعلق باألنشطة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17 بوصفھا إحدى مسائل السياسة العامة التي يتعين أن تنظر فيھا اللجنة التنفيذية .  

  د في مصانع تجميع الغرف الباردةفي قطاع تصنيع التبري 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة 

نيدو مقترح فيما يتعلق بالعنصر االستثماري لتحويل شركات تصنيع الغرف الباردة، ناقشت األمانة مع اليو  -28
الذي طلبت فيه اللجنة التنفيذية جملة أمور  62/14التمويل األصلي بالتفصيل وأعادت تأكيد الحاجة إلى تطبيق المقرر 

لدى تقديم مشروعات تتعلق بالقطاع الفرعي للتركيب والتجميع والشحن، أن كل  ،الوكاالتأن تبين "من بينھا 
الشركات المشاركة في ھذا المشروع قد استثمرت في المعدات أو تطوير المنتجات أو تدريب العاملين المختصين 

في  تثمارات السائدةبتكنولوجيا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتزيد استثماراتھا بدرجة كبيرة عن مستوى االس
  ".أن األنشطة المتوخاة لتلك الشركات تمثل تكاليف إضافيةو ؛قطاع الخدمة

لتحويل، وبصفة خاصة، بشأن اباإلضافة إلى ذلك، طرحت األمانة أيضا مسائل بشأن اختيار تكنولوجيا و  -29
ن ھذه المخاليط ستستخدم ، وأوضحت اليونيدو أ22- لھيدروكلوروفلوروكربونكبديلين ل R-404Aو R-507استخدام 
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كما أشارت اليونيدو إلى أنھا ستشجع البلد على استكشاف . نظرا ألنھا تتوافق مع النظم الحالية المركبة للغرف الباردة
  .كبديل للشركتين المتبقيتين المواد الھيدروكربونيةإمكانية استخدام 

وتم التوصل إلى اتفاق على أال يتجاوز مجموع وبعد ھذه المناقشات، عدلت اليونيدو التكاليف وفقا لذلك،   -30
 5دوالرا أمريكيا زائد تكاليف الدعم استنادا إلى عناصر التكاليف المبينة في الجدول  82 850تكاليف المشروع مبلغ 

  .22-الھيدروكلوروفلوروكربونطنا متريا من  14أدناه إلزالة 

  ن يمواالتكاليف المتفق عليھا لتحويل شركات فر: 5الجدول 

 الكمية الجھاز
تكاليف الوحدة 

 )دوالر أمريكي(
 مجموع التكاليف

أدوات الستبدال وتجميع الصمامات اإللكترونية 
 وأجھزة التحكم والتشغيل الجديدة

 مجموعات 5
1,720 8,600 

 15,000 3,000 مجموعات 5 مضخات الشفط

 1,250 250 مجموعات 5 مضخات الزيت

 2,500 500 مجموعات 5 أجھزة الكشف عن التسريب

 3,500 700 5 جھاز الشحن

 20,000 10,000 2 )أدوات(تعديل جھاز لي األنابيب 

 20,000 10,000 2 )حلقات عمل تقنية(التدريب 

 12,000 3,000 شھور 4 )خبير وطني(تدريب عملي 
 82,850   المجموع

 7,457  %9 تكاليف دعم اليونيدو

 90,307    األطرافمجموع التكاليف للصندوق متعدد 

  

   2014-2011متعدد األطراف للفترة الخطة أعمال الصندوق 

خطة إدارة إزالة المواد استنادا إلى ما ذكر أعاله، يصل مجموع تمويل المرحلة األولى من   -31
 52.5دوالرا أمريكيا زائد تكاليف الدعم إلزالة ما مجموعه  256 415ألوروغواي إلى  الھيدروكلوروفلوروكربونية

. 2015في المائة من ھذه المواد في عام  10لتحقيق التخفيض البالغ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطن متري من 
بما في ذلك تكاليف الدعم عن  دوالرا أمريكيا 279 493البالغ و 2014-2011ويقل إجمالي المبلغ المطلوب لفترة 

خطة إدارة المبلغ الوارد في خطة األعمال ألن خطة األعمال استخدمت خط أساس يستند إلى رقم تقديري في حين أن 
وباإلضافة . 2010و 2009استخدمت البيانات الرسمية المبلغ عنھا لعامي  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .إلى ذلك، فإن التكاليف المتفق عليھا لقطاع تصنيع التبريد تقل عن التكاليف المخططة

  األثر على المناخ

عندما يمكن  ،إلى أن حكومة أوروغواي ستستخدم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتشير   -32
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتكنولوجيات بديلة منخفضة إمكانية االحترار العالمي لتحل محل  ،وأينما يمكن

ولكن  –من حيث كفاءة العزل بقدر اإلمكان  متماثلةتكنولوجيات  اختياروستسعى إلى تحقيق حيادية الطاقة عن طريق 
  .حد إلى أدنىفي سياق خفض إمكانية االحترار العالمي 
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، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةومن شأن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة الواردة في   -33
المواد مراقبة الواردات من  إجراءاتالتي تشتمل على إدخال ممارسات خدمة أفضل وإنفاذ 

 22-الھيدروكلوروفلوروكربونوتحويل قطاع التجميع أن تخفض كميات  الھيدروكلوروفلوروكربونية
وسيؤدي كل كيلوغرام من . المستخدمة لخدمة التبريد ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونو

طن من  1.8الذي ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل إلى وفورات تبلغ نحو  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
خطة إدارة إزالة المواد ب األثر على المناخ في وعلى الرغم من عدم اإلشارة إلى حسا. مكافئ ثاني أكسيد الكربون
، فإن األنشطة المزمع أن تضطلع بھا أوروغواي، وخاصة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونية
في قطاعي الخدمة والتجميع وجھودھا الكبيرة في تحسين ممارسات الخدمة وخفض  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

مكافئ ثاني أكسيد الكربون من طنا  10 528مرجح أن يحقق البلد وفورات قدرھا انبعاثات التبريد تشير إلى أنه من ال
  .2014-2011المقدرة في خطة أعمال  من االنبعاثات إلى الغالف الجوي

ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا مقارنة مستويات غازات التبريد   -34
وكميات غازات التبريد المبلغ  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمستخدمة سنويا منذ بداية تنفيذ 

 22-الھيدروكلوروفلوروكربونتم تدريبھم واألجھزة القائمة على عن استردادھا وإعادة تدويرھا، وعدد التقنيين الذين 
  .التي أعيد تھيئتھا

  التمويل المشترك

الحظت األمانة عدم اإلشارة بوضوح إلى إمكانيات التمويل المشترك لتعبئة موارد إضافية لتحقيق أقصى   -35
روغواي في وثيقة الخطة باستثناء أن ذلك ألو خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمنافع بيئية من 

يكون من خالل مساعدات عينية من الحكومة وتمويل مشترك من المتلقين وذلك للبنود غير المؤھلة مثل الھياكل س
وشجعت األمانة اليوئنديبي على أن تضمن أن تستكشف أوروغواي المزيد من . الحديثة والبنية التحتية التكنولوجيا

  .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل المشترك وخاصة في المرحلة الثانية من إمكانيات التموي

  مشروع االتفاق

واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أوروغواي يرد مشروع اتفاق بين حكومة   -36
  .المرفق األول بھذه الوثيقة

  التوصية

  :التنفيذية في أن تنظر فيقد ترغب اللجنة   -37

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )أ(
دوالرا  173 565ويشمل ، اأمريكي ادوالر 279 493، بمبلغ 2015إلى  2011للفترة  ألوروغواي

دوالرا  82 850لليوئنديبي، و اأمريكي اوالرد 15 621 ، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغةأمريكيا
  :هعلى أساس الفھم أنلليونيدو، دوالرا أمريكيا  7 457 أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة

االستھالك في قطاع خدمة التبريد للوصول إلى نسبة  إلزالةدوالرا أمريكيا  173 565تم تقديم   )1(
استنادا  60/44بما يتسق مع المقرر  2015في عام على األقل في المائة  10التخفيض البالغة 

على القضايا التي تم تبينھا عامة نظرة "من جدول األعمال ) أ(8البند  تحتإلى نتائج المناقشات 
  ؛"أثناء استعراض المشروعات
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طن متري  14.0دوالرا أمريكيا للعنصر االستثماري إلزالة  82 850تم تقديم   )2(
المستخدم في تجميع وتركيب الغرف المبردة لقطاع تصنيع  22-لوروكربونالھيدروكلوروف

  ؛التبريد

طن من  24.7البالغ  2010على أن يكون مستوى استھالك عام وافقت  أوروغوايمالحظة أن حكومة   )ب(
طن من  5.3من بروتوكول مونتريال، زائد  7قدرات استنفاد األوزون والمبلغ عنه بموجب المادة 

ب الموجود في أنظمة البوليوالت 141-نفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربونقدرات است
من قدرات استنفاد األوزون ھو نقطة البداية إلجمالي  اطن 30المستوردة سابقة الخلط، مما ينتج عنه 

 ؛التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد
  
واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد  أوروغوايالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )ج(

 الھيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول بھذه الوثيقة؛
  
 ألف من االتفاق إلدراج أرقام-2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )د(

الحد األقصى من االستھالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات 
أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل، مع أي تعديالت 

 يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛
  
الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة و 2012-2011للفترة خطة التنفيذ األولى الموافقة على   )ھ(

 190 637وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  ألوروغوايإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
دوالرا  8 730دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  97 000ويشمل ، اأمريكي ادوالر

 اأمريكي ادوالر 7 457البالغة دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة  82 850و أمريكيا لليوئنديبي؛ 
 .لليونيدو
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 األول رفـقمال

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  أوروغوايحكومة اّتفاق بين مشروع 

  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
  

  
واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("  أوروغواي هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-

من  2,22إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1ل المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعما
بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوآول  2015آانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 

تحديد خط األساس لالستهالك الالزم لالمتثال ، بعد واحدة مونتريال على أساس أن هذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة
  .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر مع تعديل الت، 7بناء على بيانات المادة 

 
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  ")لتمويلاألهداف وا("ألف  -2التذييل 
ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليها في التذييل 

المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد  ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق3الفقرة 
الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) "مواد المرفق جيم، المجموعة األولى
في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون ونفدة لألالمست
  .من آل من المواد) االستهالك المؤهل المتبقي( .3-2-4و 3-1-4 ين ألفقياين الصف

 
ن حيث المبدأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، م 3-

ر اللجنة التنفيذية هذا وستوف. لبلدل") األهداف والتمويل("ألف  - 2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
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 من هذا االتفاق، ) ب(5ا للفقرة الفرعية وفق 4-
وسيجرى  .من هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد آما يأتي في  المذآورة

 .المعنيةذة بتكليف من الوآالة الثنائية أو المنّفالتحقيق المشار إليه أعاله 
 

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؛
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") تنفيذالارير وخطط شكل تق("ألف -4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي آل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

قد صرفت في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها  20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

ذييل   على هيئة سنويةتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قّدم   )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

أو حتى موعد اآتمال جميع األنشطة  سنة نفسها،بما في ذلك هذه ال ،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
راخ     ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع واد    وم ن الم الواردات م ق ب ا يتعل يص والحصص فيم

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 . بلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاقسوف يضمن ال 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  - 5التذييـل 

رصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين وسيخضع هذا ال. 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-1ة في التذييل لمواد المحددلإزالة 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

ا     ب ق بقواعد أو سياس ي يمكن أن تتعل دد األطراف   المسائل الت ي   ؛ ت الصندوق المتع 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 السن ة أي نشاط من خطة التنفي وية المعتمدة الحالية، أو 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
ر      الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إب أنها في التقري ة بش ة التنفيذي السنوي  الغ اللجن

  تنفيذ؛المتعلق بال

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

 ة خاصةد، وبصفـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
د تطرأ              )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ه أن يستعمل 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
 .لخطةخالل تنفيذ ا 49/6و 41/100

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-
كون تعلى أن  اليوئنديبيت قوقد واف. الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاقمن أجل  نيابة عنه التي ُيضطلع بها

الوآالة (كون الوآالة المنفذة المتعاونة تعلى أن  ايونيدو توافقو") الرئيسية الوآالة المنفذة("الوآالة المنفذة الرئيسية 
وُيوافق البلد على . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق تحت إشراف الوآالة المنفذة الرئيسية) المنفذة المتعاونة

تقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في وال عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد
 .في هذا االتفاق ع ألي من الوآاالت المنفذة المشترآةابإطار برنامج التقييم الت

 
والتعديالت الموافق  الشاملةمسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة ستكون الوآالة المنفذة الرئيسية  10-

 ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التعليها في إطار الطلبات التالية
الترتيبات بين الوآالتين بشأن إلى توافق في اآلراء الوآالة المنفذة الرئيسية والوآالة المنفذة المتعاونة  توصلتوقد 

ق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار هذا االتفاالمتعلقة ب
والوآالة  وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية .عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

 .ألف-2 من التذييـل 4-2و   2-2 ين األفقيين بالرسوم المبّينـة في الصف المنفذة المتعاونة
 

المحددة في  إزالة الموادم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بفي حال عد 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 . 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

. التمويل م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة علىأن 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، 
. ت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلةتناقش اللجنة التنفيذية آل حالة من حاال

  .أعاله 5وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 
ستقبل قد يؤثر على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المتمويل هذا االتفاق للتعديل على  عناصر خضعتلن  12- 

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
والوآالة المنفذة من الوآالة المنفذة الرئيسية  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-

 والوآالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية لوآاوبنوع خاص عليه أن يتيح ل. 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-2ه إلجمالي االستهالك في التذييل آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح ب
حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق

) د(1و) ب(1و) أ(1 ات الفرعيةالفقروتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال
 .ذلك غيرإلى حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ه(1و
 

المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد اق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتف. هذا االتفاق

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  المـواد: ألف - 1التذييل 
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة
  االستهالك

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
HCFC-22 21.84 األولى جيم 
HCFC-141b 2.21 األولى جيم 
HCFC-123 0.04 األولى جيم 
HCFC-124 0.13 األولى جيم 
HCFC-142b 0.49 األولى جيم 

الفرعيلمجموع ا  24.7 
HCFC-141b in imported pre-blended polyols 5.3 

لمجموعا  30 
  

  األهداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011    
جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة  1-1

 )األوزون نفادأطنان قدرات است( األولى
غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

24.7 22.2 22.2  

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المرفق جيم،  1-2
 ) األوزون نفادأطنان قدرات است(المجموعة األولى 

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

24.7 22.2 22.2  

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

97,000  57,000  19,565 173,565 

 15,621 1,474  4,275  8,730 ) دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية  2-2

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

82,850     82,850 

 7,457     7,457 ) دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة المتعاونة  2-4

 256,415 19,656  57,000  179,850 )دوالر أمريكي(يه إجمالي التمويل المتفق عل 3-1

 20,078 1,474  4,275  16,187 مجموع تكاليف الدعم  3-2

 279,493 21,130  61,275  190,637 )دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليها  3-3

المتفق على أن يتحقق ضمن هذا االتفاق  ب، 142ب و 141، 124، 123،  22-اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون إجمالي 4-1-1
)األوزون نفاداست أطنان قدرات(  2.5 

أطنان قدرات استنفاد (التي يجب تحقيقها ضمن المشروعات السابقة المتفق عليها  ونيةالهيدروآلوروفلوروآربالمواد  إزالة 4-1-2
)زوناألو   -   

)أطنان قدرات استنفاد األوزون( 1- 1- 4المذآورة في  يةالهيدروآلوروفلوروآربونمواد ال االستهالك المؤهل المتبقي من 4-1-3  22.2 
المتفق على أن يتحقق  ب الموجود في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط 141-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 4-2-1

)األوزون نفاداست أطنان قدرات(التفاق ضمن هذا ا  
5.3 

أطنان قدرات استنفاد (التي يجب تحقيقها ضمن المشروعات السابقة المتفق عليها  ب 141-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 4-2-2
)األوزون  

0 

أطنان ( مستوردة السابقة الخلطالموجود في البوليوالت ال  ب141-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون 4-2-3
)قدرات استنفاد األوزون  

5.3 
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  ويلعلى التم الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
  
في السنة المحددة  الثانيل االجتماع موعد ليس قبسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  1

 .ألف-2في التذييل 
  

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

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

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

رات    أيضاوينبغي أن يشتمل التقرير . 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     7لغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبا 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

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

قق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التح
) 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( 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

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

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

ات لللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة   الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنت  بيان  .رنت 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  رة ا  (، آال من السرود والوصف الخاص ب ة  انظر الفق ) أعاله ) أ(1لفرعي

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 بالنسبة للس      . أعاله ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل     ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل نوات 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
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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 - 5التذييل  
     
ستنفذ أنشطة الرصد في إطار مشروع تنفيذ ورصد ومراقبة خطة إدارة إزالة المواد   1

الهيدروآلوروفلوروآربونية، وستشتمل على تنفيذ جميع المشاريع في إطار هذه الخطة، والرصد المنتظم لتنفيذ 
أن نتائج المشروع من أجل تيسير اإلجراءات التصحيحية، وتقديم تقارير المشروع والنتائج، وإصدار تقارير دورية بش

مرحلية عن المشروع في الوقت المناسب إلى اللجنة التنفيذية، والرصد المنتظم لتطورات السوق واتجاهاته على 
  . المستويين الوطني والدولي

 
 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـالرئيسيالمنفذة  ةـون 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

ى ه، عل ة ب ي خطة  الخاّص ّين ف و المب ة إدارة النح واد الهيدروآلوروفلوروإزال ة الم ة آربوني 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؛-4ا يتمشى مع التذييل بمتنفيذ 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(1مع الفقرتين الفرعيتين المقبلة تمشيا  السنويةتنفيذ الخطط 

ى   ذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةبتقارير التنفيالوفاء 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

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

  ضمان التتابع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوآالة المنفذة المتعاونة، و  )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؛
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   ؛المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ   )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  الهيدروآلوروفلوروآربونيةبإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  مستقلة وتكليفها

- 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 وآالة تكون ال  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 الم       )ب( ة المنف ا الوآال ي تموله ة     مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت ى الوآال ة، والرجوع إل تعاون
    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 

 
  الضات في التمويل بسبب عدم االمتثتخفي: 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-2ذييل من الت 2- 1 ها الهدف المحدد في الصففي تحققيلم لكل سنة 
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