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اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
اﻻﺟﺘﻤــــــﺎع اﻟﺮّاﺑﻊ واﻟﺴﺘﻮن
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل 29 - 25 ،ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﺗﻤﻮز 2011

إﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع :اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﺗﺼﺪر هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ:
•

إﺿﺎﻓﺔ ورﻗﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.

•

اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮة  26ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 -26ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ أن ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ وﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوى ﻳﺒﻠﻎ
 11 489 315دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ )أو 8 041 098 ،دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ و 3 448 217دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  7أدﻧﺎﻩ .وﺗﺒﻠﻎ ﺟﺪوى ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع  4.22دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ/آﻎ.

إن وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ دورات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
ﻗﺪ ﺗﺼﺪر دون إﺧﻼل ﺑﺄي ﻗﺮار ﺗﺘﺨﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورهﺎ.
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اﻟﺠﺪول  -7ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ وﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوى
اﻟﻤﻌﺪات
ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﻤﻌﺪات
إدارة اﻟﻤﺸﺮوع
ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ
ﺷﺮآﺎت اﻟﺮﻏﺎوى
اﻟﻤﻌﺪات
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮآﺎت اﻟﺮﻏﺎوى
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب )ﻃﻦ ﻣﺘﺮي(*
ﺟﺪوى اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ/آﻎ(
)*( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺎت اﻟﺮﻏﺎوى ذات ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ.

•

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
1,424,775
346,000
320,000
209,078
2,299,853
5,741,245
3,448,217
9,189,462
11,489,315
2,725.4
4.22

اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮات  51و 52و 53ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
 -51واﺻﻠﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
141ب اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻟﺪى ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ وﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوى وﺗﻮﺻﻼ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .وﺗﻢ
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرب واﻻﺧﺘﺒﺎرات وإدارة اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد ﺷﺮآﺎت اﻟﺮﻏﺎوى اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ .آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻘﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺤﺎﻻت
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ .وﻗﺪم اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ إﺣﺪى ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﺒﻮﻟﻴﻮل ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
أﻧﻌﺎل اﻷﺣﺬﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺸﺮوع هﺬا .وﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  13ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﺸﺮوع ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ.
اﻟﺠﺪول  -13اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ وﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوى
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻤﻌﺪات
ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﻤﻌﺪات
إدارة اﻟﻤﺸﺮوع
ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻈﻢ
ﺷﺮآﺎت اﻟﺮﻏﺎوى
اﻟﻤﻌﺪات
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮآﺎت اﻟﺮﻏﺎوى
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب )ﻃﻦ ﻣﺘﺮي(
ﺟﺪوى اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ/آﻎ(

1,424,775
335,000
360,000
211,978
2,331,753
5,418,810
3,474,467
8,893,277
11,225,029
2,725.4
4.12
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 -52آﻤﺎ أآﺪ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،أﺛﻨﺎء إﻋﺪاد ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻤﺸﺮوع ،اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮآﺎت اﻟﺮﻏﺎوى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆهﻠﺔ )أي ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو اﻹﻧﺸﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وهﻮ  21ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 .(2007ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت اﻟﺮﻏﺎوى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ،ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺪى
ﺗﺄهﻴﻞ آﻞ ﺷﺮآﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع .وﻟﻦ ﺗﺤﺼﻞ أي ﺷﺮآﺔ ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺆهﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف .وﺳﺘﺒﻠﻎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
 -53وﻳﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف إﻟﻰ  18 066 211دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ )ﻳﺸﺘﻤﻞ
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺸﺮآﺘﻲ ﻣﺎﺑﻲ وﺳﻴﻠﻴﻤﻜﺲ وﻻ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ( .وﺳﺘﺆدي
هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ إﻟﻰ إزاﻟﺔ  417.3ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ) 4 017.4ﻃﻦ ﻣﺘﺮي( ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮع ﺟﺪوى ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺪرﻩ  4.50دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ/آﻎ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول .14
وﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إزاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ  36.3ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل.
اﻟﺠﺪول  -14إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ

اﻟﻮﺻﻒ
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ رﻏﺎوى
اﻟﻌﺰل ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺎﺑﻲ*
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﻷﻳﺮوﺳﻮﻻت ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﺳﻴﻠﻴﻤﻜﺲ**
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ ﺛﻼث ﺷﺮآﺎت
إﻧﺘﺎج اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت
اﻟﻨﻈﻢ وﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوى
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺼﺺ وإﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻤﺎرك
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
رﺻﺪ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ/اﻟﺮﺻﺪ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
* ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ.
** ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ.

ﺗﺎرﻳﺦ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮرو
ﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
)أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
55.9

2,428,987

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2009

2012

11.0

520,916

أﺑﺮﻳﻞ 2011

2013

23.0

2,046,110

ﻳﻮﻟﻴﻪ 2011

2013

299.8

11,225,029

ﻳﻮﻟﻴﻪ 2011

2016

23.0
0.5
0.8
2.2
1.2

986,419
38,750
63,000
180,000
95,000
240,000
242,000
18,066,211

ﻳﻮﻟﻴﻪ 2011
ﻳﻮﻟﻴﻪ 2011
ﻳﻮﻟﻴﻪ 2011
ﻳﻮﻟﻴﻪ 2011
ﻳﻮﻟﻴﻪ 2011
ﻳﻮﻟﻴﻪ 2011
ﻳﻮﻟﻴﻪ 2011

2015
2014
2014
2014
2014
2015
2014

417.3

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

اﻹآﻤﺎل

ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎق
 -54ﻳﺮد ﻣﺸﺮوع اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
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اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
-55

ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ:
)أ(

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ ﻟﻠﻔﺘﺮة  2011إﻟﻰ  ،2015ﺑﻤﺒﻠﻎ  16 250 031دوﻻرا
أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ،وﻳﺸﻤﻞ  3 891 279دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ،زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  291 846دوﻻرا
أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪو ،و 11 225 029دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ،زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 841 877
دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ؛

)ب(

ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ أﻳﻀﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ  3 171 146دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ) 2 428 987دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ،زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 182 174دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎﺑﻲ؛
وﻣﺒﻠﻎ  520 916دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ،زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  39 069دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪو
اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﺸﺮآﺔ ﺳﻴﻠﻴﻤﻜﺲ(؛

)ج(

ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺎﻟﻎ  1 214.8ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﻟﻌﺎم  ،2008وهﻮ ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﻗﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ هﻮ ﻧﻘﻄﺔ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ؛

)د(

ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺧﺼﻢ  66.97ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﺧﺼﻢ آﻤﻴﺔ أﺧﺮى
ﻗﺪرهﺎ  350.33ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛

)ه(

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ؛

)و(

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ،ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ،ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎق
ﻹدراج أرﻗﺎم اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ،وإﺧﻄﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻗﺼﻰ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ وأي أﺛﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆهﻞ،
ﻣﻊ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻳﺘﻌﻴﻦ إﺟﺮاؤهﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛

)ز(

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ وﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  5 132 196دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ،
وﻳﺸﻤﻞ  2 271 610دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  170 371دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ
ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪو ،و 2 502 526دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ،زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  187 689دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ
ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ.

• إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺸﺮوع اﺗﻔﺎق ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
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Annex I
اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول
ورﻗﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع – ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
اﻟﻮآﺎﻟﺔ

) (1ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو )اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ(

ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ2010 :

) (2أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة 7
) (3أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮي )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﻟﺮﻏﺎوى
اﻷﻳﺮوﺳﻮﻻت
اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺤﺮﻳﻖ

) 1 170.2ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 124
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 141ب

35.0

اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت

اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ

اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 123
445.5

ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺼﻨﻴﻊ

اﻟﺴﻨﺔ2010 :
إﺟﻤﺎﻟﻲ

1.8

1.8

0.2

0.2
741.9

261.4

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 141ب
ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻴﻮﻻت ﻣﺴﺘﻮردة ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 142ب
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22

10.3
23.7

10.3
60.5

30.6

417.5

302.8

) (4ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
1 148.8

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﻂ أﺳﺎس ﻟﻔﺘﺮة :2010-2009

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ:

1 214.8

اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ:

1 148.8

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ:
) (5ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

66.9
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(

12.0

12.0

12.0

12.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

53.2

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

1,012,500

1,012,500

1,012,500

1,012,500

450,000

0

0

0

0

0

4,500,000

إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(

27.5

2.5

14.5

2.5

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

2,328,450

215,000

1,290,000

215,000

) (6ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع
ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل )ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ(

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻤﺒﺪأ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻤﺠﻤﻮع

47.0

0

0

0

0

0

0

4,048,450

2009
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ

2011
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ

2012
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ

2013
1,148.8

2014
1,148.8

2015
1,033.9

اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
0
0
2,428,987
182,174
2,428,987

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
2,792,526
209,439
2,502,526
187,689
5,295,052

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
695,011
52,126
3,800,000
285,000
4,495,011

1,148.8
578,341
43,376
3,800,000
285,000
4,378,341

1,148.8
120,000
9,000
0
0
120,000

1,033.9
226,317
16,974
1,122,503
84,188
1,348,820

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
4,412,195
330,915
13,654,016
1,024,051
18,066,211

182,174

397,128

337,126

328,376

9,000

101,162

1,354,966

**5,692,180

4,832,137

4,706,717

129,000

1,449,982

19,421,177

*2,611,161
* ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎﺑﻲ.
** ﻣﺒﻠﻎ  559 985دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻟﺸﺮآﺔ ﺳﻴﻠﻴﻤﻜﺲ.

) (7ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ )(2011
اﻟﻮآﺎﻟﺔ

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

2,271,610

170,371

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

2,502,526

187,689

ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2011آﻤﺎ هﻮ ﻣُﺒﻴﻦ أﻋﻼﻩ

ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ:

ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد

1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/39/Add.1
Annex II

المرفـق الثاني
مشروع اتّفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة المكسيك )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
1
ّ
ّ
ّ
االستعمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل  -1ألف )"المواد"( إلى كمية ثابتة قدرھا 1.033,13
من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2015بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة ،بعد تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال
بناء على بيانات المادة .7
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
-2
التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار
إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في الفقرة
 ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز
المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف )"الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة األولى"( باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة
لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفوف األفقية
 3-4-4 ،3-3-4 ،3-2-4 ،3-1-4و ) 3-5-4االستھالك المؤھل المتبقي( من كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا
التمويل ،من حيث المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على
التمويل"(.
وفقا للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق حدود االستھالك
-4
المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2.1من التذييل -2ألف )"األھداف والتمويل"( من ھذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
-5
بالشروط التالية قبل  60يوما ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني
للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة .والسنوات المعنية ھي جميع
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج
القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛

)ج(

أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل -4ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
1
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت
بالكامل؛
)د(

)ھ(

أن يكون البلد قد ق ّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة تنفيذ سنوية على ھيئة الت ذييل  -4أل ف )"ش كل تق ارير
وخطط التنفيذ السنوية"( تغطي كل سنة تقويمية حتى الس نة الت ي يُطل ب فيھ ا تموي ل الش ريحة التالي ة
بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،بما في ذلك ھذه السنة نفسھا ،أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة
الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة ،وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛
أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد ،بالنس بة إل ى جمي ع الطلب ات المقدم ة إل ى االجتم اع الث امن والس تين
وم ا بع ده ،بوج ود نظ ام وطن ي منف ذ للت راخيص والحص ص فيم ا يتعل ق ب الواردات م ن الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وعندما ينطبق األمر ،باإلنتاج والصادرات ،وبأن النظام يضمن امتثال
البل د للج دول الزمن ي إلزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة المنص وص علي ه ف ي بروتوك ول
مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
-6
التذييـل  -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة
وفقا ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المح ّددة في التذييل  -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن
في الفقرة  4أعاله.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء من
-7
ً
ھذه المبالغ وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف.

-8

)أ(

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً في خطة تنفيذ سنوية وأن توافق
عليھ ا اللجن ة التنفيذي ة ،كم ا ھ و مب يّن ف ي الفق رة الفرعي ة ) 5د( أع اله .وتتعل ق التغيي رات الرئيس ية
بالمسائل الت ي يمك ن أن تتعل ق بقواع د أو سياس ات الص ندوق المتع دد األط راف؛ أو التغيي رات الت ي
ت ؤدي إل ى تع ديل أي ش رط م ن ش روط ھ ذا االتف اق؛ أو التغيي رات ف ي المس تويات الس نوية للتموي ل
المخص ص لف رادى الوك االت الثنائي ة أو المنف ذة لمختل ف الش رائح؛ وتق ديم تموي ل إل ى الب رامج أو
األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية ،أو إزال ة أي نش اط م ن خط ة التنفي ذ
السنوية ،تزيد تكاليفه عن  30في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛

)ب(

إع ادات التخص يص غي ر المص نّفة كتع ديالت رئيس ية ،ف يمكن إدماجھ ا ف ي خط ة التنفي ذ الس نوية
الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجن ة التنفيذي ة بش أنھا ف ي التقري ر الس نوي
المتعلق بالتنفيذ؛

)ج(

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األط راف ل دى االنتھ اء م ن الش ريحة األخي رة ف ي
الخطة.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة

لما يلي:
)أ(

أن يستعمل البلد المرون ة المتاح ة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
ص ة الت ي ق د تط رأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف ذة المعني ة بع ين االعتب ار الكام ل الش روط ال واردة ب المقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.
2
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يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
9
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة
المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( ووافقت اليوئنديبي على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة )الوكالة المنفذة
المتعاونة( تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد على
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في
إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديالت الموافق
10
عليھا في إطار الطلبات التالية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب(.
وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في
التنفيذ .وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في
قائمة التذييل –6باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية .وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية
والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات
الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق ،بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق .وتوافق
اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في
الصفين األفقيين  2-2و  4-2من التذييـل -2ألف.
في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
11
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
ً
التمويل إلى وضعه وفقا لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المح ّددة في التذييل  -7ألف ،عن ّكل كيلوغرام
من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف
تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة.
وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
 12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية و من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة
13
المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية
14
آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى
التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة
المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د(
و)1ھ( من التذييل -4ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
15
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم تحدد
اللجنة التنفيذية غير ذلك.
3
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تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

المجموعة

الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون – 141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون – 142ب
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون124-

جيم
جيم
جيم
جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى
األولى
األولى
األولى

المجموع

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
392.8
820.6
1.0
0.3
0.1
1,214.8

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
2011

 2015 2014 2013 2012المجموع
 1,033.9 1,148.8 1,148.8غير متوفر
غير
متوفر
 1,033.9 1,148.8 1,148.8غير متوفر

0

2,792,526

4,412,195 226,317 120,000 578,341

0

209,439

2009
1-1
2-1
1-2
2-2

3-2
4-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4
1-4-4
2-4-4
3-4-4
1-5-4
2-5-4
3-5-4

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى )أطنان قدرات استھالك األوزون(
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق
جيم ،المجموعة األولى )أطنان قدرات استھالك األوزون(
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيدو( دوالر
)أمريكي(
)تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة )اليوئنديبي(
)دوالر أمريكي(
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة )دوالر أمريكي(

2,502,526 2,428,987
182,174

187,689

5,295,052 2,428,987

695,011
52,126

43,376

9,000

0 3,800,000 3,800,000
285,000

0 285,000

16,974

330,915

13,654,016 1,122,503
84,188

1,024,051

18,066,211 1,348,820 120,000 4,378,341 4,495,011

إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر أمريكي(
1,354,966 101,162 9,000 328,376 337,126
397,128 182,174
مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(
*19,421,177 1,449,982 129,000 4,706,717 4,832,137 5,692,180** 2,611,161
إجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر أمريكي(
4.7
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون22-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون()*( 20.1
368.0
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون( 345.8
46.7
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون()**(
428.1
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون( 0.0
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون( 0.0
1.0
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب )أطنان قدرات استھالك األوزون(
0.0
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون123-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
0.0
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 123-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون(
0.3
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 123-أطنان قدرات استھالك األوزون(
0.0
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون124-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
0.0
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 124-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون(
0.1
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 124-أطنان قدرات استھالك األوزون(

)*( تم االتفاق عليھا في االجتماع التاسع و الخمسين بالنسبة لليوئنديبي لصالح مابي
) **( تم االتفاق على  559.985دوالر أمريكي في االجتماع الثالث و الستين بالنسبة لليونيدو لصالح سيليمكس
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة
1
المحددة في التذييل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
1

سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
)أ(

تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز منذ الموافقة على الشريحة الس ابقة ،وتعلي ق عل ى حال ة البل د فيم ا
يتعلق بإزالة المواد ،وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا ،وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغ ي أن
يس لط التقري ر الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات والتح ديات المرتبط ة بمختل ف النش اطات
المدرجة في الخطة ،وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد ،وأن يقدم غير ذلك
من المعلومات ذات الصلة .وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات ع ن أي تغيي رات خاص ة
بخطة الش ريحة الس ابق تق ديمھا ،كح االت الت أخير ،وح االت اس تخدام المرون ة ف ي إع ادة تخص يص
المبالغ خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من ھذا االتف اق ،أو غي ر ذل ك
من التغييرات ،وأن يق دم مب ررات ح دوثھا .وس يغطي التقري ر المس رود جمي ع الس نوات ذات الص لة
المحددة في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ع ن
األنشطة في السنة الحالية؛

)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كم ا ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ(
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنش اطات الت ي سيُض طلع بھ ا حت ى الوق ت المزم ع لتق ديم طل ب الش ريحة التالي ة ،م ع
إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب ار.
وينبغ ي أن يتض من الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي
تغييرات ممكنة م ن المنظ ور أن تط رأ عل ى الخط ة الش املة .وينبغ ي أن يغط ي ھ ذا الوص ف الس نة
المحددة في الفقرة الفرعية )5د( من االتفاق .كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيح ات اعتب ر م ن
الضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة ،تدرج ف ي قاع دة للبيان ات عل ى اإلنترن ت.
ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق بالش كل المطل وب ،ينبغ ي تق ديم
البيانات على االنترنت .وستعدل ھذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع
كل طلب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1أ( أع اله(
والخطة )انظر الفقرة الفرعية )1ج( أعاله( ،وستغطي نف س الفت رات الزمني ة والنش اطات؛ كم ا أنھ ا
ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق ا للفق رة الفرعي ة )1ج(
أعاله .ومع أن المعلوم ات الكمي ة غي ر مطلوب ة إال بالنس بة للس نوات الس ابقة والمقبل ة ،س وف يش مل
الش كل خي ار تق ديم معلوم ات إض افية فيم ا يتعل ق بالس نة الجاري ة إذا رغ ب البل د والوكال ة المنف ذة
الرئيسية في ذلك؛
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)ھ(

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

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
تتولى وزارة البيئة والموارد الطبيعية مسؤولية حماية واستعادة وحفظ جميع النظم اإليكولوجية والموارد
1
الطبيعية والخدمات البيئية من أجل تشجيع التنمية المستدامة .كما تتولى الوزارة مسؤولية تنفيذ السياسات الوطنية
المتعلقة بتغير المناخ وحماية طبقة األوزون .وترصد وحدة األوزون الوطنية )التابعة للوزارة( استھالك وإنتاج جميع
المواد المستنفدة لألوزون من خالل األفرقة اإلقليمية .ومن المتوقع إجراء عمليات تفتيش في الشركات التي تم تحويلھا
إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون لضمان عدم استعمال ھذه المواد بعد إكمال المشاريع.
وعرضت حكومة المكسيك استمرار تنفيذ األنشطة وستعرض ذلك وستؤيد المشاريع من خالل الدعم
-2
المؤسسي على مدار السنوات المقبلة .ومن شأن ذلك أن يضمن نجاح أي نشاط موافق عليه للمكسيك.
ويعتبر الرصد الوثيق لجميع األنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عنصرا مھما من عناصر خطة إدارة
-3
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومسألة رئيسية لتحقيق االمتثال .وستكون ھناك اجتماعات تنسيق دورية مع
أصحاب المصلحة من الصناعة ومستوردي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والجھات الحكومية المعنية )أي
وزارات االقتصاد والطاقة والصحة( ومختلف الرابطات الصناعية وجميع القطاعات المشمولة بالخطة من أجل وضع
االتفاقات والتدابير الالزمة لالضطالع باألنشطة االستثمارية وغير االستثمارية في الوقت المحدد وبطريقة منسقة.
وفي قطاع التصنيع ،فإن تنفيذ العملية وإنجاز اإلزالة سيتم رصدھما من خالل زيارات للموقع على مستوى الشركات.
وسيتم االضطالع برصد سنوي من خالل نظام إصدار التراخيص والحصص المتعلق بالمواد المستنفدة
-4
لألوزون .وسيُضطلع بزيارات للموقع من قبل خبراء دوليين مستقلين.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1

ستكـون الوكالـة التنفيذية الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيق ـة المش روع عل ى النح و
التالي:
)أ(

ض مان التحقّ ق م ن األداء والتحقّ ق الم الي بمقتض ى ھ ذا االتف اق واإلج راءات والمتطلّب ات الداخلي ة
ص ة ب ه ،عل ى النح و المب يّن ف ي خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الخا ّ
الخا ّ
صة
بالبلد؛

)ب(

مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل -4ألف؛

)ج(

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق د أُكمل ت
على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار ف ي اس تكماالت الخط ة الش املة وف ي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل ى
النحو المحدد في التذييل -4ألف لتق ديمھا إل ى اللجن ة التنفيذي ة .وتش تمل متطلب ات اإلب الغ عل ى تق ديم
تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛
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)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠة الت ي تعھّ دت بھ ا الوكال ة المنف ذة
الرئيسية؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛

)ح(

ض مان وج ود آليّ ة تش غيلية تم ّك ن م ن تنفي ذ خط ة التنفي ذ بطريق ة فعال ة ومتس مة بالش فافية واإلب الغ
الدقيق عن البيانات؛

)ط(

تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛

)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة ع دم االمتث ال وفق ا للفق رة  11م ن االتف اق ،تحدي د ،بالتش اور م ع البل د
والوكالة المنفذة المتعاونة ،تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منف ذة أو
ثنائية معنية؛

)ك(

ضمان ﱠ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛

)ل(

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

يعرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظم ة
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مس تقلة وتكليفھ ا ب إجراء التحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك
المواد المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لم ا ج اء ب الفقرة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق والفق رة الفرعي ة )1ب(
من التذييل -4ألف.

التذييل  -6باء :دور الوكالة المنفذة المتعاونة
تكون الوكالة التنفيذية المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة .وي تم مواص لة تحدي د ھ ذه األنش طة ف ي الخط ة
1
الشاملة ،ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:
تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛
)أ(
)ب(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنش طة الت ي تمولھ ا الوكال ة المنف ذة المتعاون ة ،والرج وع إل ى الوكال ة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

)ج(

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
1

وفقا للفقرة  11من ھذا االتف اق ،يمك ن تخف يض مبل غ التموي ل المخ ّ
ص ص بمق دار  87دوالر أمريك ي ع ن ك ّل
كيل وغرام م ن ق درات اس تنفاد األوزون م ن االس تھالك ال ذي يتج اوز المس توى المح دد ف ي الص ف  2-1م ن
التذييل -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
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