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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
  االجتمــــــاع الّرابع والستون

 2011تموز /يوليو 29 - 25مونتريال، 
 

  

  إضافة

 المكسيك :مقترح مشروع

  
  :تصدر هذه الوثيقة من أجل

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

  :يلي بما 26عن الفقرة  االستعاضة •

في قطاع الرغاوى يبلغ  اكاليف تحويل شرآات النظم وعمالئهتشير التقديرات إلى أن مجموع ت  -26
دوالرا أمريكيا  3 448 217دوالرا أمريكيا تكاليف رأسمالية و 8 041  098أو، (دوالرا أمريكيا  11 489 315

  .آغ/دوالر أمريكي 4.22وتبلغ جدوى تكاليف المشروع . أدناه 7على النحو المبين في الجدول ) تكاليف تشغيلية
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 في قطاع الرغاوى ات النظم وعمالئهيف التحويل لشرآاتقدير تكال - 7الجدول 

 )دوالر أمريكي(مجموع التكاليف  المعدات
   شرآات النظم

 1,424,775 المعدات
 346,000 إدارة المشروع
 320,000 نقل التكنولوجيا
 209,078 حاالت الطوارئ

 2,299,853 مجموع شرآات النظم
  ىشرآات الرغاو

 5,741,245 المعدات
 3,448,217 تكاليف التشغيل

 9,189,462 مجموع شرآات الرغاوى
 11,489,315 مجموع التكاليف

 2,725.4 )*طن متري(ب 141- استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون
 4.22 )آغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 

  .باستثناء استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون من قبل شرآات الرغاوى ذات ملكية أجنبية(*) 

  :يلي بما 53و 52و 51الفقرات عن  االستعاضة •

  التكاليف اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

-مناقشة المسائل المتعلقة بالتكاليف ذات الصلة بإزالة الهيدروآلوروفلوروآربونواليوئنديبي واصلت األمانة   -51
وتم . وعمالئها في قطاع الرغاوى وتوصال إلى اتفاق بشأنهاب الموجود في النظم المرآبة لدى شرآات النظم 141

آما تم تعديل نقل . تعديل التجارب واالختبارات وإدارة المشروع وفقا لعدد شرآات الرغاوى المؤهلة للتمويل
التكنولوجيا لعدد قليل من شرآات النظم حيث أن التمويل المطلوب في األصل أعلى من التمويل المخصص للحاالت 

لصناعة  اوقدم اليوئنديبي معلومات إضافية عن إحدى شرآات النظم توفر نظم البوليول سابقة الخلط أساس. ماثلةالم
مستوى التمويل  13ويرد في الجدول . أنعال األحذية، مما سمح بإجراء تقييم أفضل لتكاليف عنصر المشروع هذا

  .يبيلعنصر مشروع شرآات النظم المتفق عليه بين األمانة واليوئند

  التكاليف المتفق عليها للتحويل لشرآات النظم وعمالئها في قطاع الرغاوى -13الجدول 

 )دوالر أمريكي(مجموع التكاليف  المعدات
  شرآات النظم

 1,424,775 المعدات
 335,000 إدارة المشروع
 360,000 نقل التكنولوجيا
 211,978 حاالت الطوارئ

 2,331,753 مجموع شرآات النظم
  شرآات الرغاوى

 5,418,810 المعدات
 3,474,467 تكاليف التشغيل

 8,893,277 مجموع شرآات الرغاوى
 11,225,029 مجموع التكاليف

 2,725.4 )طن متري(ب 141- استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون
 4.12 )آغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 
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، أثناء إعداد مقترح المشروع، استبعاد بقدر اإلمكان المكسيك حاولتآما أآد اليوئنديبي من جديد أن حكومة   -52
سبتمبر  21أي، نتيجة الملكية األجنبية أو اإلنشاء بعد التاريخ النهائي وهو (جميع شرآات الرغاوى غير المؤهلة 

رة أخرى من مدى غير أنه بالنظر إلى العدد الكبير من شرآات الرغاوى التي يتعين تحويلها، سيتم التحقق م). 2007
ولن تحصل أي شرآة يتضح أنها غير مؤهلة على مساعدة من . تأهيل آل شرآة ميدانيا خالل تنفيذ المشروع

  .وستبلغ اللجنة التنفيذية بهذه المعلومات. الصندوق المتعدد األطراف

ة إزالة المواد ويصل مجموع التكاليف المتفق عليها لألنشطة المقترحة في المرحلة األولى من خطة إدار  -53
يشتمل (دوالرا أمريكيا  18 066 211الهيدروآلوروفلوروآربونية الممولة من خالل الصندوق المتعدد األطراف إلى 

وستؤدي ). تكاليف دعم الوآالة وال يشتمل علىن موافق عليهما بالفعل لشرآتي مابي وسيليمكس يمشروع المبلغ على
من المواد ) طن متري 4 017.4(طن من قدرات استنفاد األوزون  417.3هذه األنشطة إلى إزالة 

. 14آغ، حسبما هو مبين في الجدول /دوالر أمريكي 4.50الهيدروآلوروفلوروآربونية بمجموع جدوى تكاليف قدره 
ي المرحلة األولى من خطة إدارة فاد الهيدروآلوروفلوروآربونية ويمثل مجموع الكمية التي سيتم إزالتها من المو

  .في المائة من خط األساس المقدر لالمتثال 36.3إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية نسبة 

إجمالي التكاليف المتفق عليها للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  -14الجدول 
  كسيكللم

 الوصف

مجموع المواد 
  الهيدروآلورو
  فلوروآربونية

أطنان قدرات (
)استنفاد األوزون

دوالر (التكاليف 
 )أمريكي

 تاريخ
 اإلآمال الموافقة

إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في تصنيع رغاوى 
 *العزل في شرآة مابي

 2012 2009نوفمبر  2,428,987 55.9

الهيدروآلوروفلوروآربونية في تصنيع إزالة المواد 
 **األيروسوالت في شرآة سيليمكس

 2013 2011أبريل  520,916 11.0

ب في ثالث شرآات 141- إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربون
 إنتاج التبريد التجاري

 2013 2011يوليه  2,046,110 23.0

ب في شرآات 141- إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربون
 النظم وعمالئها في قطاع الرغاوى

 2016 2011يوليه  11,225,029 299.8

 2015 2011يوليه  986,419 23.0 ب في خدمة التبريد141- إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربون
 2014 2011يوليه  38,750 0.5 تحديث نظام الحصص وإصدار التراخيص

 2014 2011يوليه  63,000 0.8 تحديث التشريع
 2014 2011يوليه  180,000 2.2 تدريب موظفي الجمارك

 2014 2011يوليه  95,000 1.2 التوعية العامة
 2015 2011يوليه  240,000  رصد إنتاج المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والتحقق منه

 2014 2011يوليه  242,000  الرصد/التنسيق
     18,066,211 417.3  المجموع

  .في االجتماع التاسع والخمسينموافق عليه * 
  .والستين الثالثموافق عليه في االجتماع ** 

  مشروع االتفاق

واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في المكسيك يرد مشروع اتفاق بين حكومة   -54
  .بهذه الوثيقة الثانيالمرفق 
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  التوصية

 :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر   -55
  

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
دوالرا  16 250 031 ، بمبلغ2015إلى  2011للفترة  للمكسيكالهيدروآلوروفلوروآربونية 

دوالرا  291 846دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  3 891 279، ويشمل اأمريكي
 841 877، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة اأمريكي ادوالر 11 225 029أمريكيا لليونيدو، و

  ؛لليوئنديبيدوالرا أمريكيا 
  

ة تشتمل أيضا مالحظة أن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربوني  )ب(
دوالرا أمريكيا موافق عليه بالفعل لمشاريع إزالة المواد  3 171 146على مبلغ 

دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  2 428 987(الهيدروآلوروفلوروآربونية 
 دوالرا أمريكيا لليوئنديبي الموافق عليه في االجتماع التاسع والخمسين لشرآة مابي؛ 182 174

دوالرا أمريكيا لليونيدو  39 069دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  520 916ومبلغ 
 ؛)الموافق عليه في االجتماع الثالث والستين لشرآة سيليمكس

  
طن من قدرات  1  214.8البالغ ستهالك االمستوى على أن يكون  المكسيكمالحظة أن حكومة   )ج(

، وهو يمثل أحدث البيانات المتاحة وقت الموافقة على 2008عنه لعام  المبلغ استنفاد األوزون
هو نقطة مشروع المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لشرآة مابي في االجتماع التاسع والخمسين 
 البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛

  
طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من  66.97مالحظة خصم   )د(

 يننقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لمشروع
الستين للجنة التنفيذية، وخصم آمية أخرى ين التاسع والخمسين والثالث وفي االجتماع ماموافق عليه

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لتنفيذ  350.33قدرها 
  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

    
واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  المكسيكالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )ه(

 الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة؛
  

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

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

  
د الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الموا  )ز(

دوالرا أمريكيا،  5 132 196وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  للمكسيكالهيدروآلوروفلوروآربونية 
 اأمريكي ادوالر 170 371، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة ةأمريكي تادوالر 2 271 610ويشمل 

دوالرا أمريكيا  187 689، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة اأمريكي ادوالر 2 502 526لليونيدو، و
  .لليوئنديبي

  
  .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 

   المكسيك    
 الوآالة عنوان المشروع) 1(

 )رئيسيةالوآالة ال( اليونيدو خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 1 170.2 2010  :السنة  7أحدث بيانات المادة ) 2(
 

 2010 : السنة )األوزون طن من قدرات استنفاد(نامج القطري أحدث البيانات القطاعية للبر )3(
مكافحة  ىالرغاو والتساأليرو ةكيميائيالمادة ال

 الحريق
عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع
االستخدامات 
 المعملية

  إجمالي 
 االستهالك القطاعي

  الخدمة التصنيع  
 1.8    1.8      123 الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.2    0.2      124 الهيدروآلوروفلوروآربون
 741.9     261.4  445.5 35.0 ب141الهيدروآلوروفلوروآربون 
 ب141الهيدروآلوروفلوروآربون 

 في بوليوالت مستوردة سابقة الخلط
         

 10.3       10.3  ب142الهيدروآلوروفلوروآربون 
 417.5    302.8 60.5  30.6 23.7 22الهيدروآلوروفلوروآربون 

 
 )األوزون طن من قدرات استنفاد(ت االستهالك بيانا) 4(

 1 214.8 :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 1 148.8 :2010-2009لفترة  أساس تقدير خط
 )األوزون طن من قدرات استنفاد(ؤهل للتمويل االستهالك الم

 1 148.8 :المتبقي 66.9 :موافق عليه بالفعل
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خطة األعمال) 5(
فدة إزالة المواد المستن اليوئنديبي

طن من قدرات (لألوزون 
 )األوزون استنفاد

12.0 12.0 12.0 12.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.2 

 4,500,000 0 0 0 0 0 450,000 1,012,500 1,012,500 1,012,500 1,012,500 )أمريكي دوالر(التمويل 

فدة إزالة المواد المستن اليونيدو
طن من قدرات (لألوزون 
 )األوزون استنفاد

27.5 2.5 14.5 2.5       47.0 

 4,048,450 0 0 0 0 0 0 215,000 1,290,000 215,000 2,328,450 )دوالر أمريكي(التمويل 

  
 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2009  بيانات المشروع) 6(

غير متاحة1,148.81,148.81,033.9غير متاحةغير متاحةغير متاحة )تقديرية(حدود االستهالك في بروتوآول مونتريال 
أطنان قدرات (الحد األقصى من االستهالك المسموح به 

غير متاح1,148.81,148.81,033.9غير متاحغير متاحغير متاح )استنفاد األوزون

تكاليف المشروع 
المطلوبة من حيث 

 )دوالر أمريكي(المبدأ 

02,792,526695,011578,341120,000226,3174,412,195  اليونيدو
 0209,43952,12643,3769,00016,974330,915

2,428,9872,502,5263,800,0003,800,00001,122,50313,654,016  اليوئنديبي
 182,174187,689285,000285,000084,1881,024,051

2,428,9875,295,0524,495,0114,378,341120,0001,348,82018,066,211)دوالر أمريكي(تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
دوالر (المبدأ  مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث

 )أمريكي
182,174397,128337,126328,3769,000101,1621,354,966

4,832,1374,706,717129,0001,449,98219,421,177**5,692,180*2,611,161 )دوالر أمريكي(مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ 
  .لشرآة مابي لليوئنديبي موافق عليه في االجتماع التاسع والخمسين* 

  .لليوئنديبي لشرآة سيليمكس والستين الثالثعليه في االجتماع  دوالرا أمريكيا موافق 559 985مبلغ ** 
  

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) 7(
 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم  )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة  الوآالة
 170,371 2,271,610 اليونيدو
 187,689 2,502,526 اليوئنديبي

 
 آما هو ُمبين أعاله 2011 في عامالموافقة على تمويل الشريحة  :طلب التمويل

 على انفرادلنظر ل :األمانة ةتوصي
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 الثاني رفـقمال
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  المكسيكحكومة اتّفاق بين مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("  المكسيك ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي  1
 1.033,13إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2015كانون الثاني / يناير  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال ، بعد رة واحدةمونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه م

  .7بناء على بيانات المادة 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-
المشار لجميع المواد  ل مونتريالببروتوكو تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة  .ألف-1إليھا في التذييل 
جاوز ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يت3

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد "(ألف -2من التذييل  2-1المستوى المحدد في الصف األفقي 
المستنفدة باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد ) "المرفق جيم، المجموعة األولى

 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددعلق بأي استھالك يتألف، وفيما يت- 1المحددة في التذييل زون ولأل
  .من كل من المواد) االستھالك المؤھل المتبقي( 3-5-4و   4-3- 4، 3- 4-3، 3- 4-2 ،4-1-3

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا وستوف. لبلدل") األھداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-3ويل المحّدد في الصف األفقي التم

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

من تحقيق حدود االستھالك تحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل االتفاق، من ھذا ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية  4-
وسيجرى  .من ھذا االتفاق") األھداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة

 .المعنيةالتحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة  5- في حالة عدم وفاء البلد  التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية يوما
  :التمويل للموافقة على

 
والسنوات المعنية ھي جميع . دة لجميع السنوات المعنيّةق األھداف المحدأن يكون البلد قد حق  ) أ(

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

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

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط شكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
ويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التق
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

ذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية البلد قد قّدم أن يكون   )د(  رير اتقشكل ("ألف  -4الت
ي يُ تقويمية حتى السنة سنة  كل تغطي") السنويةتنفيذ ال طوخط ا لب طالت ل الشريحة فيھ ة تموي التالي

جميع األنشطة أو حتى موعد اكتمال  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،بمقتضى الجدول الزمني للتمويل
  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

ى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ( امن  بالنسبة إل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب  والستينجمي
الواردات ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع واد  وم ن الم م

أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
ول  ي بروتوك ه ف ة المنصوص علي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي إلزال دول الزمن د للج البل

  .مونتريال لمدة ھذا االتفاق
  

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . مقتضى ھذا االتفاقسوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه ب 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 

ى النحو المبيّن وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل عل. ألف -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
ى أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من اللجنة التنفيذية علتوافق و 7-

 . ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

وأن توافق  سنويةدات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ إعا  )أ(
ة  رة الفرعي ي الفق يّن ف و مب ا ھ ة، كم ة التنفيذي ا اللجن ية . أعاله )د( 5عليھ رات الرئيس ق التغيي وتتعل

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

ة  االت الثنائي رادى الوك 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 إزال ة أي نشاط من خطة التنفي

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

ة   )ب( ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
أنھا ف ة بش ة التنفيذي ر الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن السنوي ي التقري

  تنفيذ؛المتعلق بال

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

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

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

 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   )ب( ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100
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كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و يوافق البلد على تحمل  9
كون الوكالة تعلى أن اليونيدو ت قوقد واف. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق نيابة عنه التي يُضطلع بھا
الوكالة المنفذة (كون الوكالة المنفذة المتعاونة تلى أن عاليوئنديبي  توافقو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

ويُوافق البلد على . تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق) المتعاونة
د األطراف أو في عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّ 

 .في ھذا االتفاق ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت
 

والتعديالت الموافق  الشاملةستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة   10
 ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ال الحصر الت عليھا في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبيل المثال

وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في 
نصوص عليھا في وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة الم. التنفيذ

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6قائمة التذييل 
التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  .ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق الداخلة في إطار
بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونة اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2- 2 يناألفقي ينالصف
 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب  11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن - 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . التمويل يحّق له الحصول على التمويل وفقا
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

. موافقة على التمويلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
 كيلوغرامألف، عن ّكل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف  .من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون
. الة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلةتناقش اللجنة التنفيذية كل ح

  .أعاله 5وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 
ذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفي عناصر خضعتلن   12 

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

من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي  13
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةعليه أن يتيح للوكاوبنوع خاص . لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي  14

وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2د أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل آلخر سنة يحدد فيھا ح
حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعيةعليھا في وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال
 .ذلك غيرإلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ھ(1و
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  الشروط جميعذ تنف  15
تحدد ة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم وكافة المصطلحات المستعمل. ھذا االتفاق

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  المـواد: ألف - 1التذييل 
  

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

22-الھيدروكلوروفلوروكربون  392.8 األولى جيم 

ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون   820.6 األولى جيم 

ب142 –الھيدروكلوروفلوروكربون   1.0 األولى جيم 

 0.3 األولى جيم123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.1 األولى جيم124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,214.8 األولى جيم المجموع

  

  األھداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2009   
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1-1

)أطنان قدرات استھالك األوزون(المجموعة األولى 
غير 
 متوفر

 غير متوفر 1,033.9 1,148.8 1,148.8

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق  1-2
)أطنان قدرات استھالك األوزون(موعة األولى جيم، المج

 غير متوفر 1,033.9 1,148.8 1,148.8 

دوالر ) اليونيدو(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  2-1
)أمريكي )

02,792,526695,011 578,341 120,000 226,317 4,412,195 

ر أمريكيدوال(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2 ) 0209,43952,126 43,376 9,000 16,974 330,915 

)  ئنديبياليو(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة  2-3
)دوالر أمريكي(

2,428,9872,502,5263,800,000 3,800,000 0 1,122,503 13,654,016 

 1,024,051 84,188 0 285,000 182,174187,689285,000)دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  2-4

 18,066,211 1,348,820 120,000 4,378,341 2,428,9875,295,0524,495,011)دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1

 1,354,966 101,162 9,000 328,376 182,174397,128337,126)دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3-2

 19,421,177 1,449,982 129,000 4,706,717 4,832,137**5,692,180*2,611,161)دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3

 4.7 )أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1
 20.1(*))أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2
 368.0 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3
 345.8)أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب 141-وكربونالھيدروكلوروفلورإجمالي اإلزالة من  4-2-1
أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2

 (**))األوزون
46.7 

 428.1 )أطنان قدرات استھالك األوزون( ب141-لوروفلوروكربونالھيدروكاالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3
4-3-1  0.0)أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  
4-3-2  0.0)أطنان قدرات استھالك األوزون(موافق عليھا  التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة ب142-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  
4-3-3  1.0 )أطنان قدرات استھالك األوزون( ب142-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  
4-4-1  0.0 )وزونأطنان قدرات استھالك األ(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 123-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  
4-4-2  0.0 )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  123-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  
4-4-3  0.3 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 123-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  
4-5-1  0.0 )أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 124-يدروكلوروفلوروكربونالھإجمالي اإلزالة من  
4-5-2  0.0 )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  124-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  
4-5-3  0.1 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 124-روكلوروفلوروكربونالھيداالستھالك المؤھل المتبقي من  

 تم االتفاق عليھا في االجتماع التاسع و الخمسين بالنسبة لليوئنديبي لصالح مابي (*)
 الستين بالنسبة لليونيدو لصالح سيليمكس  في االجتماع الثالث و دوالر أمريكي  559.985تم االتفاق على  **) (

 
  



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

 

5 

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

 .ألف-2المحددة في التذييل 
  

  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :ن خمسة أجزاءملطلب كل 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 . يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض

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

رات  أيضاوينبغي أن يشتمل التقرير . من المعلومات ذات الصلة خاصة على معلومات عن أي تغيي
أخير، وحاالت استخ ديمھا، كحاالت الت ادة تخصيص بخطة الشريحة السابق تق ة في إع دام المرون

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

فة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن من االتفاق، ويمكن باإلضا) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

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

ة خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذي
) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سيُضطلع   )ج( ديم طلب ابھوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع  حت الشريحة التالي
ار . إبراز الترابط بينھا 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 تغييرات ممكنة من المنظور أن ى الخطة الش ذا الوصف . تطرأ عل  السنةوينبغي أن يغطي ھ

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

اتللتدرج في قاعدة لتقرير والخطة، الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترنت بيان  .عل
وبو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير ، كال من السرود والوكل طلب شريحة ة (صف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله) أ(1انظر الفق

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

ة، سوف يشمل ومع أن المعلومات ا. أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي لكمي
ة د والوكال 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



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

 

6 

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

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف - 5التذييل  
     

تتولى وزارة البيئة والموارد الطبيعية مسؤولية حماية واستعادة وحفظ جميع النظم اإليكولوجية  والموارد   1
مسؤولية تنفيذ السياسات الوطنية الوزارة كما تتولى  .الطبيعية والخدمات البيئية من أجل تشجيع التنمية المستدامة

استھالك وإنتاج جميع ) التابعة للوزارة(وترصد وحدة األوزون الوطنية . المتعلقة بتغير المناخ وحماية طبقة األوزون
تفتيش في الشركات التي تم تحويلھا عمليات اء رومن المتوقع إج. المواد المستنفدة لألوزون من خالل األفرقة اإلقليمية
  .عھذه المواد بعد إكمال المشاري لاستعما مإلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون لضمان عد

تؤيد المشاريع من خالل الدعم سوستعرض ذلك و األنشطةوعرضت حكومة المكسيك استمرار تنفيذ   -2
  .ومن شأن ذلك أن يضمن نجاح أي نشاط موافق عليه للمكسيك. المؤسسي على مدار السنوات المقبلة

اصر خطة إدارة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عنصرا مھما من عن ويعتبر الرصد الوثيق لجميع األنشطة  -3
وستكون ھناك اجتماعات تنسيق دورية مع . إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومسألة رئيسية لتحقيق االمتثال

أي (أصحاب المصلحة من الصناعة ومستوردي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والجھات الحكومية المعنية 
 وضعابطات الصناعية وجميع القطاعات المشمولة بالخطة من أجل ومختلف الر) االقتصاد والطاقة والصحة اتوزار

. االستثمارية وغير االستثمارية في الوقت المحدد وبطريقة منسقة باألنشطةاالتفاقات والتدابير الالزمة لالضطالع 
  .ى الشركاتوفي قطاع التصنيع، فإن تنفيذ العملية وإنجاز اإلزالة سيتم رصدھما من خالل زيارات للموقع على مستو

وسيتم االضطالع برصد سنوي من خالل نظام إصدار التراخيص والحصص المتعلق بالمواد المستنفدة   -4
  .وسيُضطلع بزيارات للموقع من قبل خبراء دوليين مستقلين. لألوزون

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
ى النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـالرئيسيالتنفيذية ة ـون الوكالـستك  1 عل

  :التالي

ق  )أ( ة  ضمان التحقّ ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ م
ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

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

د أُكملت   )ج( تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ العلى النحو المبيّن في خطة 

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

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
ة التنفألف -4النحو المحدد في التذييل  ى اللجن ديمھا إل ةلتق اتمل توتش .يذي الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير
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ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

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

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

رة   )ي( ا للفق ال وفق اق، تح 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د من االتف د، بالتشاور مع البل دي
ذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال تمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 .م اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدع  )ل(

ة  2 بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظم
واد  ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ا ب تقلة وتكليفھ ةمس تھالك  الھيدروكلوروفلوروكربوني واس

ة -1يل المواد المذكورة في التذي الفقرة الفرعي ا جاء ب ة ) ب(5ألف، وفقا لم رة الفرعي اق والفق ) ب(1من االتف
 .ألف-4من التذييل 

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
تم و. المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطةالتنفيذية تكون الوكالة   1 ذه األنشطة في ي د ھ الخطة مواصلة تحدي

  :جب أن تشتمل على األقل على، ولكن يالشاملة
  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

ة   )ب( ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

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

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
غ 11وفقا للفقرة   1 اق، يمكن تخفيض مبل دار  من ھذا االتف ل المخّصص بمق ّل  دوالر أمريكي 87التموي عن ك

تنفاد األوزون رامغويلك درات اس ن ق ن  م تھالك م ذي االس ي الصف ال دد ف توى المح اوز المس ن  2-1يتج م
  .ألف-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة -2التذييل 

 


