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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس و الثالثون االجتماع 
 2001ديسمبر / انون األول  آ7 -5 ،مونتريال 

 
 تصويب

 المكسيك : مقترحات بمشروع 
 

 : بما يلي 9في صفحة ) د(و ) ج(و) ب (23 عن الفقرة يستعاض

 دوالر أمريكي تشمل  833,150أن توافق من حيث المبدأ على خطة اإلزالة في قطاع الرغاوي وأن تخصص مبلغ         )ب(
 المشروع وذلك بشرط بأن يقوم اليوئنديبي وحكومة المكسيك بما          دوالر أمريكي بوصفها تمويًال إلدارة  100,000

 : يلي 

 شهرًا ، بالنسبة للمنشآت التي ينبغي تبينها من خالل مراجعة      18تنفيذ مرحلة أولى من الخطة ، خالل فترة     (1)
  ينبغي لليوئنديبي والحكومة ، عند تنفيذ هذه     . ODP طن  145لشروط خط األساس الخاص بها ، بقصد إزالة      

المرحلة األولى ، ومع تطبيق المرونة أن يحرصا على أن يتمشى تمويل المنشآت المختارة  مع السياسات  
 والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد األطراف ؛      

نهائية للمنشآت المتبقية ثم إعداد المرحلة النهائية للخطة على أساس تلك المراجعة         ) مراجعات(إعداد مراجعة   (2)
 دوالر أمريكي المعتمد في  833,150املة التكاليف اإلضافية التي تنطوى على جميع مبلغ  أو المراجعات ، ش 

هذا االجتمـاع في الخطة النهائية ومع مراعاة  التعليقات الواردة  في المرفق الثاني بهذه الوثيقة ، لتقديمها إلى   
لب من اليوئنديبي إبالغ األمانة نتائج  ، وعلى أن يط38اللجنة التنفيذية في موعد ال يتجاوز موعد االجتماع الـ 

المراجعات التي ستجري وجميع المعلومات األخرى ذات الصلة المستعملة لتحديد التكاليف المؤهلة في هذه   
 .الخطة 

آفالة أن االستهالك الوطني اإلجمالي لمواد المجموعة األولى من المرفق ألف في المكسيك سيخفض تخفيضًا      (3)
 المبلغ إلى أمانة األوزون ، والذي أخذ منه        2000يتجاوز مجموع االستهالك الوطني لعام   دائمًا إلى مستوى ال  

) ODP طن  306ر8(االستهالك المطلوب إزالته بفعل المشروعات المعتمدة  ولكن التي لم يتم إنجـــازها بعد          
 .واإلزالة الناشئة عن خطة قطاع الرغاوي   

 38ن الوضع القائم في تنفيذ هذه المرحلة األولى من الخطة إلى االجتماع الـ           أن يطلب من اليوئنديبي تقديم تقرير ع    )ج(
 . للجنة التنفيذية 

----- 

 




