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  ةـإضاف

 
  اليمن :مقترح مشروع

 
 

  ورقة تقييم المشروع المرفقةأضف •
 

 : كالتالي14 و13 الفقرات استبدل •
 

  )MDI(اس للجرعات أجهزة االستنشاق المزودة بمقي
 

على سبيل المثال ال ، (d)51/34وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الحادي والخمسين، في المقرر   .13
على األخذ بعين االعتبار حسب كل حالة على حدة الطلبات الخاصة باستراتيجيات التحول إلى أجهزة "، الحصر

في الدول األطراف في ) CFC( على الكلوروفلوروكربون  غير المعتمدةستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتاال
، 45/54، وفقًا للمقرر زودة بمقياس للجرعاتأجهزة االستنشاق الم التي لم تكن لديها منشآت لتصنيع 5المادة 
استراتيجية وتوثيقها من خالل تقديم المعلومات التالية بالنسبة للثالث  وضع الحاجة إلىتجلت بوضوح عندما 

  :سابقةسنوات ال
 

وغير المعتمدة الكلوروفلوروكربون  المعتمدة على  المزودة بمقياس للجرعات أجهزة االستنشاق  ) أ(
المباعة أو الموزعة داخل البلد  : وأجهزة استنشاق المساحيق الجافةالكلوروفلوروكربون على 

 المصنع والمصدر،/الطرف، حسب المادة الفعالة والعالمة التجارية

 وأجهزة الكلوروفلوروكربونغير المعتمدة على زودة بمقياس للجرعات ستنشاق المأجهزة اال  ) ب(
أو توزيعها في منطقة /أو التصريح بتسويقها و/تاريخ الموافقة عليها و :استنشاق المساحيق الجافة

 والبلد الطرف، 
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ر المعتمدة  وغيالكلوروفلوروكربونالمعتمدة على ستنشاق المزودة بمقياس للجرعات أجهزة اال ) ج(
التكلفة المقدرة حسب المادة الفعالة  : وأجهزة استنشاق المساحيق الجافةالكلوروفلوروكربونعلى 

 ."والمصدر

 في اليمن على زودة بمقياس للجرعاتأجهزة االستنشاق المقدم اليونيب المعلومات فيما يتعلق باستخدام   .14
  :النحو التالي

 
 في المائة منهم 6، يعاني )2007 (21 527 548سكان اليمن البالغ ُيقدر أنه من بين إجمالي عدد    )أ(

زودة بمقياس أجهزة االستنشاق الممن مرض الربو أو األمراض الرئوية التي تتطلب استخدام 
زودة أجهزة االستنشاق الم، حيث تستخدم منها  أجهزة استنشاق المساحيق الجافة أوللجرعات

صنف تسجيل أدوية الربو حسب نوع المادة الفعالة وشكل ُي . المستوردة فقطبمقياس للجرعات
التسليم والخصائص الكيميائية والعقاقيرية للدواء، كما يوجد نظام لتنصيف إحصائيات استيراد 

أجهزة االستنشاق (ال يقوم اليمن بتصنيف أنواع أجهزة االستنشاق  .أجهزة االستنشاق وفقًا لذلك
في حين أن ) يه و غير المعتمدة علالكلوروفلوروكربونعلى  المعتمدة زودة بمقياس للجرعاتالم

وقد كان من الضروري وجود نظام لتراخيص أو تصاريح االستيراد  .أدوية االستنشاق يتم تسجيلها
 ،1975أيلول /فيما يتعلق باستيراد أدوية الربو منذ سبتمبر

 المعتمدة على اس للجرعاتزودة بمقيأجهزة االستنشاق الملقد تم فرض حظًرا على استيراد    )ب(
أجهزة  ال توجد في اليمن أيًضا أي تنظيمات خاصة بحظر تسجيل منتجات .الكلوروفلوروكربون

 الجديدة الكلوروفلوروكربون المعتمدة على زودة بمقياس للجرعاتاالستنشاق الم
ستنشاق أجهزة االالمبيعات، كما ال توجد به أي معايير دعم للتشجيع على استخدام /لالستيراد

 أجهزة استنشاق المساحيق  أوالكلوروفلوروكربون غير المعتمدة على زودة بمقياس للجرعاتالم
 .الكلوروفلوروكربون المعتمدة على زودة بمقياس للجرعاتأجهزة االستنشاق الم لتحل محل الجافة 

شركاء إلزالة عالوة على ذلك، لم يبدأ اليمن في أنشطة التوعية العامة الهادفة إلى زيادة وعي ال
وتوجد  .المعتمدة على الكلوروفلوروكربون ستنشاق المزودة بمقياس للجرعات استخدام أجهزة اال

 المستوردة في اليمن وقد تم تقديم حجم زودة بمقياس للجرعاتاالستنشاق المقائمة بأجهزة 
 الواردات عن طريق اليونيب،

المباعة التي تستخدم مركبات  بمقياس للجرعات زودةأجهزة االستنشاق المبلغ إجمالي عدد وحدات   ) ج(
 وحدة 174 725 الكلوروفلوروكربون أو التي يفترض إنها تستخدم مركبات الكلوروفلوروكربون

 نوع 12، بالنسبة لعدد 2007 وحدة في 215 540 و2006 وحدة في 252 076 و2005في عام 
حيث أن  .د أو مركبات مختلفة معتمدة على ثمان مواة استنشاق مزودة بمقياش للجرعاتأجهز
 في المائة منها في المتوسط كانت مرتبطة بعقار واحد إسمه التجاري هو فينتال والمادة 89.7

الفعالة فيه هي السالبوتامول، ويتم شراءه من إحدى شركات األدوية في الجمهورية العربية 
ستنشاق المزودة كانت أجهزة االالسورية حيث أشار اليونيب إلى أنه ال يمكنه التأكيد على ما إذا 

بلغ سعر البيع لهذا العقار على  . تستخدم بالفعل الكلوروفلوروكربون كمادة دافعةبمقياس للجرعات 
 في المائة تقريًبا من المنافس التالي 33 دوالر أمريكي للوحدة، أي أقل بنسبة 2وجه الخصوص 

 كمادة دافعة الكلوروفلوروكربونز يستخدم ، مما ترتب عليه افتراض أن الجها)من سيبال في الهند(
 غير زودة بمقياس للجرعات أجهزة االستنشاق الميقوم اليمن أيًضا باستيراد خمسة أنواع  .بالفعل

 في 87.3معتمدة على الكلوروفلوروكربون، حيث يستخدم أحد هذه األنواع السالبوتامول، مع نسبة 
وقد مثل هذا النوع غير  .لى الكلوروفلوروكربونالمائة في المتوسط للواردات غير المعتمدة ع

ستنشاق المزودة  في المائة تقريًبا من سوق أجهزة اال13 المستخدم للسالبوتامول هالمعتمد على 
 في المائة 65، بسعر أعلى بنسبة 2007 المعتمدة على السالبوتامول في عام بمقياس للجرعات
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المطروح في  )سيبال(فلوروكربون لنفس المصنع تقريًبا من سعر المنتج المعتمد على الكلورو
المركب الوحيد الذي يمكن أن يوجد في كل من /إن السالبوتامول هو المادة .أسواق اليمن أيًضا

 .الكلوروفلوروكربون وغير المعتمدة على الكلوروفلوروكربونأجهزة االستنشاق المعتمدة على 
سنة في / وحدة1 680 أيًضا في البالد بمعدل لجافة تنشاق المساحيق اأخيًرا، يتم استيراد أجهزة اس

المتوسط، وهي تحتوي على مادة مختلفة عن أي من أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 
 المعتمدة على الكلوروفلوروكربون وغير المعتمدة على الكلوروفلوروكربون، و

 المعتمدة على لجرعاتزودة بمقياس لأجهزة االستنشاق المللتحول من استخدام  و  )د(
  غير المعتمدة علىزودة بمقياس للجرعاتأجهزة االستنشاق الم إلى الكلوروفلوروكربون
، يطلب اليمن المساعدة لتحديث قانون تنشاق المساحيق الجافةأجهزة اس أو الكلوروفلوروكربون

ى الربو، التسجيل الخاص باألدوية المستوردة، وإجراء أنشطة التوعية، خاصة فيما بين مرض
ولهذا الغرض، تتوقع  .وتدريب السلطات والمؤسسات المعنية مع التركيز على األطباء ومساعديهم

 . دوالر أمريكي35 000خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفذة لألوزون صرف تمويل بمقدار 

 
  التعليقـات

 
سية فيما يتعلق بالمشروع في اليمن، مع ناقشت األمانة عدًدا من المسائل مع اليونيب بصفته الوكالة الرئي  .15

وقد كانت المسائل المثارة األخرى  .التركيز بشكل خاص على قسم الرغاوي من أنشطة صناعة التبريد التجاري
  :والقرارات ذات الصلة بها كالتالي

 
 د ـذ خطة إدارة غازات التبريـد التمويل المتبقي من تنفيـ، بلغ رصي2007في نهاية عام   ) أ(

بط بعدد من وقد أبلغ اليونيب األمانة بأن هذا الرصيد المتبقي مرت. دوالر أمريكي 184 900
تم (األنشطة التي قد تم إجراءها والجاري إجراءها، خاصة تلك المرتبطة بتدريب موظفي الجمارك 

 ورشة عمل تدريبية إضافية لشهر 14تم تخطيط (، وفنيي التبريد )2008آذار /إجراءها في مارس
، وتسليم معدات االستعادة إعادة التدوير، والتدريب ذو الصلة، )2008أب -أغسطس/تموز-يةيول

تعتقد األمانة بأن األنشطة المتبقية ال تتداخل أو تتطابق  .والرصد طويل األمد على وجه الخصوص
 .وقعة بموجب خطة اإلزالة الوطنيةمع األنشطة المت

 استخدام الهالونات، خاصة كجزء من البرنامج اإلقليمي حصل اليمن على التمويل من أجل إزالة  ) ب(
وفي حين أن األمانة تتفهم أن النتائج لم تأتي مرضية لتوقعات  .لتخزين الهالونات في غرب أسيا

اليمن، ينطبق نفس الشيء أيًضا على أنه باإلضافة إلى التمويل المأخوذ من الصندوق المتعدد 
 ومع التسليم ب .مبالغ كبيرة من حكومة ألمانيااألطراف فقد حصل هذا المشروع على 

ل استراتيجية تحول خاصة بأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس وقد طلب اليمن التمويل من أج  ) ج(
وبعد مراجعة المعلومات المقدمة اليونيب، التي يتضح أنها تفي بالشكل الكفاي  .للجرعات

، يمكن أن توصي األمانة بالموافقة على االستراتيجية بمستوى 51/34بالمتطلبات الخاصة بالمقرر 
 لوب، و دوالر أمريكي المط35 000التمويل 

وقد شمل التقديم األصلي للمشروع أنشطة القطاع الفرعي للتبريد التجاري، حيث كان سيتم تحويل   ) د(
 بالنسبة ألنظمة نفخ الرغاوي والتبريد إلى CFC-12 وCFC-11عشر شركات من استخدام 

HCFC-141bو HFC-134a.  6وفي ضوء المقرر/XIX الحالي، طلبت األمانة من اليونيب 
دو بصفتها الوكاالت المنفذة المتعاونة العمل في القطاع الفرعي ألخذ البدائل األخرى للمواد واليوني
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 المستنفذة لألوزون في عين االعتبار،

 CFC-11تعتبر الشركات العاملة في القطاع الفرعي صغيرة جًدا، حيث أن استهالك   ) 1(
يل من أربعة أطنان في الخاص بها المستخدم في نفخ الرغاوي هو في المتوسط أعلى بقل

ووفقًا لذلك، كانت أجهزة خط األساس الخاصة بها أساسية للغاية وتتألف من آالت  .السنة
 عن طريق وسائل HCFC-141bكان سيتثنى التحول إلى  .الترغية منخفضة الضغط

 دوالر أمريكي لكل شركة، 30 000بسيطة نسبًيا، مما يؤدي إلى استثمارات مطلوبة بمقدار 
 رار استخدام آالت الترغية منخفضة الضغط،واستم

كال هاتين التقنيتين غير متوافرتين في إال  . والبنتان كبدائل محتملةHFC-245faتم تحديد    )2(
البلد، مما يترتب عليه الحاجة إلى تأسيس مقر نظام في البلد لتمكين استخدام التقنية الجديدة 

 من توفير توريدات المواد الكيميائية حتى تكون مالئمة للشركات المعنية، والتأكد
وبسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في اليمن والمسائل األمنية  .الضرورية

باإلضافة إلى ذلك، تتطلب  .فإن كال التقنيتين تتطلبان استخدام آالت الترغية عالية الضغط
 رصد HFC-245faسوف يتطلب  .تقنية البنتان تركيب الحفاظ على أجهزة أمنية معينة

 أكثر تكلفة من تصنيع رغاوي HFC-245faالمتابعة بينما يظل تصنيع رغاوي 
HCFC-141bوذلك لتقليل مخاطر التحول العكسي، و ، 

 بفترة وجيزة والوضع CFC-11ومع األخذ بعين االعتبار تقديم هذا المشروع قبل إزالة   ) 3(
 إلى أوقات التنفيذ المثالية، قد تنصب اهتمامات المتأزم المحتمل في التوريد، باإلضافة

 لبعض الوقت، بغض CFC-11 كبديل لمركب HCFC-141bالشركات على استخدام 
وحيث أن هذا االستخدام سيؤثر  .النظر عن مدى عدم كفاية هذا الحل بدون تغييرات فنية

 مع إبالغ  في اليمن وكونه متوافقًا في الوقت الحاليHCFC-141bبقوة على استهالك 
 في هذا CFC-11في حين أن استهالك ( طن متري 6.8البرنامج القطري بمستوى 

، فقد اقترحت األمانة توفير سقفًا الستحقاق اليمن لمشاريع إزالة ) طن40المشروع هو 
HCFC-141bوقد تم االتفاق على أنه سوف يتم حرمان البلد من طلب أو  . المستقبلية

 HCFC-141b الزائد عن حد استهالك HCFC-141bة الحصول على التمويل إلزال
ة إزالة المجمع لهذه الشركات والذي سيتم تحديده بموجب اإلعداد الوشيك لخطة إدار

، التي تعتبر مؤهلة بموجب الخطوط التوجيهية للصندوق المتعدد الهيدروكلوروفلوروكربون
بريد التجاري التي وسوف يستثني ذلك جميع شركات تصنيع الت .HCFCاألطراف إلزالة 

كما سيتم أيًضا تجنب التمويل المزدوج المحتمل  .تعتبر مستفيدة بموجب خطة اإلزالة هذه
  .عن طريق الصندوق المتعدد األطراف

 االستهالك في قطاع حول وقدم بياناتًا على طلب تمويل لقطاع الخدمات، لقد اشتمل التقديم األصلي  ) ه(

 )ODP(األوزون  قدرات استنفاد من  طن69.9 كمية المؤهلة، من الODP طن 187.6(الخدمات 
بلغ طلب التمويل الخاص بقطاع الخدمات  ).ODP طن 81.1(مقارنة بقطاع التبريد التجاري 

ومع األخذ بعين االعتبار الفعالية النموذجية لتكلفة هذه المشاريع، .  دوالر أمريكي1 130 300
طاع الخدمات في البلدان منخفضة االستهالك التي يوجد باإلضافة إلى التمويل المقدم من قبل ق

بها مستوى مؤهل أقل في قطاع الخدمات من خالل خطط إدارة اإلزالة النهائية، اتفق كل من 
 دوالر أمريكي، يشمل رصد أنشطة قطاع 565 000اليونيب واألمانة على مستوى تمويل بقيمة 

ة إلى تكاليف استراتيجية التحول الخاصة بأجهزة وباإلضاف . البرامجادارةخدمات وتمويل وحدة ال
 وتكاليف التحقق، لكن بدون قطاع التبريد التجاري، سوف ستنشاق المزودة بمقياس للجرعات اال
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  دوالر أمريكي، 620 000تؤدي خطة اإلزالة الوطنية إلى تكاليف بمقدار 

ع الفرعي للتبريد التجاري بموجب ناقشت األمانة مستوى التمويل الخاص بنفخ الرغاوي في القطا  ) و(
 كما هو مطلوب في HCFC-141bاستخدام  :خطة اإلزالة الوطنية بحيث يغطي ثالثة خيارات

، بما في ذلك HFC-245faاألصل مع تخفيضات محددة الحقة لمراجعة التكاليف، واستخدام 
يس مقر نظام، آالت الترغية الجديدة عالية الضغط، مع زيادة مستوى الرصد واالختبار وتأس

 الثاني والثالث التحديث التكنولوجي الضروري من الخيارانيشمل  ).HC(واستخدام تقنية البنتان 
 70/26آالت الترغية منخفضة الضغط إلى آالت الترغية عالية الضغط، التي يغطيها المقرر 

دة، لتكون أقل ويسمح للجنة التنفيذية بتحديد تكاليف رأس المال التزايدية، حسب كل حالة على ح
ومع ذلك، وفي هذه الحالة على وجه  .تقريًبا من تكلفة رأس المال الفعلية% 19بمقدار 

 . دون مشاكل في تحديث التقنيةHCFCالخصوص، سوف تفضل الشركات التحول إلى مركبات 
 أو HFC-245faباإلضافة إلى ذلك، حيث أن هذا المشروع سيكون األول مع تكنولوجيا 

، التي سيتم إدخالها في البالد أيًضا كجزء من هذا المشروع فقط، تظل التكاليف الهيدروكربون
وفي ظل عدم وجود أي مقرر من اللجنة  .الخاصة بالشركات وتكلفة المعدات النهائية غير أكيدة

 لتحقيق إزالة HCFCالتنفيذية يتم بموجبه تفويض التحول إلى التقنيات غير المعتمدة على 
CFCاألمانة والوكاالت على أنه، بشكل استثنائي، لن يؤدي التحديث التكنولوجي ، اتفق كل من 

 إلى التقنيات غير المستنفذة CFC-11الناتج عن التحويل المباشر للشركات الصغيرة من 
 .لألوزون إلى تخفيض النسبة التزايدية في تكاليف االستثمار ذات الصلة بالتحديث الحتمي للتقنية

م االتفاق والتعهد في مشروع االتفاق على أن التمويل المقدم لألنشطة ذات وفي الوقت نفسه، ت
الصلة بالقطاع الفرعي للتبريد التجاري ال يمكن استخدامه في أنشطة أخرى، وأن أي مبالغ 

وفي قطاع التبريد  .متبقية من هذه األنشطة بعد التنفيذ سوف تُعاد إلى الصندوق المتعدد األطراف
علًما بأنه قد . 44/28ساب مدة تكلفة التشغيل التزايدية لمدة سنتين وفقًا للمقرر التجاري، يمكن ح

 في المائة من تكلفة رأس المال التزايدية 10تم التوصل إلى اتفاق بديل لتطبيق غطاء بمقدار 
، على أن يتم استخدام HFC-245fa المعني بخصوص 45/15لألنشطة كما ينص عليه المقرر 

يوضح الجدول التالي تكلفة خطة اإلزالة الوطنية بالنسبة  .د تكلفة تحويل البنتاننفس المبلغ لتحدي
 لخيارات تكنولوجية مختلفة في قسم الرغاوي، و

 

  )قسم الرغاوي(التقنية 
 HCFC HFC HC القطاع والقطاع الفرعي

 )دوالر أمريكي( :األنشطة
100 000 تطبيق السياسة العامة وقمع التجارة غير المشروعة   000 100  000 100  
160 000 التدريب واالعتماد في قطاع التبريد   000 160  000 160  
165 000 المساعدة الفنية لقطاع الخدمات   000 165  000 165  
MDI 000 35استراتيجية تحويل    000 35  000 35  
160 000 ، والرصد، والتحققادارة البرامجوحدة    000 160  000 160  

 0 0 0 ر شركات لتصنيع التبريد التجاريتحويل آخر عش
80 000 التبريد   000 80  000 80  
350 000 )االستثمار(قسم الرغاوي    000 550 1  000 200 3  
120 000  100 000 )غير االستثمار(قسم الرغاوي    000 100  
167 000 45 000 )تكلفة التشغيل التزايدية(قسم الرغاوي    000 167  
  4 167 000  2 537 000 1 195 000 المجموع

  1 799 139 :األهلية الستخدام الحدود الحالية لفعالية التكاليف
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 . بشكل كبير عن حد فعالية التكاليفHCFCيزيد التمويل الضروري للخيارات غير المعتمدة على   ) ز(
زالة وهو ما يرتبط بشكل جوهري بالحجم الصغير جًدا للشركات المعنية، مما أدى إلى زيادة اإل
عند  .المرتبطة بالتكلفة بشكل كبير، وإلى التكلفة المرتفعة إلدخال تقنية ليست متوافرة بعد في البلد

، على أساس الخبرة الواسعة في تقنية على سبيل المثال ال الحصرتحديد حد فعالية التكاليف، 
HCFC-141bوقد أشارت  . الخاصة بالشركات األصغر، قد ال تؤخذ هذه المسائل بعين االعتبار

الوكاالت إلى أن البلد سوف يرغب أيًضا في الحصول على قرار من اللجنة التنفيذية لتمويل أي 
 أو الحل الخاص بالهيدروكربون، لكن فقط مع التفاهم على أنه HCFCمن الحل الخاص بمركب 

 الالحق ، سوف تسمح اللجنة التنفيذية للبلد بالرجوع إلى التمويلHCFC-141bفي حالة استخدام 
الُمسرع  من أجل الوفاء بالتزامات اإلزالة الخاصة بها بموجب الجدول HCFC-141bإلزالة 

  .للهيدروكلوروفلوروكربون

قدمت حكومة اليمن مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية محدًدا لشروط اإلزالة الكاملة للمواد   .16
  .مرفق األول بالوثيقة الحاليةالمستنفذة لألوزون في اليمن، وهو ُمدرج في ال

 

  التوصيـات
 

 الجتماع األطراف، تشعر األمانة بعدم القدرة على التوصية XIX/6في ضوء التطورات الحالية والمقرر   .17
وبناء عليه فإن الرأي األكثر فعالية من ناحية التكلفة سوف يتضح أنه  . في هذه الحالةHCFC-141bبالتحول إلى 

 دوالر أمريكي الزائدة عن 737 861 كعامل لنفخ الرغاوي، حيث أن التكلفة HFC-245faيتمثل في استخدام 
   . شركات10 في HCFC-141bالحد المعين لن تكفي لتمويل عملية تحويل ثانية من 

 

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أخذ ما يلي بعين االعتبار  .18
 

زالة المواد المستنفذة لألوزون لليمن، بمبلغ تمويل الموافقة من حيث المبدأ على الخطة الوطنية إل ) أ(
 دوالر أمريكي لليونيب 59 150 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 455 000
 دوالر أمريكي لليونيدو، مع 156 150 دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة 2 082 000و

 :التفاهم على ما يلي

يمن أي تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق حكومة اللن تطلب  ) 1(
في الكلوروفلوروكربون المعتمدة على  أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتبإزالة 
 البلد،

سيقوم المشروع برصد استخدام عامل النفخ في الشركات المستفيدة ألنشطة قطاع التبريد  ) 2(
النفخ الموافق عليها بمجرد اكتمال تنفيذ األنشطة ذات التجاري لضمان استخدام عوامل 

 الصلة،

ال تنص عناصر حساب التكلفة التزايدية المرتبطة بتحديث التكنولوجيا على أسبقية  ) 3(
للمشاريع المستقبلية، ليس بالنسبة إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربون على وجه الخصوص، 

 و

 محدود بمستوى حد HCFC-141b الخاص بإزالة وافق البلد على أن أهليته للتمويل ) 4(
 ، كما ينص عليه االتفاق،HCFC-141b طن متري 11.6أقصى 

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة اليمن واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة اإلزالة   )ب(
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 النهائية للمواد المستنفذة لألوزون كما هي ُمدرجة في المرفق األول من هذه الوثيقة،

 للجنة التنفيذية في 49/6 و41/100حث اليونيب واليونيدو على أخذ متطلبات المقررات  ) ج(
 عين االعتبار بشكل تام خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية، و 

 :الموافقة على الشريحة األولى من الخطة بمستويات التمويل الموضحة في الجدول التالي ) د(

شروع تمويل الم عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

 اليونيب 40 950 315 000 )الشريحة األولى(الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفذة لألوزون  )أ(
 اليونيـــدو  137 888  1 838 500 )الشريحة األولى(الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفذة لألوزون  )ب(
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ندف التبغ مذيبات ايروسول المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

TCA 

للنظر على انفراد خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

2.153.500,

تكاليف الدعم 178.838, 178.838,
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي)

تكاليف المشروع 2.153.500,

243.500, 2.082.000,

تكاليف الدعم 137.888, 18.263, 156.151,

140.000, 455.000,

تكاليف الدعم 40.950, 18.200, 59.150,
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

تكاليف المشروع 315.000,

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

الصناعية

تكاليف المشروع 1.838.500,

268,7

TCA 0,6 0,3

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات 
المستنفدة لألوزون)

CFC 268,7

269,4

TCA 0,6 0,6 0,3
حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 269,4

رابعا - معطيات المشروع: 2008 2009 2010 المجموع

0 0,

,7

35.7 35,7

0.7

0

187,6 81,1268.7

رغاوي

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

394.7  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة االستنشاق 
المزودة بمقياس 

للجرعات

عوامل 
التصنيع تبريد

هالونات

0 :TCA بروميد المثيل: 36.7 هالونات: 1.2 0: CTC

برنامج األمم المتحدة للبيئة - منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية خطة  اإلزالة للكلوروفلوروكربون

عام: 2006
ثانيا - آخر معطيات المادة 7

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

اليمن

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

7
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  األولالمرفق 
  

  اليمناتّفاق بين مشروع 
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 

  ة إزالة المواد المستنفدة لألوزونبشأن خط
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("اليمنحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني /قبل حلول أول يناير") المواّد(" ألف -1وزون المحّددة في التذييل المراقب للمواّد المستنفدة لأل
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
 من 4 و2وف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف  .2

ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية .  االتفاقفي هذا") األهداف والتمويل(" ألف -2التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد 3بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في الفقرة 

طراف إلزالة وُيمنع من طلب أو الحصول على التمويل من الصندوق المتعدد األ، األطراف بالنسبة للمواد
HCFC-141b فيما بعد حد استهالك HCFC-141b المجمع للشركات المحددة بموجب اإلعداد الوشيك لخطة 

، والتي تعتبر مؤهلة بموجب الخطوط التوجيهية للصندوق )HPMP(إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  لكونها صالحة في وقت تقديم إحدى خطط HCFCالمتعدد األطراف إلزالة 

)HPMP .( ذلك جميع شركات تصنيع التبريد التجاري التي تعتبر جهات مستفيدة بموجب خطة من ستثني ُيسوف
   .اإلزالة هذه

  
رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير   .3
وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل(" ألف -2من التذييل  7ويل المحّدد في الصف التم

  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل(" ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
  

وسوف يقبل .  ألف-2من المواد كما هو مبّين في التذييل سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة   .4
أيضاً إجراء تحقّق مستقّل من جانب الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك هذه، على النحو المبّين 

  .من هذا االتفاق) ب(5في الفقرة الفرعية 
  
الزمني للموافقة على التمويل، ما لم يِف البلد ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول   .5

 يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 أن يكون البلد قد حقّق األهداف المحددة للسنة المعنّية؛  ) أ(
  
 يخضع لتحقّق مستقّل؛أن تحقيق هذه األهداف س  ) ب(

  
 أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحّددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛   ) ج(
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شكل برامج التنفيذ (" ألف -4أن يكون البلد قّدم برنامجا للتنفيذ السنوي وفقاً لشكل التذييل   ) د(
وأن يكون قد حصل على إقرار اللجنة بالنسبة للسنة التي يطُلب تمويل الشريحة فيها ") السنوية

  .التنفيذية لهذا البرنامج
  
وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .6

وتبلغ عن ذلك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في ") مؤّسسات الرصد واألدوار(" ألف -5في التذييـل 
  ).ب(5وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية .  ألف -5يل التذي

  
في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق،   .7

يص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخص
وإعادات التخصيص المصنّفة . المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق

ا كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كم
أما إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 

برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه، والذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير 
من الميزانية المتوقعة بالنسبة لتنفيذ األنشطة ذات الصلة تخصيص إعادات ال كما أن .عن تنفيذ البرنامج السنوي

وسوف تتم إعادة أي مبالغ متبقية . بالقطاع الفرعي للتبريد التجاري ال يمكن إعادة تخصيصها لألنشطة األخرى
  .إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف عند إقفال المرحلة األخيرة من المشروع

  
  :على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمات التبريد، وبصفة خاصةسوف ُيولى االهتمام   .8
  

سوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد   ) أ(
 تطرأ خالل تنفيذ الخطة؛

  
بريد على مراحل، سوف يكون تنفيذ برنامج تقديم المساعدة التقنّية للقطاع الفرعي لخدمة الت  ) ب(

ألنشطة إزالة أخرى كالتدريب اإلضافي أو شراء أدوات المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
خدمة، وذلك في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد تحققت، وسيخضع للرصد عن 

  من هذا االتفاق؛لفأ-5كثب وفقاً للتذييل 
  
 41/100ذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين سوف يأخذ البلد والوكاالت المنف  )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو   .9

كون الوكالة تعلى أن يونيب وافق تو. التي ُيضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق
الوكالة ( قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشاركة نيدويوو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) المنفذة المتعاونة

 ألف، بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، -6ذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل الوكالة المنف
وُيوافق البلد أيضاً على عمليات التقييم الدورّية التي ). ب(5التحقّق المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية 

سوف تكون الوكالة المنفذة . لصندوق المتعّدد األطرافقد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة ل
 وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث .باء–6المتعاونة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل 
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من  9 و 8ين المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّينـة في الصف
  .ألف-2التذييـل 

  
في حال عدم تمكّن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواّد المذكورة في   .10

، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لهذا االتفاق، عندئذ يقبل ألف من بروتوكول مونتريال-2التذييل 
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويلالبلد بأنه لن يحقّ له الحصول على 

تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما أن يبرهن 
حة التمويل التالية في إطار جدول البلد على وفائه بكافّة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقّق قبل تسلُّم شري

ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفّض قيمة التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في . الموافقة على التمويل
 مقدرة بأطنان ألف، عن كّل طن من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، -7التذييل 
  .ون استنفاد األوزقدرات

  
لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد   .11

  .يؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى لقطاعات االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
  

والوكالة المنفذة المنفذة الرئيسية سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة   .12
 والوكالة المنفذة المتعاونةوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  لتسهيل تنفيذ هذا االتفاق المتعاونة

  .اإلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال لهذا االتفاق
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين تُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذا  .13
وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم يتّم . في هذا االتفاق

  .تعريفها بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 

 TCA  ثالثةالعة المجمو  :باءالمرفق 
  

  األهداف والتمويل:  ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى . 1
 0 269.4 269.4 )أطنان قدرات استهالك األوزون(للمرفق ألف 

 

ألولى الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة ا. 2
 0 268.74268.74   )قدرات استهالك األوزونأطنان  (للمرفق ألف

 

الجدول الزمني للتخفيض الخاص ببروتوكول مونتريال لمواد المجموعة . 3
   0.27 0.630.63  )قدرات استهالك األوزونأطنان (الثالثة من المرفق باء 

 الثالثة من الحد األقصى المسموح به إلجمالي استهالك مواد المجموعة. 4
  0.27 0.630.63  )قدرات استهالك األوزونأطنان (المرفق باء 

 455,000  315,000140,000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 5
 2,082,000  1,838,500243,500  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة . 6
 2,537,000  2,153,500383,500  )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 7
 59,150  40,95018,200  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 8
 156,151  137,88818,263 )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة . 9

 215,301  178,83836,463  )دوالر أمريكي(ق عليها مجموع تكاليف الدعم المتف. 10
 2,752,301  2,332,338419,963  )دوالر أمريكي(مجموع التكاليف المتفق عليها . 11
  

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 
  
  .2009 لسنةخير في االجتماع األللموافقة عليه  الخاص بالشريحة الثانية سيجري النظر في التمويل  .1
  

  صيغة برنامج التنفيذ السنوي:  ألف-4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــــ  مستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقةاالستهالك ال  
  ـــــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الة الوك  
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  األهــداف  .2
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات  

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

        تصنيع
        خدمة
        تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  

  إلجراء المتخذ في مجال الصناعةا  .3
  

االستهالك السنة   القطاع
  )1(السابقة 

االستهالك 
سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 
ضمن سنة 
  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 
  المنَجزة

 عدد أنشطة
الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 
مقدرة (لألوزون 
قدرات بأطنان 

  )استنفاد األوزون
              التصنيع
            موعالمج

  
              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
      : المستهدفةالمجموعة  
          :التأثير  

  
  إجراءات من جانب الحكومة  .5

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .الخدمـة، إلخ: الستيراد المـواد المستنفـدة لألوزوننوع مراقبة السياسة العامـة 

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به:  ألف-5التذييل 
  
شركة محلية مستقلة ألداء /ر مع اليونيب، باختيار والتعاقد مع منظمةسوف تقوم حكومة اليمن، بالتشاو  .1

. للمواد المستنفذة لألوزون) NPP(هذه المهمة وتقديم التقارير السنوية حول نتائج وإنجازات خطة اإلزالة الوطنية 
ر السياسة من الشركة على نتائج ممارسة بناء القدرة كما هي مقترحة في عنص/وسوف يعتمد اختيار هذه المنظمة

  .خطة اإلزالة الوطنية
  
سوف تتمتع المنظمة بالحق في الحصول بشكل كامل على جميع البيانات المالية والفنية والمعلومات ذات   .2

  .الصلة بتنفيذ خطة إزالة المواد لتجميع البيانات الموثوقة والفحص المستعرض
  
 والوكالة المنفذة الرئيسية (NOU)وزون الوطنية سوف تقوم المنظمة بإعداد وتقديم التقارير لوحدة األ  .3

حول األنشطة بشكل ربع سنوي والتقارير الخاصة بحالة تنفيذ خطة إزالة المواد وأرقام االستهالك بشكل سنوي 
  .لألخذ بعين االعتبار والمتابعة

  
  :سوف تتمثل مسؤولية المنظمة المختارة فيما يلي  .4

    
 لليونيب ووحدة صد المستقل لتنفيذ خطة اإلزالة الوطنية وتقديمهإعداد المقترب الخاص بالر  ) أ( 

  الوطنية،  األوزون 
  
  ،(NPP) إجراء الرصد المستقل لجميع األنشطة المنفذة في خطة اإلزالة الوطنية   )ب( 
  
إجراء الرصد السنوي المستقل، من خالل الزيارات الميدانية، لشركات التبريد التجاري التي   ) ج( 

ى الدعم من خالل هذا المشروع، لتحديد عوامل النفخ والمواد المستخدمة كذلك، مع عل  تحصل 
على األقل قبل اكتمال تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية بفترة وجيزة، وإبالغ   القيام بزيارة واحدة 

  واليونيب بالنتائج،  ) NOU(وحدة األوزون الوطنية 
  
إلزالة الوطنية واستهالك الكلوروفلوروكربون في البلد تقديم التقارير الخاصة بحالة تنفيذ خطة ا  ) د( 

  ,نصف سنوي  بشكل 
  
الستهالك المواد المستنفذة لألوزون في قطاع التبريد وتقييم تأثير ا) سنوًيا(إعداد تقييًما دورًيا ) ه( 

  لمشاريع الجاري تنفيذها، و  
  
 ن الوطنية حول األنشطة واالستجابةزواألخذ بعين االعتبار تعليقات وتوصيات اليونيب ووحدة األو) و( 

  .لذلكوفقًا   
  

  :مسؤولة عن) NOU(سوف تكون وحدة األوزون الوطنية   .5
  

  توفير كافة المعلومات ذات الصلة المتاحة للمنظمة المختارة،  ) أ( 
  
  تزويد المنظمة المختارة بالمعلومات الكاملة حول أنشطة وحدة األوزون الوطنية والشركاء، ) ب( 
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وثائق لضمان وصولها للمؤسسات الرسمية / تزويد المنظمة المختارة بما هو ضروري من دعم  )ج( 
  ذات الصلة والمنظمات األخرى، و

  
  . توفير الدعم المعقول في التجميع المستقل للبيانات  )د( 

 
  التحقق واإلبالغ

  
مستقلة لالضطالع ية بتفويض منظمة تقوم الوكالة المنفذة الرئيس، ينبغي أن البلدواستناداً إلى التشاور مع   .6

  . ألف-1خطة اإلزالة الوطنية ومن استهالك المواد المذكورة في التذييل من السنوي بالتحقق 

  
  دور الوكالة المنفذة الرئيسية:  ألف-6التذييل 

  
  :التاليستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة محدَّدة في وثيقة المشروع على النحو   .1
  

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

 
  على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛مساعدة اليمن  )ب (
  
حقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد ت  ) ج(

 حالة وفي. ألف-5ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمشى مع التذييل 
، سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية 45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة  لليمناختيار اللجنة التنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقيام الرئيسية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة
  
التأكّد من أخذ المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ   )د(

 السنوي المقبل؛
  
، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008اإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي للسنة   )ه(

 لى اللجنة التنفيذية؛، تمهيداً لتقديمه إ2009
  
ضمان تنفيذ الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة   )و(

 الرئيسية؛
  
 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  ) ز(
  
مة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنامج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتس  ) ح(

 بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
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 ، والتأكد من التتابع المالئم لألنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة    )ي (
 
 ة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوع  ) ك(

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

  دور الوكالة المنفذة المتعاونة:  باء-6التذييل 
  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  طلب؛المساعدة في تطوير السياسات العامة عند ال  )أ(

، واإلحالة إلى الوكالة تمولها وكالة التنفيذ المتعاونةفي تنفيذ وتقييم األنشطة التي  اليمن مساعدة  )ب(
  المنفذة الرئيسية للتأكد من التتابع المنسق في األنشطة، و

  .تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
  
  

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  ألف-7 التذييل
  
دوالر أمريكي  33 603  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار10وفقا للفقرة   .1

  .رة بأطنان قدرات استنفاد األوزونعن كّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقد
  
  

______  
  

  


