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  كوستاريكا مقترح مشروع:
 
 

 تھا بشأن مقترح المشروع التالي:اتتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصي

  اإلزالة

 اليوئنديبي  إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)خطة   •
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  كوستاريكا

  الوكالة المنفذة  عنوان المشروع) أوال(

  اليوئنديبي  (المرحلة األولى) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22.99  2012العام:   7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

  2011العام:   أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) )ثالثا(

  مذيبات  التبريد  مكافحة النيران  رغاوي  أيروسوالت  المادة الكيميائية
عوامل 
  التصنيع

االستخدام 
في 

  المختبرات

االستھالك اإلجمالي 
  للقطاع

    خدمة  تصنيع  

 0.0    0.0      123-الھيدروكلوروفلوروكربون

            124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 3.3    3.3      ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

دروكلوروفلوروكربون ب 141-الھي
ابقة  توردة س والت المس ي البولي ف

  الخلط

 18.7       18.7 

           ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 18.6    18.6      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 

  ) بيانات االستھالك (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)رابعا(

  14.1  نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة  14.1  :2010 – 2009خط األساس للفترة 
  االستھالك المؤھل للتمويل (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 

  9.17  المتبقي  4.93  الموافق عليه بالفعل
 

  المجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  2012  ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون   اليوئنديبي
  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 2.6 0.0 0.9 0.0 1.6 0.0 0.9 6.0 

 421,400 60,200 0 113,950 0 66,650 0 180,600   التمويل (بالدوالرات األمريكية)
 

  ) بيانات المشروعسادسا(
  

  المجموع  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

 غير متاحة 9.17 12.69 12.69 12.69 12.69 14.10 14.10 غير متاحة غير متاحة  حدود االستھالك وفقا لبروتوكول مونتريال

أقصى استھالك مسموح به (بأطنان قدرات 
  استنفاد األوزون)

 غير متاح 9.17 12.69 12.69 12.69 12.69 14.10 14.10 غير متاح غير متاح

التمويل المتفق 
عليه 

(بالدوالرات 
  األمريكية)

  اليوئنديبي

تكاليف 
  المشروع

761,523 0 168,000 0 62,000 0 106,000 0 56,000 1,153,523 

  تكاليف الدعم
57,114 0 12,600 0 4,650 0 7,950 0 4,200 86,514 

األموال التي وافقت عليھا اللجنة 
  التنفيذية (بالدوالرات األمريكية)

تكاليف 
  المشروع

761,523 0 0 0 0 0 0 0 0 761,523 

 57,114 0 0 0 0 0 0 0 0 57,114  تكاليف الدعم

وع  ة مجم وال المطلوب األم
اع  ذا االجتم للموافقة عليھا في ھ

  (بالدوالرات األمريكية)

تكاليف 
  المشروع

0 0 168,000 0 0 0 0 0 0 168,000 

 12,600 0 0 0 0 0 0 12,600 0 0  تكاليف الدعم
 

  موافقة شمولية  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع
 
، بوصفه الوكالة المنفذة )اليوئنديبي( اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة قدم  ،كوستاريكابالنيابة عن حكومة  -1

إدارة إزالة لشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة التمويل ا للجنة التنفيذية طلب السبعينالمعينة، إلى االجتماع 
 تكاليف دعم الوكالة البالغة زائددوالر أمريكي،  168 000بتكلفة إجمالية قدرھا  الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد
خطة إدارة إزالة تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من الطلب على مل ت. ويشلليوئنديبيوالر أمريكي د 12 600

 .الثانيةلشريحة ) ل2015- 2013(تنفيذ  ة، وخطالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  الخلفية
 
خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من على من حيث المبدأ وافقت اللجنة التنفيذية  -2

المواد استھالك والستين لخفض  الرابعفي اجتماعھا  كوستاريكال الھيدروكلوروفلوروكربونية
افق مومستوى تمويل بمجموع ، 2020في المائة من خط األساس بحلول عام  35بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالرا أمريكيا  593 523دوالر أمريكي لقطاع خدمة التبريد و 560 000( اأمريكي ادوالر 1  153 523 عليه قدره
ب المستخدم في 141-طنا من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 14لمشروع يھدف إلى إزالة 

 االجتماعفي كما وافقت اللجنة التنفيذية، . اأمريكي ادوالر 86 514 البالغة، زائد تكاليف دعم الوكالة قطاع التصنيع)
، بمبلغ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى الشريحة األولى من المرحلة األولى من أيضا ، نفسه
 .لليوئنديبيدوالرا أمريكيا  57 114 البالغة، زائد تكاليف دعم الوكالة اأمريكي ادوالر 761 523قدره 

 تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن 

 تألفت منالشريحة األولى، لجنة مشتركة بين الوكاالت  شملتھاخالل الفترة التي شكلت حكومة كوستاريكا،  -3
خطة إدارة إزالة من أجل تنفيذ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمسألة بعالقة مباشرة أو غير مباشرة لھا وكاالت 

التشاور مع جميع أصحاب ضمان  فيمسؤولية ھذه اللجنة وتتمثل بطريقة شاملة.  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 للوفاء بالتزامات المحددفي الوقت منھا واالنتھاء خطة ھذه التنفيذھا في إطار  المقرراألنشطة  كافة المصلحة بشأن

 كول مونتريال.البلد بموجب بروتو

كانون الثاني في البلد في يناير/ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنظام الحصص الستيراد وبدأ العمل ب -4
عدم التصاريح الصادرة للتأكد من مقابل ستيراد االسجالت من  المتبادلبالتحقق . وأنشئت آلية أيضا للسماح 2013
تدريب أيضا لجميع مستخدمي نظام البيانات الجمركية من أجل تنفيذ نظام  نُظم. والمحددةسنوية الحصة ال تجاوز

طن من قدرات استنفاد األوزون للواردات في عام  14.1 قدرھاالحكومة حصة  حددت. وتنفيذا كامالالحصص 
2013. 

في ج اإلنتاتحويل  على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من واشتملت  -5
وأكبر مستھلك  ةمعدات التبريد المنزلي تصنيعمابي الرائدة في شركة أطلس الصناعية، وھي شركة تابعة لشركة 

، باستخدام الھيدروكربونات الرغاوي فيھا تحويل عازلب وتقوم الشركة. البلدفي  ب141-للھيروكلوروفلوروكربون
. 2013 ه/حزيران، ومن المتوقع أن يكتمل في يوني2012 /شباطبدأ تنفيذ المشروع في فبرايروالبديل.  كعامل النفخ

للمعدات وكذلك  الفنيةتم االنتھاء من المواصفات و، الشركةمذكرة اتفاق مع  وأفاد اليوئنديبي بأنه تم التوقيع على
حقن الجديدة، مستمرة وتم تثبيت آالت ال المصنعاألعمال المدنية في وال تزال اختيار المورد، وصدرت أوامر الشراء. 

 قريبا.تشغيل الخط ومن المتوقع أن يبدأ 

بشأن االنتھاء من بعض حلقات العمل التدريبية على ملت األنشطة المنجزة في قطاع خدمة التبريد تشاو -6
. كما عملت وحدة األوزون الوطنية بشكل وثيق جدا مع مؤسسات يناألخر ةالخدم تقنييالممارسات الجيدة للمدربين و

 ھا المختبرية.وكذلك معداتالدراسية وتحديث مناھجھا  اين لتقييم احتياجاتھتقنيلالتدريب وا
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تم االنتھاء من وإعادة استخدامھا،  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استردادمن أجل تعزيز القدرة على و -7
السترداد وإعادة التدوير، وعقدت اجتماعات مع الشركات المستفيدة لتقييم االستخدام استعراض للشبكة الوطنية ل

مواصفات ستستند وتحديد االحتياجات اإلضافية. وعندئذ  الخاصة بھاالتدوير االسترداد وإعادة  لمعداتالحالي 
 لى نتائج ھذا التقييم.إستصالح االاالسترداد ولمعدات الالزمة لبرنامج ا

إصدار تنفيذ نظم  بشأنقدم الدعم إلى وحدة األوزون الوطنية ت، وعاملةة إدارة المشروع اآلن وحدوأصبحت  -8
التوعية اإلعالمية التي تستھدف وتنفيذ المشروع،  بشأنالتراخيص والحصص، والتفاعل مع أصحاب المصلحة 

بما في ذلك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد نشطة مشروع اليومية ألدارة اإلقطاعات محددة و
 اإلدارة والتنسيق مع وكاالت أخرى، إذا لزم األمر.

 مستوى صرف التمويل

من دوالرا أمريكيا  334  151في المائة أو مبلغ  44كان قد تم صرف نسبة ، 2013 /آذاربحلول نھاية مارس -9
 342  536التزم بالفعل بالرصيد البالغ و ،لىدوالرا أمريكيا موافق عليه للشريحة األو 761 523أصل مبلغ قدره 
 .2015-2013الفترة المقبلة  فيلتنفيذ سيُرحل لدوالرا أمريكيا  84 836 وقدره يتبقالم والمبلغ. دوالرا أمريكيا

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الثانية من 

 ، سيتمخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخالل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من  -10
 ق ما يلي:يتحق

واردات الخيص والحصص لمراقبة االترإصدار نظام  إنفاذحكومة كوستاريكا  ستواصل  (أ)
 ؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالصادرات من 

أول دفعة من المعدات الخالية  شركة أطلس الصناعية، وستنتج فياإلنتاج  تحويلمن سيتم االنتھاء   (ب)
نتائج المشروع وسيتم االنتھاء من االتصاالت المتعلقة ب. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن 

 إعداد تقرير تقني؛ ونشرھا فضال عن

الجديد الدراسي تحقق من المنھج عمل الحلقات االنتھاء من على أنشطة قطاع خدمة التبريد ستشتمل   (ج)
 ي الخدمة؛تقنيمعتمدين ومواصلة التدريب المقرر لالين تقنيالوتعزيز رابطة  سات الجيدةلممارل

 بإعدادنظام الحوافز سيستمر تنفيذ األنشطة الرامية إلى إنشاء آلية الختيار المعدات ذات الكفاءة و  (د)
الستخدام وسيلة  ةط األساسيوة التي تحدد الشرتقنيدليل، وعقد حلقات عمل تشاورية، ونشر اللوائح ال

 الحكومة؛ لھاتروج تتسم بالكفاءة البيئية 

 وتوزيعھا داخل الشبكة القائمة؛ السترداد وإعادة التدويرامعدات  شراء  )ھ(

 جمارك؛نفاذ والاإلتنظيم حلقات عمل تدريبية لموظفي مواصلة   (و)

وحدة إدارة المشروع تنفيذ األنشطة التشغيلية، وضمان أن يتم االنتھاء من األنشطة ستواصل   (ز)
 حسب الخطة.في إطار الشريحة الثانية  المقررة
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  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات

  نظام عامل بشأن إصدار التراخيص

واللجنة التنفيذية،  كوستاريكاوعلى النحو المطلوب بموجب االتفاق بين حكومة  63/17تمشيا مع المقرر  -11
التراخيص والحصص بالنسبة للواردات والصادرات من إلصدار  عامل وطنيوجود نظام كوستاريكا حكومة  أكدت

للجدول الزمني إلزالة المواد البلد من شأن النظام أن يضمن امتثال والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استنفاد  14.1 قدرهولالمتثال  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخط أساس جرى تحديد  -12
 2010و 2009 يمن بروتوكول مونتريال لعام 7األوزون، استنادا إلى االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 

الكمية طن من قدرات استنفاد األوزون من  8.9 بكمية قلالمحدد ھذا يخط األساس و. 1كما ھو مبين في الجدول 
خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على وقت  ةاد األوزون المقدرطنا من قدرات استنف 23 البالغة

على  2010عام كوستاريكا في ستھالك احساب اشتمل في ذلك الوقت، ولكوستاريكا.  الھيدروكلوروفلوروكربونية
ي ف ه كان يتألف، ولكنبوصفه واردات سائبةخطأ أُبلغ عنه بطريق الي ذال ب141- الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

منذ ذلك ھذا الرقم جرى تنقيح في البوليوالت سابقة الخلط. وب الموجود 141-الھيدروكلوروفلوروكربونالواقع من 
تقديم بيانات االستھالك  وبالنظر إلى أنه تم. 2010لعام  7المادة بموجب نعكس رسميا في بيانات البلد اوالحين 

على دون أي آثار ب، 1لھذا الرقم في الجدول  البدايةيتم تعديل نقطة فسوف ، في وقت الحق 2010الرسمية لعام 
  التمويل للصندوق المتعدد األطراف.

  7المبلغ عنه بموجب المادة  2012إلى عام  2007م ا: استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من ع1الجدول 

  المادة

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
خط األساس (متوسط 

-2009استھالك 
2010( 

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

أطنان 
 مترية

قدرات 
استنفاد 
األوزون

أطنان 
 مترية

قدرات 
استنفاد 
األوزون

أطنان 
 مترية

قدرات 
استنفاد 
األوزون

أطنان 
 مترية

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

أطنان 
 مترية

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

أطنان 
 مترية

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

أطنان 
 مترية

 181.88 10 308.67 16.98 338.62 18.62 170.95 9.40 192.81 10.60 137.28 7.55 247.68 13.62  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

-الھيدروكلوروفلوروكربون
123  

0 0 0 0 0.01 0.71 0 0 0 0.06 0.01 0.54 0.007 0.35 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
124   

0.12 5.52 0 0.14 0.13 5.94 0.04 1.95 0 -0.01 0.05 2.31 0.09 3.95 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
  ب141

1.58 14.38 2.58 23.45 3.11 28.28 4.06 36.89 3.13 28.43 5.34 48.61 3.58 32.58 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
  ب142

0.47 7.34 0.53 8.1 0.34 5.19 0.46 7.15 0 0 0.61 9.36 0.4 6.17 

 224.94 14.1 369.49 22.99 367.10 21.75 216.94 13.96 232.93 14.20 168.97 10.66 274.92 15.80 المجموع

-الھيدروكلوروفلوروكربون
ب في البوليوالت 141

  المستوردة سابقة الخلط

20.82 189.31 17.16 155.98 16.34 148.55 - - - - - - 18.11* 164.61* 

 389.55 32.21             نقطة البداية

  .61/47بما يتماشى مع المقرر  2009و 2007االستھالك بين عامي  * متوسط
  

 2010بين عامي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألمانة أيضا زيادة كبيرة في استھالك  والحظت -13
أن  اليوئنديبيطن من قدرات استنفاد األوزون). وأوضح  21.75( 2011و طن من قدرات استنفاد األوزون) 13.96(

المواد الطلب على  زيادة نتج عنه، مما 2010الذي بدأ في عام  الكبيرإلى النمو االقتصادي  ذلك يرجع
المواد واردات  علىحتى اآلن  ه ال توجد قيودأنالحظت كذلك لعديد من االستخدامات. ول الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .مما أدى إلى ھذه الزيادة للسنتين الھيدروكلوروفلوروكربونية
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 2012-2011 للفترة التقرير المرحلياستعراض 

خطة إدارة إزالة المواد في تنفيذ المرحلة األولى من  كبيرااألمانة أن ھناك تقدما جيدا و الحظت -14
في المرحلة األولى من  المنفذةاألنشطة المسائل المتعلقة بفي كوستاريكا. ونوقشت بعض  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ، وتحديدا:قبل اليوئنديبيومعالجتھا بصورة مرضية من  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد 

أطلس شركة استخدام الھيدروكربونات في المتعلقة بم توضيح بشأن التجارب واالختبارات دقُ   (أ)
، عندما أجرى 2013 /آذارمارسفي  تم ذلكأن أفاد اليوئنديبي بنتائجھا. وقدمت كما الصناعية، 

السيكلوبنتان. ويجري تحليل النماذج والمنتجات المنتجة الرغاوى اختبارات للتركيبات بو مورد
فإن ، حتى اآلنالنتائج الكمية ليست متاحة أن  في حينصارم، و التجريبية بشكلخالل ھذه المرحلة 

 ضمن الحدود المقبولة؛تبين أنھا األولية  الكيفيةالنتائج 

معلومات كمية لدعم  اليوئنديبي، قدم ةالتقدم المحرز في قطاع الخدمتفاصيل عن بالفيما يتعلق   (ب)
 المعلومات الواردة في التقرير.

 المشار إليھاصرف اللدعم نسبة  البلداألموال إلى جرى بھا تحويل وفيما يتعلق بالتقرير المالي والطريقة التي  -15
ھو المستفيد وموقعة مع البلد ات من خالل اتفاق اليوئنديبي إلى أن ھذه التحويالت تمت في التقرير المرحلي، أشار

 النھائي.

 2015-2013 للفترة خطة العمل

أھداف كمية لألنشطة تقديم إلى اليوئنديبي ، طلبت األمانة اليوئنديبيبعد استعراض خطة العمل المقدمة من  -16
وطلبت إلى اليوئنديبي تحديث خطة المقترحة (مثل عدد الدورات التدريبية التي ستعقد وعدد المتدربين وما إلى ذلك) 

 ، وقدمت إلى األمانة.في وقت الحقتم تنقيح خطة العمل و العمل لتنعكس فيھا ھذه األھداف.

 تنقيح اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 لمواداخط أساس  تحديدلكوستاريكا قبل  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى ووفق  -17
خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على  عندفقا لذلك، والمتثال. ول الھيدروكلوروفلوروكربونية
("األھداف  ألف-2التذييل تحديث منھا  جملة أمور األمانة إلىطلبت اللجنة التنفيذية  ،الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المقرر(ذلك وفقا لالناتجة المستويات ببه، وإخطار اللجنة مسموح استھالك أرقام أقصى بتفاق اال منوالتمويل") 
، لإلزالةوجدولھا الزمني المنقح  7حكومة كوستاريكا بموجب المادة  قدمتھا)). واستنادا إلى البيانات التي ھ( 64/31

 يحل محل االتفاق تفاق المحدثاالفقرة جديدة لإلشارة إلى أن  أضيفتالفقرات ذات الصلة من االتفاق، و تحديث جرى
لحق االتفاق وسيُ ھذه الوثيقة. بمبين في المرفق األول ال على النحو، الرابع والستينفي اجتماع  ذي تم التوصل إليهال

  .السبعينلتقرير النھائي لالجتماع باالمنقح الكامل 

  ةالتوصي

 بما يلي: اللجنة التنفيذية تقومتوصي أمانة الصندوق بأن  -18

خطة إدارة إزالة يحة األولى من المرحلة األولى من علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشر اإلحاطة  (أ)
  ؛كوستاريكال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

االتفاق بين حكومة ألف من -2ألف و-1والتذيليين  1الفقرة  تثأن أمانة الصندوق حداإلحاطة علما ب  (ب)
المحدد خط أساس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  استنادا إلىكوستاريكا واللجنة التنفيذية، 

لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم جديدة  16فقرة  تإضافالمتثال، ول
  التوصل إليه في اجتماع الرابع والستين، على النحو المبين في المرفق األول بھذه الوثيقة؛
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استھالك المواد للتخفيضات اإلجمالية المستدامة في قطة البداية المنقحة أن نبكذلك اإلحاطة علما   (ج)
محسوبة باستخدام ، ومن قدرات استنفاد األوزون طن 14.1قدرھا الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 طنا من قدرات استنفاد األوزون المبلغ 14و طن من قدرات استنفاد األوزون 14.2 البالغاالستھالك 
من بروتوكول مونتريال، باإلضافة  7، على التوالي، بموجب المادة 2010و 2009 يلعام عنھما
ب المستورد في 141- الھيدروكلوروفلوروكربونطن من قدرات استنفاد األوزون من  18.11إلى 

  .طن من قدرات استنفاد األوزون 32.21 ينتج عنه، مما البوليوالت سابقة الخلط

خطة إدارة إزالة الشريحة الثانية من المرحلة األولى من شمولية على موافقة بكذلك أمانة الصندوق توصي و -19
وتكاليف  ،2015-2013وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة لھا للفترة ، كوستاريكال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  الدعم المرتبطة بھا على مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه:

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
(بالدوالرات 
 األمريكية)

تكاليف الدعم 
(بالدوالرات 
 األمريكية)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة  (أ)
 األولى، الشريحة الثانية)

 اليوئنديبي 12,600 168,000
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  األولمرفـق ال
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف كوستا ريكاحكومة بين معدل التّفاق االنّص يجب إدماجه في 
  ھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض است

 (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("  كوستا ريكا االتفاق التفاھم بين حكومةيمثّل ھذا  1-
 9,17ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2020لثاني يناير / كانون ا 1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 
  .لبروتوكول مونتريال

الرابع واللجنة التنفيذية في االجتماع   كوستا ريكاان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   -16
  والستين للجنة التنفيذية. 

 

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

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

22-الھيدروكلوروفلوروكربون  10.0 األولى جيم 

ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون   3.58 األولى جيم 

 0.007 األولى جيم123–الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.09 األولى جيم124–الھيدروكلوروفلوروكربون 

ب142 –الھيدروكلوروفلوروكربون   0.4 األولى جيم 

 14.10األولىجيمالمجموع الفرعي

في البوليوالت  ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونال
المستوردة سابقة الخلط

    18.11 

 32.21    المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان قدرات استھالك 
)األوزون

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

 غير متوفر 9.17 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 14.10 14.10

الحد األقصى المسموح  1-2
به لالستھالك الكلي من 

مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان قدرات استھالك 
)األوزون  

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

 غير متوفر 9.17 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 14.10 14.10

التمويل المتفق عليه  2-1
للوكالة المنفذة الرئيسية 

) دوالر ئنديبي(اليو
)أمريكي )

761,523 0 168,000 0 62,000 0 106,000 0 56,000 0 1,153,523 

تكاليف دعم الوكالة  2.2
المنفذة الرئيسية (دوالر 

 أمريكي

57,114 0 12,600 0 4,650 0 7,950 0 4,200 0 86,514 

إجمالي التمويل المتفق  3-1
)عليه (دوالر أمريكي

761,523 0 168,000 0 62,000 0 106,000 0 56,000 0 1,153,523 

مجموع تكاليف الدعم  3-2
)(دوالر أمريكي

57,114 0 12,600 0 4,650 0 7,950 0 4,200 0 86,514 

إجمالي التكاليف المتفق  3-3
)عليھا (دوالر أمريكي

818,637 0 180,600 0 66,650 0 113,950 0 60,200 0 1,240,037 

المتفق على أن يتحقق ضمن ھذا  ب، 142ب و 141،  124، 123،  22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون4-1-1
األوزون) نفاداست (أطنان قدراتاالتفاق   

4.93 

لتي يجب تحقيقھا ضمن المشروعات السابقة المتفق عليھا ا1-1-4المذكورة في  ونيةالھيدروكلوروفلوروكربالمواد  إزالة4-1-2
أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  

 غير متوفر

أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 1-1-4المذكورة في  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد  من االستھالك المؤھل المتبقي4-1-3  9.17 

المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب141- ھيدروكلوروفلوروكربونالإجمالي اإلزالة من 4-2-1
 (أطنان قدرات استھالك األوزون)

14.0 

التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونالإزالة 4-2-2
 (أطنان قدرات استھالك األوزون)

0 

 4.11 قدرات استھالك األوزون) (أطنان في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونالاالستھالك المؤھل المتبقي من 4-2-3

 
-------  
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