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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 

 كرواتيا
 

 الوكالة ( عنوان المشروعأوال)

ة(/إيطالياياليونيدو )رئيس خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(  
 

)المرفق جيم المجموعة  7 المادةأحدث بيانات ( ثانيا)

 األولى(

0202: السنة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 3.3   

 

0262السنة:  أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد األوزون(( ثالثا)  

مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي

 الحريق

عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع

ت االستخداما

 المعملية

إجمالي استهالك 

 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 0.0    0.0     003 -الهيدروكلوروفلوروكربون

          001 -الهيدروكلوروفلوروكربون 

          ب010–الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.1    0.1     ب010–الهيدروكلوروفلوروكربون

 3.1    3.1     00-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 بيانات االستهالك )طن من قدرات استنفاد األوزون(( رابعا)

 5.7 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 1.2 0202-0222خط األساس للفترة 

 (طن من قدرات استنفاد األوزوناالستهالك المؤهل للتمويل )

 2.2 المتبقي: 0.0 موافق عليه بالفعل

 

 المجموع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ( خطة األعمالخامسا)

إزالة المواد المستنفدة لألوزون )طن من قدرات استنفاد  اليونيدو

 األوزون(

 1.9 0.7   0.4 3.0 

 451,500 64,500 0 0 107,500 279,500 0 التمويل )دوالر أمريكي(

 

وعالمجم 0261 0262 0262 0262 0260 0266 0262 0222 بيانات المشروع( سادسا)   

 ال ينطبق 3.56 3.56 3.95 3.95 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 0.00 0.00 3.30 3.30 6.60 6.60 6.60

التمويل الموافق 

عليه )دوالر 

 أمريكي(

يطالياإ  210,000  0 0 0 0 0 210,000 0 تكاليف المشروع 

 27,300 0 0 0 0 0 0 27,300 0 تكاليف الدعم

 871,150 60,000 0 00 100,000 260,000 0 180,000 271,150 تكاليف المشروع اليونيدو

 65,336 4,500 0 0 7,500 19,500 0 13,500 20,336 تكاليف الدعم

عليها اللجنة  المبالغ التي وافقت

 التنفيذية )دوالر أمريكي(

 661,150 0 0 0 0 0 0 390,000 271,150 تكاليف المشروع

 61,136 0 0 0 0 0 0 40,800 20,336 تكاليف الدعم

إجمالي المبالغ المطلوبة 

للموافقة عليها في هذا االجتماع 

 )دوالر أمريكي(

 420,000 0 0 0 0 420,000 0 0 0 تكاليف المشروع

 31,500 0 0 0 0 31,500 0 0 0 تكاليف الدعم

   

 ينظر فيه بشكل إنفرادي توصية األمانة:
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 وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة كرواتيا، قدمت اليونيدو، بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع السادس  - 0

ة والرابعة من خطة إدارة إزالة الموارد والستين للجنة التنفيذية طلبا لتمويل الشرائح الثانية والثالث
 31,500دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  102,222الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية 

دوالر أمريكي لليونيدو. ويشمل الطلب أيضا تقرير مرحلي حول تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
 . 0203و  0200روكربونية وخطط التنفيذ السنوية لعامي الهيدروكلوروفلو

 خلفيـة

وافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكرواتيا بصفة استثنائية في  - 0

لبلد بحلول أول اجتماعها الحادي والستين من أجل اإلزالة الكاملة الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ا
، وهو تاريخ انضمام كرواتيا لالتحاد األوروبي. وتمت الموافقة من حيث المبدأ على التمويل 0202كانون ثان/يناير 
مع مالحظة أن  دوالر أمريكي 20,232دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  0,2,0,072اإلجمالي البالغ 

دوالر أمريكي لليونيدو قد تمت الموافقة  02,332كاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي زائد ت 050,072مبلغ 
 05,322دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  002,222وإن مبلغ  في االجتماع التاسع والخمسين، عليه

 لكاملة للهيدروكلوروفلوروفي االجتماع الستين وذلك لإلزالة اكانت قد تمت الموافقة عليها دوالر أمريكي إليطاليا 
 0,2,222ب في قطاع تصنيع الرغاوي. وفي االجتماع الحادي والستين، وافقت اللجنة التنفيذية على 010 –كربون 

دوالر أمريكي لليونيدو لتنفيذ الشريحة األولى من خطة  03,722دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 وروفلوروكربونية. إدارة إزالة المواد الهيدروكل

 ة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةيحرشتقرير مرحلي عن تنفيذ ال

تركز األنشطة الواردة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على تحويل منشأتين  - 3

 دم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كرواتيا. للرغاوي وعلى خدمة التبريد، وهي القطاعات الوحيدة التي تستخ

( طن من قدرات استنفاد األوزون من 0.27طن متري ) 05.53سيتم إلغاء مشروع إزالة  - 1
ب المستخدم في تصنيع ألواح البوليوريثان الصلبة في بافوزين، الذي تمت 010 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

اتفقت حكومة كرواتيا واليونيدو،  حسبما الخمسين، في االجتماع السابع والستين،الموافقة عليه في االجتماع التاسع و
ويل بسبب صعوبات مالية ناتجة عن األزمة االقتصادية في السنوات حنظرا ألن المؤسسة لم تتمكن من تنفيذ الت

فقط. وليس هناك أي  دوالر أمريكي 0,020السابقة. ومن إجمالي المبلغ الذي تمت الموافقة عليه، كان قد تم صرف 

 التزامات أخرى على المشروع. 

طن من قدرات استنفاد األوزون( من  0.52طن متري ) 02.22أما مشروع إزالة  - 7
ب المستخدم في تصنيع البوليوريثان الصلب والرغاوي ذات األديم المندمج في 010 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

يه في االجتماع الستين، فهو حاليا قيد التنفيذ. وتم إحالل وعائي ميكس، والذي تمت الموافقة عل –شركة بولي 
. وسيتم استكمال شراء القطع الكمالية اإلضافية خالل 0200الرغاوي واستكمل التركيب في نهاية كانون ثاني/يناير 

لمشروع بحلول ؛ وسيتم سداد تكاليف التشغيل اإلضافية عند تقديم الفواتير. وسيستكمل ا0200النصف األول من عام 
 دوالر أمريكي من إجمالي التمويل الموافق عليه.  072,222. وقد تم صرف مبلغ 0200منتصف عام 

يسير تنفيذ األنشطة في قطاع الخدمة في الطريق السليم. وقد تم إعداد ثمانية تقنيين وطنيين لكي يكونوا  - 2

واصفات التقنية لمعدات مراكز التدريب األربعة. وسيتم مدربين؛ وتم تحديث مواد التدريب للتقنيين؛ كما استكملت الم
كما تم تحديد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .0203وعام  0200تقني عام  022تدريب 

نظام(، وتم إعداد النظام المالي المحتمل الخاص بها. وقد  002و  2,والتي ينبغي إعادة تهيئتها/إحاللها )ما بين 
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بدأت وزارة البيئة وحماية الطبيعة في مناقشات مع مصادر محتملة للتمويل المشترك إلعادة تهيئة هذه المعدات. وقد 
 موظف جمارك.  030وتم تدريب  ؛تم تحديث مواد تدريب الجمارك

دوالر أمريكي من إجمالي  22,,013تم صرف أو االلتزام بمبلغ  0200/يناير يكانون ثان 30وبدءا من  - 5
البالغ رصيد ال يصرف سوف ودوالر أمريكي موافق عليه للشريحة األولى ألنشطة قطاع الخدمة.  0,2,222
 .0200عام في دوالر أمريكي  32.002

 الرابعة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإلى الثانية  من الخطط السنوية للشرائح

رض تحقيق تم إعداد االستراتيجية الشاملة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكرواتيا بغ - ,
، وهو التاريخ 0202اإلزالة الكاملة الستهالك جميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول أول كانون ثاني/يناير 

المتوقع النضمام كرواتيا لالتحاد األوروبي. إال أنه قد تم مؤخرا التأكيد على أن كرواتيا سوف تنضم إلى االتحاد 
. وتبعا لذلك سيتعين على البلد أن تفرض حظرا على استيراد واستخدام 0203األوروبي بحلول أول تموز/يوليه 

، على حين سيتم أيضا حظر 0203أول تموز/يوليه  بدءا مناألشكال األولية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 .0201ل/ديسمبر كانون أو 30استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم استردادها/أعيد تدويرها بدءا من 

من أجل زيادة اإلسراع في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تطلب حكومة كرواتيا الموافقة على  - 2
دوالر  102,222الشرائح الثالث المتبقية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية 

دوالر  022,222ال عن ذلك، تطلب حكومة كرواتيا إعادة تخصيص أمريكي في االجتماع السادس والستين. فض

أمريكي من التمويل الموافق عليه لتحويل شركة بافوزين للرغاوي )والتي سيتم إلغاؤها في االجتماع السابع 
احترار  والستين( لتنفيذ ثالث مشروعات تدليلية إضافية إلعادة تهيئة نظم التبريد إلى غازات تبريد بديلة ذات إمكانية

 عالمي منخفضة. 

تلتزم حكومة كرواتيا بتنفيذ األنشطة التالية بالمبالغ المتبقية المتاحة بموجب خطة إدارة إزالة المواد  - 02
تقني لخدمة التبريد وتوفير معدات التدريب ألربع مراكز تدريب؛ وتدريب  022الهيدروكلوروفلوروكربونية: تدريب 

 002حدات تدليلية للتكنولوجيا الجديدة باستخدام غازات تبريد طبيعية. وتدريب معلم مدارس مهنية وإنشاء و 01

موظف جمارك على رصد ورقابة الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومكافحة االتجار 
ت التبريد التجاري غير المشروع في المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة عليها؛ وتنفيذ إعادة تهيئة معدا

والمبردات )أساسا في المستشفيات( بغازات تبريد ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة. سيستمر تنفيذ ورصد 
 المشروع حتى تتم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالكامل. 
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 تعليقات وتوصية األمانة

 التعليقات

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استنفاد  3.27تم تحديد خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال على  - 00
 0202و  0222من بروتوكول مونتلاير لعام  5األوزون، على أساس االستهالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 

 . 0كما يتضح من الجدول 

طن من قدرات استنفاد األوزون  3.31لوروفلوروكربونية البالغ تالحظ األمانة أن استهالك المواد الهيدروك - 00
طن من قدرات استنفاد  3.02كان مقداره فعال  0202من بروتوكول مونتلاير عام  5المبلغ عنه بموجب المادة 

طن من قدرات استنفاد األوزون المنصوص عليه في االتفاق بين  2.22األوزون أقل من أقصى مستوى مسموح به 
؛ وتم استيراد 00 –كرواتيا واللجنة التنفيذية. وكان هذا االستهالك أساسا من الهيدروكلوروفلوروكربون حكومة 

للقطاع الفرعي لتكييف الهواء، على حين أنه لم يتم استيراد  003 –كميات ضئيلة من الهيدروكلوروفلوروكربون 
ير األولية التي وردت من كبار . وعلى أساس التقار0222ب منذ عام 010 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

 7,.3طن متري ) 52.22بـ  0200المستوردين والمصدرين، قدر استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عام 
 .00 –طن من قدرات استنفاد األوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

 (7دة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كرواتيا )الما – 6الجدول 

 خط األساس  2010  2009  2008 الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

         طن متري

 0.31 0.61 - - 003 – الهيدروكلوروفلوروكربون

 (1.00) - (2.00) 28.00 ب010 – الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.44 2.07 0.81 2.23 ب010 – الهيدروكلوروفلوروكربون

 71.98 58.00 85.96 77.81 00 – الهيدروكلوروفلوروكربون

 72.73 60.68 84.77 108.04 المجموع )طن متري(

     أطنان قدرات استنفاد األزون

 0.01 0.01 - - 003 – الهيدروكلوروفلوروكربون

 (0.11) - (0.22) 3.08 ب010 – الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.09 0.13 0.05 0.14 ب010 – الهيدروكلوروفلوروكربون

 3.96 3.19 4.73 4.28 00 – الهيدروكلوروفلوروكربون

 3.95 3.34 4.56 7.50 ان قدرات استنفاد األوزون(نالمجموع )أط

 طلب الموافقة على الشرائح الثالث المتبقية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في دراسة الطلب المقدم من حكومة كرواتيا للموافقة على الشرائح الثالث المتبقية   - 03
دوالر أمريكي، نظرا النضمام  102,222من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية 

، كما كان متوقعا في 0202بدال من أول تموز/يوليه  0203بحلول أول تموز/يوليه  إلى االتحاد األوروبي كرواتيا
دوالر أمريكي خارج  22,222ونية. ومن هذا المبلغ يقع األصل في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب

. وبذلك قد ترغب اللجنة في أن تالحظ التزام 0201-0200العملية الحالية إلعادة تزويد الصندوق بالمال لفترة 
تقدم ، وال0201الحكومة باإلزالة النهائية الستهالكها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول أول كانون ثاني/يناير 

الكبير الذي حققته حتى اآلن حكومة كرواتيا في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مما يؤدي 
 إلى مستويات استهالك لهذه المواد أقل بكثير من تلك المقترحة في االتفاق الموافق عليه. 
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 طلب للموافقة على تحويل المبالغ من المشروعات الملغاة

وجب المادة الخاصة بالمرونة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، تطلب حكومة كرواتيا إعادة تخصيص بم - 01
دوالر أمريكي من التمويل الموافق عليه لتحويل شركة بافوزين للرغاوي إلى أنشطة في قطاع الخدمة.  022,222

روعات والمادة الخاصة بالمرونة. واستعرضت األمانة هذا الطلب على ضوء المقررات المعتمدة حول إلغاء المش
على أن إعادة تقديم الطلب للمساعدة من  ,/02وبوجه خاص، فيما يتعلق بالمشروعات الملغاة، ينص المقرر 

الصندوق المتعدد األطراف لمشروعات تم إلغاؤها غير مسموح به في حاالت نقل الملكية إلى بلد من غير بلدان 
شروع بافوزين(. وتسمح المادة الخاصة بالمرونة في االتفاقات متعددة السنوات أو اإلفالس )مثل حالة م 7المادة 

لإلزالة بإدخال تعديالت على مجال وطبيعة األنشطة التي أشير إليها في برامج العمل السنوية، والتي أقيمت على 
غير الكبير"، من جملة )و( "الت 12/35أساسها الموافقة من حيث المبدأ على خطة اإلزالة الشاملة. يحدد المقرر 

أمور، على أنه "مسائل تهم بشكل محتمل قواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف"؛ و "استبعاد نشاط من خطة 
في المائة من التكلفة اإلجمالية للشريحة". وتمت مناقشة أحكام المرونة في  32االستثمار السنوية، بتكلفة أعلى من 

. وغطت المناقشة التغيرات المحتملة (1)وفلوروكربونية في االجتماع الرابع والستينإطار إزالة المواد الهيدروكلور

في التكنولوجيات الموافق عليها إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واحتمال عدم تأهل بعض المؤسسات في 
لة على مستويات التمويل أو األثر خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها واآلثار المحتم

 على البيئة. 

تم تحديد األنشطة المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمساعدة الحكومة على  - 07
 0.27طن متري ) 05.53إزالة هذه المواد التي كانت تستخدم في وقت إعدادها، وشملت مشروع استثمار إلزالة 

ب في تصنيع رغاوي البوليوريثان الصلبة 010 –استنفاد األوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربون طن من قدرات 

في بافوزين. ولم يعد هذا االستهالك لمواد الهيدروكلوروفلوروكربون موجودا. بعبارة أخرى، إذا كانت هذه 
كلوروفلوروكربونية، المؤسسة قد أفلست أو لم تكن موجودة وقت إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو

خصص لها أي تمويل. وعندما أفلست المؤسسة وتوقف العمل فيها، توقف أيضا استخدام  قد يكن لم
ب، مما أدى إلى خفض مماثل في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 010 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

إضافي لمساعدة الحكومة على إزالة استهالك على المستوى الوطني. فضال عن ذلك، تمت الموافقة على تمويل 
. فإعادة تخصيص (2)المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة وفقا لمقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة

دوالر أمريكي( لن يكون فقط متعارضا  022,222جزء من التمويل الموافق عليه للمشروع الخاص ببافوزين )أي 
حول إلغاء المشروعات، بل سيترتب عليه أيضا زيادة التمويل إلى أعلى من المستوى األقصى  ,/02مع المقرر 

 المسموح به لقطاع الخدمة. 

 تعديل االتفاق الخاص بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

قبل تحديد خط األساس تمت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكرواتيا  - 02

لالمتثال. تبعا لذلك، فبالموافقة على الخطة، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة أن تقوم، من جملة أمور، بتحديث 
ألف )األهداف والتمويل( في االتفاق باألرقام الخاصة بأقصى استهالك مسموح به، وأن تبلغ اللجنة بما  – 0التذييل 

)د((. وعلى أساس البيانات التي أبلغت عنها حكومة كرواتيا بموجب  20/10المقرر ينتج عن ذلك من مستويات )
والجدول الزمني المنقح لإلزالة، فإن قرار اللجنة التنفيذية بالموافقة على التمويل للشرائح الثالث المتبقية من  5المادة 

ستين يمكن أن يترتب عليه إعادة النظر والوكربونية في االجتماع السادس خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور
في األجزاء ذات الصلة من االتفاق، بما في ذلك فقرة جديدة لإلشارة إلى أن االتفاق المعدل يُجبُّ االتفاق الذي تم 

                                                 
(1)

العامة على المسائل التي تم تحديدها خالل استعراض المشروع"  قدمت مسألة متعلقة بالمادة الخاصة بالمرونة في الوثيقة المتعلقة "بالنظرة   

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17.) 
(2)

الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع الخدمة، كما يسمح به دوالر أمريكي لإلزالة الكاملة للمواد  22,222,طلبت حكومة كرواتيا   

(، 0205إجمالي التمويل كان المفروض أن يتم توفيره في فترة زمنية قصيرة للغاية )أي قبل عام (. نظرا ألن xii( )و) 22/11بموجب المقرر 

 دوالر أمريكي قبلته حكومة كرواتيا.  222,222اقترحت اللجنة التنفيذية تمويال إجماليا مقداره 
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 التوصل إليه في االجتماع الحادي والستين، كما يتضح من المرفق األول بهذه الوثيقة. وإذا ما وافقت اللجنة التنفيذية
 على طلب حكومة كرواتيا سيرفق النص الكامل لالتفاق المنقح بالتقرير الختامي لالجتماع السادس والستين. 

 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:  - 02

مالحظة التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة  )أ(
 يا؛ الهيدروكلوروفلوروكربون في كروات

المتصل بـ ]الشريحة الثانية[ أو ]الشرائح الثانية  0200الموافقة على برنامج التنفيذ السنوي لعام  )ب(

 والثالثة والرابعة[؛ 

: "األهداف أ-2مالحظة أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث كل من الفقرة األولى والتذييل  )ج(

التنفيذية، استنادا إلى خط أساس االمتثال الخاص والتمويل" من االتفاق بين حكومة كرواتيا واللجنة 
لتبيان أن االتفاق المنقح يُجبُّ  02بالهيدروكلوروفلوروكربون، وأنه قد تمت إضافة فقرة جديدة 

االتفاق الذي كان قد تم في االجتماع الحادي والستين، كما هو وارد في المرفق األول للوثيقة 
 الحالية؛ 

 02,722دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار  022,222مقدار ]الموافقة على تمويل ب )د(

 المواد لليونيدو، الخاص بالشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة دوالر أمريكي
دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار  102,222[ أو ]يةالهيدروكلوروفلوروكربون

 بالشرائح الثانية، والثالثة والرابعة من خطة إدارة إزالة دوالر أمريكي لليونيدو، خاصة 30,722

يكون مفهوما أنه لن يطلب تمويل إضافي من الصندوق  نالهيدروكلوروفلوروكربون[ على أ المواد
 المتعدد األطراف إلزالة المواد المستنفدة لألوزون؛ و 

ا عن إكمال تنفيذ برنامج العمل رري]أن تطلب من حكومة كرواتيا، بمساعدة من اليونيدو، أن تقدم تق )هـ(
الهيدروكلوروفلوروكربون  المواد المتصل بالشرائح الثانية، والثالثة، والرابعة من خطة إدارة إزالة
 في موعد ال يتجاوز االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية[.
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 المرفق األول

 يضاف هذا النص إلى االتفاق المنقح بين

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمهورية كرواتيا

 الهيدروكلوروفلوروكربون المواد من أجل خفض استهالك

 )التغييرات ذات الصلة مكتوبة بحروف بارزة لتسهيل الرجوع إليها(

فيض يمثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة جمهورية كرواتيا )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخ - 0
 مستوى ثابت مقداره( إلى "المواد"ألف ) – 0في االستعمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

سنة من الجدول الزمني  01قبل  ،0262كانون الثاني/يناير  0صفر من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 

 لإلزالة في بروتوكول مونتلاير. 

منقح يُجبُّ االتفاق الذي تم التوّصل إليه بين حكومة كرواتيا واللجنة التنفيذية في االجتماع هذا االتفاق ال - 61
 الحادي والستين للجنة التنفيذية.

 ألف: األهداف والتمويل – 0التذييل 

   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

جدول تخفيض بروتوكول مونتريال  1.1

األولى  للمرفق ج، مواد المجموعة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 3.56 3.95 3.95 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به من  0.0

االستهالك من مواد المرفق جيم، 

لى )بأطنان قدرات والمجموعة األ

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق 0.00 0.00 3.30 3.30 6.60 6.60 6.60

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  0.0

 الرئيسية )اليونيدو( )دوالر أمريكي(

271,150* 180,000 0 420,000 0 0 0 871,150 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2

 )دوالر أمريكي(

20,336* 13,500 0 31,500 0 0 0 65,336 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.0

المتعاونة )إيطاليا( )دوالر الرئيسية 

 أمريكي( 

0 210,000** 0 0 0 0 0 210,000 

تكاليف الدعم للوكالة المتعاونة  1.0

 الرئيسية )دوالر أمريكي( 

0 27,300** 0 0 0 0 0 27,300 

إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر  0.3

 أمريكي( 

271,150 390,000 0 420,000 0 0  1,081,150 

 92,636 0 0 0 31,500 0 40,800 20,336 كاليف الدعم مجموع ت 0.3

إجمالي التكاليف المتفق عليها )دوالر  3.3

 أمريكي( 

291,486 430,800 0 451,500 0 0 0 1,173,786 

 4.27 زون( المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األو 00 –إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون  0.0.1

 0.00 التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها )أطنان قدرات استنفاد األوزون(  00 –إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  0.0.1

 0.00 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(  00 –االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.0.1

 0.00 ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(010 –من الهيدروكلوروفلوروكربون  إجمالي اإلزالة 0.0.1

 3.71 ب التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها )أطنان قدرات استنفاد األوزون( 010 –إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  0.0.1

 0.00 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(  يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ل المتبقي من االستهالك المؤه 3.0.1

 ممولة في االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية. *

 ممولة في االجتماع الستين للجنة التنفيذية. **
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