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  المشاريع متعددة السنوات –المشروع   ورقة تقييم 
  كوستاريكا                                    

  الوكالة  اسم المشروع) أوال(

  )القيادية(اليوئنديبي    خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

  )طن  من قدرات استنفاد األوزون(  31.7  2010: السنة   7البيانات األخيرة المشمولة بالمادة  ) انياث(
  

  2009: السنة  )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(البيانات القطاعية األخيرة للبرنامج القطري ) ثالثا(
مكافحة   الرغاوى  أيروسول  كيميائية

  الحريق
عوامل   المذيبات  التبريد

  التصنيع
استخدام 
  مخبري

  إجمالي استھالك القطاع

    الخدمة  التصنيع   

HCFC-123    0.0    0.0          0.0  
HCFC-124          0.1        0.1  
HCFC-141b        1.0          1.0  
HCFC-142b                    

HCFC-22        0.4  10.2        10.6  
  

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

  22.95  :نقطة البداية لتخفيضات إجمالية مستدامة  22.95  : 2010 -  2009 ساسخط األ

  )باألطنان المعادلة لقدرات استنفاد األوزون(االستھالك المؤھل للتمويل 

  8  المتبقي  0.0  :مقر سابقا
  

  اإلجمالي  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  خطة األعمال) خامسا(

اإلزالة التدريجية للمركبات   اليوئنديبي
طن  من قدرات (المستنفدة لألوزون 
  )استنفاد األوزون

1.4  0.3  1.4  0.0  0.0  1.2  0.0  0.0  0.4  0.0  4.7  

  668,873  0  60,200  0  0  180,600  0  0  202,891  22,291  202,891  )دوالر أمريكي(التمويل 
  

  اإلجمالي  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  بيانات المشروع) سادسا(
غير   غير متوفر  )تقدير(حدود استھالك بروتوكول مونتريال 

  متوفر
23  23  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  15    

الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
  )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

23  23  12  12  12  12  12  6.8    

تكاليف 
 المشروع

المطلوبة من 
حيث المبدأ  

  )دوالر أمريكي(

تكاليف   اليوئنديبي
  المشروع

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

تكاليف 
  المساندة

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

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من 
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ  

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

إجمالي تكاليف المساندة المطلوبة من حيث 
  )دوالر أمريكي(المبدأ  

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

إجمالي األموال المطلوبة من حيث المبدأ  
  )دوالر أمريكي(

818,367    180,600    66,650    113,950    60,200    1,240,037  

  

  )2011(طلب تمويل الدفعة األولى ) سابعا(

  )دوالر أمريكي(تكاليف المساندة   )دوالر أمريكي(األموال المطلوبة   الوكالة

  57,114  761,523  اليوئنديبي

  كما ھو مبيّن أعاله) 2011(موافقة على التمويل للدفعة األولى   :التمويل المطلوب

  اعتبارات فردية    :توصية األمانة
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  لمشروعوصف ا
  
اإلنمائي بالنيابة عن حكومة كوستاريكا، بصفته الوكالة التنفيذية، إلى االجتماع       قّدم برنامج األمم المتحدة  .1

الرابع والستين للجنة التنفيذية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية 
دوالر  90 113يكي، كما قُّدمت أصالً، إضافة إلى تكلفة مساندة الوكالة بمبلغ دوالر أمر 1 240 509مقدارھا  
في استھالك المواد % 35وتغطي ھذه الخطة اإلستراتيجيات واألنشطة المتعلّقة بتخفيض مقداره   .أمريكي

  .2020الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول العام 

دوالر أمريكي إضافة إلى  793 523بة في ھذا االجتماع   وتبلغ قيمة الدفعة األولى للمرحلة األولى المطلو .2
  . دوالر أمريكي لصالح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، كما قُّدمت أصالً  59 514تكلفة دعم  الوكالة بمبلغ  

  ةــخلفي
  

  أنظمة المواد المستنفدة لألوزون

 المكتب الفنيويعد . ونتريال في البلدتتولى وزارة البيئة والطاقة واالتصاالت مسؤولية تنفيذ بروتوكول م .3
وقد أقرت . عن تنسيق النشاطات المتعلقة ببروتوكول مونتريال وتنفيذھامسئولة الوكالة ال التابع للوزارة، لألوزون

بما فيھا تشريعات متعلقة بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون الواردة في بروتوكول  ،تشريعاتالحكومة مجموعة من ال
وقد جرى تعديل ھذه  .ألوزونل المستنفدةالمواد وتصدير واستھالك للسيطرة على استيراد وذلك  مونتريال،

 اجباريإلجعل نظام الترخيص  S-H-MAG-MIANET-35676بموجب المرسوم التنفيذي  2010عام التشريعات في 
ذلك المواد  المواد المستنفدة لألوزون واألجھزة التي تدخل ھذه المواد في تصنيعھا بما فيلجميع 

      .  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

جميع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في ھذا البلد يتم استيرادھا من الخارج، علًما بأن البلد  .4
خالل إعداد خطة إدارة إزالة المواد وقد أظھر المسح الذي تم إجراؤه  .قدرة إنتاجية لھذه المواد ةليست لديه أي

الھيدروكلوروفلوروكربونية أن ھذه المواد تستخدم بشكل كبير جدا في قطاع خدمة التبريد، وكميات قليلة من مادة 
ية مادة الھيدروكلوروفلوروكربونوتشمل المواد . تستخدم في مطافىء الحريق 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
و  HCFC-141b(والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المحتواة في خليط مواد التبريد  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

HCFC-142b  وHCFC-124.(  كما تستورد البالد أيضاً البوليول المخلوط  مسبقاً القائم على مادة HCFC-141b  إلنتاج
ستخدمة في البوليول المخلوط  مسبقاً المHCFC-141b ورغم ذلك، لم يتم اإلبالغ عن مادة . رغوة البوليوريتان المرنة

مستوى ) 1(ن الجدول رقم بيّ ي .عد ضمن االستھالكتلم  اوبذلك فإنھ، 2009للعام  7المستورد في بيانات المادة 
   .البالد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في

  اريكامستوى استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كوست ): 1(جدول رقم 

  السنة

  بيانات المسح    7بيانات المادة 

  )طن(اإلجمالي   )طن متري(المواد   )طن(اإلجمالي   )طن متري(المواد 

HCF
C-22   

  
HCFC-
142b  

HCFC
-141b   

HCFC
-123   

HCF
C-

124  
  طن

قدرات 
  استنفاد

  األوزون 

HCFC
-22 

HCFC
-142b 

HCFC
-141b 

 
HCFC
-123  

HCFC
-124   

  طن
قدرات 
استنفاد 
  وناألوز

2006  145.7  3.3  17.2  0.0  5.6  171.8  10.2  145.8  3.3  17.2  0.0  5.6  171.9  10.2  

2007  247.7  7.3  14.4  0.0  5.5  274.9  15.8  247.6  7.3  203.7  0.0  5.5  464.2  36.6  

2008  137.3  8.1  23.5  0.0  0.1  169.0  10.7  137.2  8.1  179.4  0.1  0.1  325.0  27.8  

2009  192.8  5.2  28.3  0.7  5.9  232.9  14.2  192.8  5.2  176.8  0.7  5.9  381.5  30.5  
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وقد اشتملت غازات التبريد . أرخص غاز تبريد متوفر في البلد 22 -وتُعّد مادة الھيدروكلوروفلوروكربون .5
، والمواد الھيدروفلوروكربونية المخلوطة                      HFC-134aالبديلة المستخدمة على 

)R-402B  وR-404A    وR-406A  و R-410A  .(ويقتصر استيراد مواد التبريد الھيدروكربونية على عيّنات تجريبية .   

  

  التوزيع القطاعي الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  

ھالك ويبيّن الجدول التالي است. يشمل المسح جميع المستوردين والمصنّعين وممثلين عن ورشات الخدمة .6
  . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في مختلف القطاعات

  التوزيع القطاعي الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ): 2(جدول رقم 

  القطاع
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

  )أطنان(
  قدرات استنفاد األوزون  طن

  14.2  232.2  قطاع خدمة التبريد 
  16.3  148.6  *ىقطاع الرغاو

  0.0  0.7  مطافىء الحريق 
  30.5  381.5  اإلجمالي

   الموجودة في مواد البوليول المخلوطة  مسبقاً   HCFC-141bتشمل مادة  *      

بالمائة من مجموع االستھالك   61يشّكل استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد  .7
فيھا أجھزة تكييف توجد العدد اإلجمالي للمنازل، ثم قّدم تقديرا لنسبة المنازل التي  أوضح المسحوقد . 2009في عام 

وبناًء على ھذه البيانات، فقد تم تقدير إجمالي عدد األجھزة المستخدمة في . ھواء، ومعدالت الخدمة وكلفة شحن الوحدة
وقد جرى تقدير معّدل الشحن . 2009م وحدة في العا 195 000قطاعات االستخدام المنزلي والتجاري والصناعي بـ 

وقد تم حساب كمية المواد . لمختلف أنواع األجھزة وتم استخدامه لحساب إجمالي القدرة المستخدمة
ملخص استھالك المواد ) 3(يبيّن الجدول رقم . طن متري 85الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزمة لخدمة األجھزة بـ 

  .اع خدمة التبريدقطفي الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع):  3(جدول رقم 

  مجموع الوحدات  النوع

  الكلفة اإلجمالية 
  )أطنان(

  الطلب للخدمة 
  )أطنان( 

  طن
قدرات استنفاد 

  األوزون
  طن

قدرات استنفاد 
  األوزون

  0.55  10  5.5  100  100,000  أجھزة تكييف الھواء المنزلية 
  4.13  75  11.65  211.85  95,000  أجھزة تكييف الھواء التجارية  

  5  85  17  312  195,000  اإلجمالي
  

وحدات أجھزة عدد وقد بلغ إجمالي . وحدات تكييف ھواء وأجھزة تبريدمن معظم األجھزة المستوردة تتكّون  .8
وحدة في العام  31 057لوروكربونية، ، التي تستخدم مواد تبريد ھيدروكلوروفالمستوردة تكييف الھواء والتبريد

البلد المستقبلية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بناًء على حاجتھا لخدمة أجھزة تكييف حاجة وتقّدر . 2010
يبيّن الجدول التالي ملخصا الستھالك المواد . الموجودة حاليا وشحن الجديد منھا الھواء والتبريد

ً القائمة على مادة ، 2010لمتوقع حتى العام ا الھيدروكلوروفلوروكربونية شامال مواد البوليول المخلوطة مسبقا
HCFC-141b .  
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  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتوقع  ):  4(جدول رقم 
   

   2009  
*

2010  
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

االستھالك الُمقيّد  للمواد 
روفلوروكربوالھيدروكلو

  نية

.381  متري
5  

446.4  
502.

1  
561.

3  
339.

7  
339.

7  
305.

7  
305.7  305.7  305.7  305.7  220.8  

قدرات 
استنفاد 
األوزو
  ن

30.5  35.0  39.8  44.5  26.9  26.9  24.2  24.2  24.2  24.2  24.2  17.5  

االستھالك غير الُمقيّد  
للمواد 

الھيدروكلوروفلوروكربو
  نية

.381  متري
5  

446.4  
502.

1  
561.

3  
620.

4  
679.

7  
738.

9  
827.5

6  
926.8

6  
1038.

1  
1162.

7  
1302.

2  

قدرات 
استنفاد 
األوزو
  ن

30.5  35.0  39.8  44.5  49.2  53.9  58.6  65.6  73.5  82.3  92.1  103.2  

  2010بناء على تقديرات مأخوذة من الكميات المستوردة في العام  *

  
ً ب للبوليو 141-استھالك مادة الھيدروكلوروفلوروكربون   ل المخلوط مسبقا

  

ً  HCFC-141bتستورد كوستاريكا كذلك مادة  .9 الجاسىء  تانريوإلنتاج رغوة البولي للبوليول المخلوط مسبقا
مستويات االستيراد من البوليول ) 5(يبيّن الجدول رقم . أجھزة التبريد المنزليةالعازلة، والتي تُستخدم في تصنيع 

   .المخلوط مسبقا

  الموجودة في البوليول المخلوط مسبقا 141b-HCFC ت استيراد مادة مستويا ): 5(جدول رقم 

فيبروشينترو   مابي  السنة
  باسف 

شركات أخرى    أوميغا  دولي   بيروتي
  صغيرة

 اإلجمالي
طن (

  )متري

طن  ( اإلجمالي  
  من قدرات 
  )استنفاد األوزون

2007  159.80  7.95  2.88  0.07  9.60  9.01  189.31  20.82  

2008  132.27  4.93  1.54  0.21  9.60  7.43  155.98  17.16  
2009  123.67  6.46  1.60  0.15  9.60  7.07  148.55  16.34  
2010  135.47  5.60  3.10  0.10  9.60  7.69  161.56  17.77  

 3معّدل  
  سنوات

130.47  5.66  2.08  0.15  9.60  7.40  155.36  17.09  

  
  بونية خط األساس الُمقّدر الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكر

 24.6(طن متري  339.7 تم حساب خط األساس الُمقدَّر الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند .10
طن  232.9البالغ  2009، وذلك باستخدام متوسط االستھالك الفعلي الُمبلغ عنه لعام )طن من قدرات استنفاذ األوزون

طن من  35(طن متري  446.4البالغ  2010المقدر لعام واالستھالك ) طن من قدرات استنفاذ األوزون 14.2(متري 
بناء  2010قّدرت الحكومة االستھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للعام  وقد ).قدرات استنفاذ األوزون

الموجودة في البوليول المخلوط مسبقا  HCFC-141bويشمل ذلك مادة  .على بيانات االستيراد الفعلية لھذه السنة
   .  2010توردة خالل العام المس

  إستراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

من  97.5تخفيض حكومة اتباع الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال وإقرار منھًجا مرحليًا لتحقيق التقترح  .11
على م الحالي التقديويحتوي . 2040وبخدمة تمتد حتى  2030بحلول العام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

في المائة  35المرحلة األولى فقط من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق تخفيض بنسبة 
 في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، سوف تراقب البلد. 2010بحلول عام 
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صارم يتفق مع كربونية السائبة من خالل تطبيق نظام ترخيص وحصص عمليات استيراد المواد الھيدروكلوروفلورو
لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تھا من اكما ستخفّض البلد حاج.  الجدول الزمني للتخفيض في بروتوكول مونتريال

تخدام من خالل استرداد المبردات وإعادة استخدامھا، وتطوير قدرات الفنيين على اس لمعدات الخدمة الموجودة
الجمارك في مجال التحكم والقدرة على مراقبة عمليات  ضباطكما أنھا ستطّور قدرات . ممارسات خدمة أفضل

استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وذلك لتحقيق خفض تدريجي في استعمال المبّردات  
ر آلية لتخرين المواد المستنفدة تطوّ سكذلك الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التزام البلد ببروتوكول مونتريال، و

       .   لألوزون غير المطلوبة بما فيھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

المستورد في استراتيجيتھا للمرحلة  البوليول المخلوط مسبقافي  HCFC-141bوقد أدخلت البلد استھالك مادة  .12
تنقسم استراتيجية اإلزالة التدريجية للمواد . ربونيةاألولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروك

ستتعامل البلد في البداية مع قطاع صناعة المواد : الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى مرحلتين
). شركة مابي(لدى المستخدم األكبر لھا  HCFC-141bالھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل اإلزالة التدريجية لمادة 

قطاع الرغاوى لدى الشركات الصغيرة في مرحلة الحقة ألن  HCFC-141bباإلزالة التدريجية لمادة  وقد اقُتِرح القيام
في كوستاريكا يتكّون من شركات إنتاجية صغيرة، باستثناء شركة مابي، مما يجعله من الصعب جدا في ھذه اللحظة 

إيجابيا على التغيّر المناخي، كما أنه ال توجد اختيار تقنية بديلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يكون لھا تأثيرا 
  .  ملخصا لألنشطة والفترة المقترحة للتنفيذ) 5(يبيّن الجدول رقم . شركة أنظمة حديثة تستطيع قيادة عملية التحّول

  ذاألنشطة المحددة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والفترة المقترحة للتنفي):  5(جدول رقم 

  

  
  التحّول في قطاع الرغاوى 

تعد . ار لتحويل شركة مابيتتضّمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على مقترح استثم .13
رغاوى  وتنتج الشركة .في البوليول المصنّع بالكامل في كوستاريكا HCFC-141bھذه الشركة كبرى مستخدمي مادة 

وحدة  400 000      تصنّع الشركة سنويا ما يقارب. البوليوريتان الجاسيء العازلة الستخدامھا في المبردات المنزلية
غير  قنيات المتوفرةوباالستناد إلى اعتبارات فنية واقتصادية متعلقة بالت .نطقة أمريكا الوسطىتبريد منزلي تزّود بھا م

طن من قدرات استنفاد األوزون  14باستبدال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ستقوم شركة مابي  القائمة على
، دوالر أمريكي179 636 1         لوبنتين وبكلفةسايكالالمستخدمة كعامل نفخ بمادة  HCFC-141b من مادة) طن متري 127.4(

 670 994( يالمبلغ المتبقالشركة ل منھا، فيما تموّ   509 641يجري الطلب من الصندوق المتعّدد األطراف دفع مبلغ حيث 

  وصف األنشطة
الجدول الزمني 

  للتنفيذ
مراجعة السياسة، وتعديل اللوائح، وتطوير نظام حصص للمواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية،
2011-2013  

لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وعلى فرض حظر على استيراد ا
  المعّدات التي تدخل في تركيبھا 

2011-2012  

تبريد من خالل تحسين قدرات الفنيين تقديم المساعدة لقطاع خدمة ال
  والمؤسسات فيه  

2012-2020  

تشجيع مستخدمي معّدات التبريد وتكييف الھواء على استخدام معدات 
  ومواد تبريد صديقة للبيئة

2015-2030  

تحقيق تخفيض تدريجي في مواد التبريد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
وتوكول مونتريال من خالل بموجب التزام البلد ببر HCFC-141bومادة 

  االسترداد وإعادة االستعمال وإعادة التدوير
2013-2018  

تطوير آلية لتخزين المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة بما فيھا المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

2013-2030  

تحويل العزل بالرغاوى المستخدم في صناعة التبريد المنزلي إلى تقنية ال 
  )شركة مابي(م على استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقو

2011-2013  

  2020-2011   توفير المعلومات وتثقيف الجمھور والتواصل معه
  2020-2012  إدارة المشروع ومراقبته
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 HCتخزين ومزج مادة التكلفة الرأسمالية المطلوبة لشركة مابي وتشمل . تمويل نظيرعلى شكل ) دوالر أمريكي
، )دوالر أمريكي 465 000( HCمادة معّدات الرغاوى الستعمال ، وإعادة تھيئة )دوالر أمريكي 000 220(

ومراقبة  وكذلك التجارب والتدريب واالختبارات )دوالر أمريكي 200 467(ومعّدات السالمة ذات العالقة 
 مقداره بمجموع كلي) يدوالر أمريك 220 130(وحاالت الطوارىء  )دوالر أمريكي 000 150(شؤون السالمة 

كما تم . دوالر أمريكي 760 203تكاليف التشغيل المتزايدة بمبلغ وقد تم تقدير . دوالر أمريكي 420 432 1
جھة أجنبية بالمئة من  48.5الشركة مملوكة بنسبة . كغم/دوالر أمريكي 12.84حساب جدوى المشروع بمعّدل 

  .الوارد أعاله وھي ستقوم بتزويد التمويل النظير حسب المستوى

  تكلفة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

        قُّدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ .14
من قدرات استنفاد طن  24.6(طن متري  339.7دوالر أمريكي استنادا إلى خط األساس المقّدر  509 201 1

في المئة بحلول العام  35وسيؤدي ذلك إلى خفض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة ). األوزون
  .  طن متري 118.9، بمقدار 2010

  . تفاصيل التكلفة ألنشطة المرحلة األولى 6يوضح الجدول  .15

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةإجمالي التكلفة لخطة إدارة إزالة المواد   ):6(جدول رقم 

  )دوالر أمريكي ( التمويل المطلوب   وصف األنشطة

  48,000  تطوير إمكانيات فنيي الخدمة ومھنييھا
إيجاد آلية للتسھيل على المستخدمين عملية اختيار المعّدات الفاعلة،

  ونظام تحفيز للترويج لبيع األجھزة ذات الكفاءة البيئية العالية 
60,000  

أنظمة الرقابة على االستيراد والتصدير من أجل استخدام سھل تطوير 
  . وموثوق من قبل المستخدمين المرخص لھم

80,000  

تعزيز القدرة على استرجاع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  واستعمالھا

105,000  

إيجاد آلية لتخزين المواد المستنفدة لألوزون بما فيھا المواد 
  ربونية  الھيدروكلوروفلوروك

155,000  

  112,000   إدارة البرنامج والرقابة عليه
  560,000  المجموع الفرعي 

المستخدمة في إنتاج بوليوريتان رغوة  HCFC-141bتحويل مادة 
  "مابي"العزل الجاسىء للتبريد المنزلي في 

641,509  

  1,201,509  المجموع
  

 

 صيةتعليقات األمانة والتو
  التعليقات

  

في سياق المبادئ  كوستاريكااستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل .16
ومعايير تمويل إزالة ) 54/39المقرر (التوجيھية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

والمقررات الالحقة بشأن ھذه ) 60/44المقرر (ستھالك المتفق عليھا في االجتماع الستين ھذه المواد في قطاع اال
  .2014-2011الخطط والصادرة في االجتماع الثاني والستين وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

  مسائل تتعلق باستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

مالحظاتھا حول منھجية جمع البيانات والمسح وقامت بتحليل البيانات الواردة في قّدمت األمانة تعليقاتھا و .17
وقد الحظت أنه على الرغم من شمولية المسح، إالّ أنه لم يتم . خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

خزون المواد مفي المقابل على المسح  ، ورّكز2009قبل العام لما التحقّق من البيانات السابقة 
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كما الحظت األمانة أنه . 2009الھيدروكلوروفلوروكربونية الموجود والمستخدم في األجھزة القائمة حاليا منذ العام 
ومن البيانات األخرى  2009بعد التحقّق الدقيق من كميات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة في العام 

  .المسحو 7ت الخطة أن تبرھن على التوافق بين البيانات المقدمة بموجب المادة التي تم جمعھا في المسح، فقد استطاع
            
المستورد، طلبت األمانة  البوليول المخلوط مسبقا المستخدمة في HCFC-141bوفيما يتعلّق باستھالك مادة  .18

أّكد برنامج األمم المتحدة وقد . 2009تم تسجيله كاستھالك في العام  دالحصول على إيضاح فيما إذا كان ذلك ق
وقد تم أخذ ذلك في االعتبار . 2010كاستھالك ولكنه ُسّجل في العام  2009أنه لم بتم تسجيل ذلك في العام اإلنمائي 

، والذي تم تقديره باستخدام )طن من قدرات استنفاد األوزون 24.6(طن متري  339.7في حساب خط األساس بمقدار 
) طن من قدرات استنفاد األوزون 14.2(طن متري  232.9والبالغ  2009المبلّغ عنه للعام  معّدل االستھالك الحقيقي
، حيث اعتمدت )طن من قدرات استنفاد األوزون 35.0(طن متري  446.4البالغ  2010واالستھالك المقّدر للعام 

الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى إدارة إزالة المواد الحقا لتقديم خطة  .على التقارير الجمركية 2010بيانات العام 
 2010، والتي لم تكن متوافقة مع بيانات 7بموجب المادة  2010األمانة، قّدمت كوستاريكا رسميا بياناتھا للعام 

طن من  31.7(طن متري  379.32التي تم اإلبالغ عنھا والبالغة  2010بيانات وبناء على . المقّدرة في ھذه الخطة
طن من قدرات استنفاد  22.95(طن متري  306.12أعيد حساب خط األساس عند  ،)قدرات استنفاد األوزون

  .طن متري 206.9 ھو وبالنتيجة، يكون خط األساس لقطاع التبريد). األوزون

الحظت األمانة وجود بعض التباين في البيانات المقدمة عن كميّة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .19
 وجودإمكانية قطاع الخدمة مقارنة بالكميّة التي استوردتھا البلد، وطلبت الحصول على إيضاحات حول المطلوبة ل

الواردة في جدول الخدمة استندت  د األجھزةاعدأوقد أشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن . عملية تخزين لھذه المواد
نسبة مئوية من السّكان، ولم يشمل معّدات جديدة قد تكون إلى ما ھو مستخدم حاليا فقط  والذي تم احتسابه من خالل 

المواد التي تستعمل  المعّداتقد طرأ ارتفاع على إجمالي عدد  نهأوبما . HCFC-22بحاجة أيضا لمادة 
بناء . الھيدروكلوروفلوروكربونية، فإنه من المتوقع حصول ارتفاع في الطلب على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

            .     منطقيمعلومات الواردة أعاله، فقد اعتبرت األمانة أن الرقم الذي تم الحصول عليه عبر المسح على ال

  نقطة البداية لتخفيض كلّي في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

نه والمبلغ ع 2010و  2009 وافقت حكومة كوستاريكا على أن يكون معّدل االستھالك الحقيقي لعامي .20
من بروتوكول مونتريال ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد  7بموجب المادة 

    ).طن من قدرات استنفاد األوزون 22.95(طن متري  306.12الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد، والبالغ 

  قضايا تتعلق بالتكنولوجيا والتكلفة

  قطاع خدمة التبريد

مانة المقترح الفني وأخذت باالعتبار إلى أي مدى ستكون األنشطة في قطاع الخدمة، وعلى وجه راجعت األ .21
وقد رد . الخصوص التدريب، مؤثرة على العمل الذي تم إنجازه في مجال اإلزالة التدريجية لمادة الكلوروفلوروكربون

تاريخيا أكثر أداة مجدية من حيث الكلفة للترويج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأنه في حالة كوستاريكا، كان التدريب 
امج أن نكما ذكر البر. للتغيير وللتطّور، وقد ثبت نجاحه على وجه الخصوص في تنفيذ بروتوكول مونتريال في البلد

خالل دات المتوّخاة تعود لنظام استرداد وتدوير المبردات وأن الھدف منھا سيكون تعزيز البنية التحتية التي بُنيت المع
           .    المراحل السابقة من اإلزالة التدريجية لمادة الكلوروفلوروكربون

وتم السؤال عن  ،أنشطة خدمة التبريد الشاملةكجزء من  حول مقترح مشروع دليلي  اتتوضيحالتمست كما  .22
د اعتمدت نظرة تقدمية وأوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن كوستاريكا ق .ھذا المقترح اھشملسي األنشطة التي

، وسياسة المشتريات الخضراء من 2021الحياد الكربوني بحلول عام تحقيق فيما يخص إستراتيجية البيئة التي تشمل 
المعّدات العاملة على ثاني أكسيد على للتدليل فنيّة المساعدة الوستسمح . قبل القطاع العام، والتي ھي محل طرح اآلن

األمونيا بتقييم جدوى ھذه التكنولوجيا في ظل الظروف المحلية وتوفير فرص بلمتوسط ومعدات النطاق االكربون 
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المواد للصناعة المحلية للحصول على المزيد من البدائل األقل تكلفة واألكثر فاعلية وكفاءة بيئية من 
  . 2017بحلول العام  الدليليةمشاريع من المفترض أن تكتمل ھذه الو. الھيدروكلوروفلوروكربونية

كما ناقشت األمانة التمويل المطلوب لإلطار التنظيمي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب المقرر  .23
وأوضح برنامج األمم . خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ، والمبادئ التوجيھية إلعداد54/39

ترتيبات اإلزالة التدريجية للمواد ن فعالية مشاورات بشأ ت، تملخطةلالمتحدة اإلنمائي أنه خالل اإلعداد 
وقد . للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اإلزالة التدريجية خيارات لتعزيز دعم جرى تحديد ، والكلوروفلوروكربونية

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  استھالكمطلوبة لتعزيز اإلطار التنظيمي لمراقبة التم تضمين األنشطة اإلضافية 
اإلزالة التدريجية للمواد ، وينظر إليھا على أنھا ضرورية إلنشاء إطار قانوني وسياسة لدعم ي المرحلة األولىف

كانت إضافات  اإلجراءاتوأشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى أن العديد من ھذه . الھيدروكلوروفلوروكربونية
استيراد سيتم البدء بنظام حصص . في البالد المستنفدة لألوزون اإلزالة التدريجية للمواداإلطار الذي دعم  علىھامة 

    .2013بحلول عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

، فإن الحد األقصى المسموح به لتمويل األنشطة في قطاع الخدمة بموجب 7استنادا إلى بيانات المادة رقم  .24
تم االتفاق على األنشطة في قطاع الخدمة كما ھو مبيّن وقد . دوالر أمريكي 000 560 ، ھو (7))و( 60/44المقرر 

  . 6في الجدول رقم 

  مشروع تحويل الرغاوى 

قامت األمانة بالنظر في مشروع تحويل الرغاوى على أساس المبادئ التوجيھية لحساب التكاليف المتزايدة،  .25
مرتفعة باالستناد  كان يعتقد بأنھاي وقد طلبت إيضاحات بشأن بعض عناصر التكلفة الت. 60/44فضالً عن المقرر رقم 

وافق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تعديل قد و. إلى الخبرة في مشاريع رغاوى مماثلة تمت الموافقة عليھا بالفعل
دوالر أمريكي للتمويل في حين  593.523مبلغ  يستحق منھادوالر أمريكي،  040 154 1 تكلفة المشروع لتصبح 

    .كغم/ دوالر أمريكي  9.08 بمعّدلجدوى لى تشكيل تمويل نظير من المشروع، مما سينتج عنه الباقي عكون سي

  التأثير على المناخ

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي تتضمن  .26
د المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ستؤدي إلى إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيرا

من ) كغ(وكل كيلوغرام . المستخدم لخدمة التبريد 22-خفض كمية الھيدروكلوروفلوروكربون
طن من  1.8ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرھا نحو  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

م من أن األثر على المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة المواد وعلى الرغ. مكافئ ثاني أكسيد الكربون
تنفيذھا، وخاصة تدريب الفنيين على ممارسات الخدمة  البلدالھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن األنشطة التي تعتزم 

طن من مكافئ   700 12الجيدة واسترداد مادة التبريد وإعادة استعمالھا، تشير إلى احتمال تحقيق البلد تخفيض انبعاث 
غير أنه في الوقت .  2014-2011ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي حسبما ھو مقدر في خطة أعمال الفترة 

ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق . الحالي، ال تستطيع األمانة أن تقدر األثر على المناخ كميا
زات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد جملة أمور منھا مقارنة مستويات غا

الھيدروكلوروفلوروكربونية وكميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادھا وإعادة تدويرھا وعدد التقنيين الذين تم 
  .التي أعيد تھيئتھا 22-تدريبھم والمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون

شركة (في كوستاريكا على المناخ المستخدمة في صناعة الرغاوى  HCFC-141bمادة  حساب تأثير .27
كون يفقط على قيم إمكانية اإلحترار العالمي لعوامل النفخ ومستوى استھالكھا قبل وبعد التحويل  باالعتماد) مابي

طن متري  82.8جي لـ ، وسيتم اإلدخال التدريHCFC-141bطن متري من  127.4اإلزالة التدريجية لـ : كالتالي
طن من ثاني أكسيد الكربون التي كانت ستنبعث في الغالف الجوي  90.709 إطالق ، وسيتم تجنبHCمن 

   ).8الجدول (
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  حساب التأثير على المناخ): 8(جدول رقم 
  

  سنة/ طن  إمكانية اإلحترار العالمي  المادة
مكافئ ثاني أكسيد الكربون 

    )سنة/ الطن(
       قبل التحويل

HCFC-141b  725  127.4  92,365  
        بعد التحويل
  1,656  82.8  20  سيكلوبنتان

  )90,709(      صافي التأثير
  

  التمويل المشترك

بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد األقصى ) ح(54/39استجابة للمقرر  .28
 XIX/6من المقرر ) ب(11د الھيدروكلوروفلوروكربونية عمال بالفقرة من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة الموا

خطة إدارة إزالة المواد اقترحت الحكومة في الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، 
مؤسسات تمويل أخرى، وكذلك القطاع لخاص للمشاركة في من دعم تحّري أنه سيتم الھيدروكلوروفلوروكربونية 

. بحيث يمكن الوفاء بالتزامات البالد في أقرب وقت ممكن الخطةت اإلستراتيجية المدرجة في تمويل بعض اإلجراءا
مثل فرص تحّري حث حكومة كوستاريكا على مواصلة على عت األمانة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وقد شجّ 

  . وروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلالتمويل المشترك ھذه للمرحلة الثانية من 

  2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة  523 153 1مبلغ  برنامج األمم المتحدة اإلنمائييطلب  .29
 2014-2011إن إجمالي المبلغ المطلوب للفترة . األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ويعود الفارق . دوالر أمريكي بما فيه كلفة الدعم أعلى من المبلغ الوارد في خطة العمل لتلك الفترة  237 999البالغ  
الفعلية  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي األرقام إلى الفرق في خط األساس بين خطة العمل و

    .التي تم تقديمھا

ساس االستھالك  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة الذي قّدرته األمانة واستنادا إلى خط أ .30
دوالر أمريكي بما يتسق  000 560ينبغي أن تكون  2020طن متري، فإن مخصصات البلد حتى إزالة  206.9البالغ 

    .60/44مع المقرر 

  إدارة المشروع واإلشراف عليه وتقييمه

المكتب الفني لألوزون  قوم يوس. ل على رصد وتقييم األنشطة على مدار فترة التنفيذمن المقرر أن يتم العم .31
  .دعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمع  المشروعأنشطة  مراقبةبتنفيذ و

  مشروع االتفاق

ية مسودة اتفاقية بين الحكومة واللجنة التنفيذية بخصوص خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون .32
  .من الوثيقة الحالية 1موجودة في المرفق
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  التوصية

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في .33

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  )أ (
دوالر  523 153 1، بمبلغ  2020إلى  2011الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا للفترة من 

دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بناء  514 86ف دعم الوكالة البالغة أمريكي وتكالي
   :على التفاھم بأن

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةدوالر أمريكي لمعالجة استھالك  000 560تقديم مبلغ   (1)
ياً مع تماش 2020بالمئة في عام  35في قطاع خدمة التبريد لتصل إلى وتشمل تخفيض بنسبة 

   ؛ و60/44المقرر 

طن من  14دوالر أمريكي للمكون االستثماري لإلزالة التدريجية لـ  523 593تقديم مبلغ  (2)
  المستخدمة في قطاع التصنيع؛  HCFC-141bقدرات استنفاد األوزون من مادة 

طن من  22.95ب مع اإلشارة إلى أن حكومة كوستاريكا قد وافقت على إنشاء خط أساس مقدر  )ب (
المواد من االستھالك الكلي  لتخفيض ھانطالقالقدرات استنفاد األوزون كنقطة 

من طن  14.2ل المبلّغ عنه ، الذي تم حسابه باستخدام االستھالك الفعلي الھيدروكلوروفلوروكربونية
 2099التي تم اإلبالغ عنھا لعام من قدرات استنفاد األوزون طن  31.7وقدرات استنفاد األوزون 

   ؛لى التواليع 2010و

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة كوستاريكا واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك  )ج (
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كما ھو موضح في المرفق األول بالوثيقة الحالية؛

لف من االتفاق أ-2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل مشروع التذييل  )د (
إلدراج أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير 
في مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل، 

   مع أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛ و

 وافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الم   )ھ(
دوالر أمريكي  523 761الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا، وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  

   .دوالر أمريكي  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 114 57زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  
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 األول رفـقمال
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  آوستا ريكاحكومة اّتفاق بين مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("  آوستا ريكا هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
من  6,8إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1تعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االس

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوآول  2020آانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
خط األساس لالستهالك الالزم لالمتثال  تحديد، بعد مرة واحدةمونتريال على أساس أن هذا الرقم سوف يجري تنقيحه 

  .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر مع تعديل الت، 7بناء على بيانات المادة 
 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوآول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")والتمويل األهداف("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليها في التذييل 
دوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصن3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) "مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

 في الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون ومستنفدة لألال
  .من آل من المواد) االستهالك المؤهل المتبقي( 3-1-4 ألفقيا
 

دأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المب 3-
ر اللجنة التنفيذية هذا وستوف. لبلدل") األهداف والتمويل("ألف  - 2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

 
من تحقيق حدود االستهالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من هذا االتفاق، ) ب(5لفرعية وفقا للفقرة ا 4-

وسيجرى  .من هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد آما يأتي في  المذآورة
 .المعنيةبتكليف من الوآالة الثنائية أو المنّفذة التحقيق المشار إليه أعاله 

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

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

 
والسنوات المعنية هي جميع . ق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةقد حقأن يكون البلد   ) أ(

السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيها وتستثنى السنوات التي . الهيدروآلوروفلوروآربونية
 ماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ انعقاد اجت

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالارير وخطط شكل تق("ألف -4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ  تغطي آل

لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

  لكامل؛با
ذييل   على هيئة سنويةتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قّدم   )د(  رير اتق شكل  ("ألف   -4الت

ي يُ تقويمية حتى السنة  سنة  آل تغطي") السنويةتنفيذ ال طوخط ا  لب  طالت ل الشريحة   فيه ة  تموي التالي
أو حتى موعد اآتمال جميع األنشطة  بما في ذلك هذه السنة نفسها، ،بمقتضى الجدول الزمني للتمويل

  على هذه الخطة؛تها موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
ى  ، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ه( امن        بالنسبة إل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب  والستين جمي

راخيص والحصص       ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع واد   وم ن الم الواردات م ق ب ا يتعل فيم
أن النظام يضمن امتثال بالهيدروآلوروفلوروآربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و

ول     ي بروتوآ ه ف ة المنصوص علي واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ي إلزال دول الزمن د للج البل
  .مونتريال لمدة هذا االتفاق

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

للتحّقق المستّقل على النحو المبّين وسيخضع هذا الرصد أيضًا . ألف -5وفقًا ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-

 . ألف-1يل لمواد المحددة في التذيلإزالة وستهالك االفي هذه المبالغ وفقًا لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

وأن توافق  سنويةإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في خطة تنفيذ   )أ(
ة  رة الفرعي ي الفق ّين ف و مب ا ه ة، آم ة التنفيذي ا اللجن ية . أعاله )د( 5عليه رات الرئيس ق التغيي وتتعل

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

ة    االت الثنائي رادى الوآ 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 المعتم ة أي نشاط من خطة التنفي دة الحالية، أو إزال

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

ة         )ب( ي خط ا ف يمكن إدماجه ية، ف ديالت رئيس ّنفة آتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ة  ر      الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن أنها في التقري ة بش السنوي  التنفيذي

  تنفيذ؛المتعلق بال

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

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

د تطرأ              )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ه أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛
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ة   يأخذ البلد والوآاأن   )ب( ذة المعني المقررين       الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن وافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وي 9-
كون تعلى أن اليوئنديبي  تقوقد واف. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها

وُيوافق البلد على . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق) "الوآالة المنفذة الرئيسية("الوآالة المنفذة الرئيسية 
عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 

 .في هذا االتفاق ع ألي من الوآاالت المنفذة المشترآةابإطار برنامج التقييم الت
 

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

  2-2 ويد الوآالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبّينـة في الصف األفقيوتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تز
 .ألف-2من التذييـل 

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 11-

هذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل

 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا
. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي آان من المقرربكاف

 آيلوغرامألف، عن ّآل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
وسوف  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونفي أي سنة من السنوات، من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة 

. تناقش اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة
  .أعاله 5لفقرة وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا ل

 
تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

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

لتيسير تنفيذ هذا لوآالة المنفذة الرئيسية من ا ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. االتفاق

 .لهذا االتفاق
 

لسنة التالية في نهاية اواالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق
) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعيةوتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في . يةلية لتنفيذ األنشطة المتبقماال
 .ذلك غيرإلى حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ه(1و
 

المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم . االتفاقهذا 

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  المـواد: ألف - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
22-الهيدروآلوروفلوروآربون  10.03 األولى جيم 

ب141 –الهيدروآلوروفلوروآربون   12.47 األولى جيم 

 0.01 األولى جيم123–الهيدروآلوروفلوروآربون 

 0.09 األولى جيم124–الهيدروآلوروفلوروآربون 

ب142 –الهيدروآلوروفلوروآربون   0.40 األولى جيم 
 22.95 األولى جيم مجموع المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

  
  األهداف والتمويل: ألف - 2التذييل 

  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   

جدول تخفيضات بروتوآول  1-1
ق مونتريال لمواد المرف

جيم، المجموعة األولى 
أطنان قدرات استهالك (

)األوزون

ير غ
 متوفر

ير غ
 متوفر

متوفرير غ 15 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 23 23  

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
أطنان قدرات (األولى 

)استهالك األوزون

ير غ
 متوفر

ير غ
 متوفر

23 23 12 12 12 12 12 6.8  

التمويل المتفق عليه للوآالة  2-1
) ئنديبياليو(المنفذة الرئيسية 
)دوالر أمريكي )

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

تكاليف دعم الوآالة المنفذة  2.2
دوالر أمريكي(الرئيسية   

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

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
)دوالر أمريكي(

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

مجموع تكاليف الدعم  3-2
)دوالر أمريكي(

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

إجمالي التكاليف المتفق  3-3
)دوالر أمريكي(عليها 

818,367  180,600  66,650  113,950  60,200  1,240,037 

 نفاداست أطنان قدرات(المتفق على أن يتحقق ضمن هذا االتفاق  ب، 142و  124، 123،  22-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 4-1-1
)األوزون  

3.6 

)أطنان قدرات استنفاد األوزون(التي يجب تحقيقها ضمن المشروعات السابقة المتفق عليها  ونيةالهيدروآلوروفلوروآربالمواد  إزالة 4-1-2 متوفرير غ   
)أطنان قدرات استنفاد األوزون( 1- 1- 4المذآورة في  يةالهيدروآلوروفلوروآربونالمواد  االستهالك المؤهل المتبقي من 4-1-3  6.8 
 12.47 )أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من  4-2-1
متوفرير غ )أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  ب141-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة  4-2-2  
 0 )أطنان قدرات استهالك األوزون( ب141-الهيدروآلوروفلوروآربونؤهل المتبقي من االستهالك الم 4-2-3

  
  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 

  
المحددة  في السنة الثانياالجتماع ل سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2في التذييل 
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  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءلطلب آل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ رير تألف تقيسوف   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، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعض

ر ا لط التقري اطات   يس ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل لضوء آ
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
ادة تخصيص           بخطة الشريحة ال  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمها، آحاالت الت سابق تق

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

من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن  ) أ(5قرة الفرعية المحددة في الف
  األنشطة في السنة الحالية؛

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

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) أ(5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  عنها؛ إلى تسلم تقرير تحققاللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سُيضطلع به      )ج( ديم طلب      اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع     حت الشريحة التالي
ار  . إبراز الترابط بينها وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ا    من الوصف أيض ي أن يتض ااوينبغ ر   رإلش دم المح املة والتق ة الش ى الخط ن أي  ة إل ز، فضال ع
املة       ى الخطة الش ذا الوصف     . تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل  السنة وينبغي أن يغطي ه

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

ات لللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة   الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترنت   بيان  .عل
وب     و ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم   وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ويميةستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقو. البيانات على االنترنت
التقرير       آل طلب شريحة  ة    (، آال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله ) أ(1انظر الفق

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

ة، سوف يشمل           . أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ومع أن المعلومات الكمي
ة       د والوآال 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

إلى ) أ(1لومات الواردة في الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المع  )ه(
  .أعاله) د(1
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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف - 5التذييل  
     
ستنفذ أنشطة الرصد في إطار مشروع تنفيذ ورصد ومراقبة خطة إدارة إزالة المواد   1

هذه الخطة، والرصد المنتظم لتنفيذ الهيدروآلوروفلوروآربونية، وستشتمل على تنفيذ جميع المشاريع في إطار 
المشروع والنتائج، وإصدار تقارير دورية بشأن نتائج المشروع من أجل تيسير اإلجراءات التصحيحية، وتقديم تقارير 
مرحلية عن المشروع في الوقت المناسب إلى اللجنة التنفيذية، والرصد المنتظم لتطورات السوق واتجاهاته على 

  . الدوليالمستويين الوطني و

 
 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـالرئيسيالمنفذة ة ـون الوآالـستك  1

  :التالي
ق  )أ( ن األداء والتحّق ق م ة   ضمان التحّق ات الداخلي راءات والمتطّلب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ه الم

ي خطة   ّين ف و المب ى النح ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

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

د ُأآملت   تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن ا  )ج( ألنشطة السنوية المرتبطة بها ق
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ العلى النحو المبّين في خطة 

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

ى   بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه( والخطة الشاملة عل
 ؛لتقديمها إلى اللجنة التنفيذيةألف -4النحو المحدد في التذييل 

ة  الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ذة      ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّ ة المنف ا الوآال دت به ي تعّه الت
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

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

رة     )ط( ا للفق د،     من االتف   11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي
 تمويل آل وآالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات  )ي(

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

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستهالك المواد  الهيدروآلوروفلوروآربونيةمستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 
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- 4من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ء بالفقرة الفرعية ألف، وفقا لما جا-1المذآورة في التذييل 
 .ألف

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن آّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف - 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من ون من قدرات استنفاد األوز رامغيلوآ

  .ألف-2من التذييل  2- 1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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