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  متعددة السنواتالمشروعات ال –ورقة تقييم المشروع 

 باكستان
  الوكالة  (أوال) عنوان المشروع

 رئيسية)، اليونيبالدو (اليوني (المرحلة األولى) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  276.05 2011 السنة:  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 
 

 2011   السنة:  (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
عامل   تالمذيبا  التبريد

  تصنيع
االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

االستھالك 
  القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
الھيدروكلوروفلوروكربون 

123  
         

الھيدروكلوروفلوروكربون 
124  

         

الھيدروكلوروفلوروكربون 
  ب141

   156.95     156.95 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
  ب142

         

 119.10    89.52 29.58     22وروكربون الھيدروكلوروفل
 

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

 247.4  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 247.4   2010-2009خط األساس لفترة 
  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 168.3 المتبقي 79.1  موافق عليه بالفعل:
 

 المجموع 2015 2014 2013  (خامسا) خطة األعمال

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ  اليونيدو
  األوزون)

0.97 0.24 0 1.21 

 107,500 0 21,500 86,000  التمويل (دوالر أمريكي)
ذ إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفااليونيب

  األوزون)
2.43 0.43 0 2.86 

 271,200 0 45,200 226,000  التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010  (سادسا) بيانات المشروع

  ال ينطبق 222.66 247.40 247.40  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

  ال ينطبق  222.66 247.40 247.40  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ األوزون)الحد األقص

التمويل المتفق عليه (بالدوالر 
 األمريكي

 5,008,849 0 20,000 80,000 0 0 4,908,849  تكاليف المشروع اليونيدو
 375,664 0 1,500 6,000 0 0 368,164  تكاليف الدعم

 440,000 0 40,000 200,000 0 0 200,000  تكاليف المشروعاليونيب
 57,200 0 5,200 26,000 0 0 26,000  تكاليف الدعم

(بالدوالر  األموال التى وافقت عليھا اللجنة التنفيذية
 األمريكي)

 5,108,849 0 0 0 0 0 5,108,849  تكاليف المشروع
 394,164 0 0 0 0 0 394,164  تكاليف الدعم

المطلوب الموافقة عليھا فى ھذا  األموالإجمالي 
  (دوالر أمريكي) اإلجتماع

 280,000 0 0 280,000 0 0 0  تكاليف المشروع
 32,000 0 0 32,000 0 0 0  تكاليف الدعم

 

 شموليةالموافقة ال توصية األمانة
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  وصف المشروع

، لالجتماع السبعين للجنة التنفيذية باكستانة، نيابة عن حكومة قدمت اليونيدو، بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسي .1
) HPMPطلبا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (

لة البالغة دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكا 80,000دوالر أمريكي تتألف من  312,000بتكلفة إجمالية تبلغ 
دوالر أمريكي  26,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  200,000دوالر أمريكي لليونيدو و 6,000

خطة تنفيذ إلى باإلضافة  HPMPلليونيب. ويتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة 
 .2014و 2013الشريحة لعامي 

 الخلفية

لباكستان خالل اجتماعھا الثاني والستين لخفض استھالك  HPMPالتنفيذية قد وافقت على خطة  كانت اللجنة .2
. وبلغ التمويل 2014في المائة من خط األساس بحلول نھاية عام  10المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

دوالرا أمريكيا  5,008,849أمريكيا (أي  دوالرا 5,881,713مقدار  HPMPاإلجمالي للمرحلة األولى من الخطة 
أمريكي زائدا تكاليف دعم  دوالر 440,000دوالرا أمريكيا لليونيدو و 375,664زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة  دوالرا 4,840,849ذلك  ويشمللليونيب)، دوالر أمريكي  57,200الوكالة البالغة 
طن بقدرات استنفاد  71.7أمريكيا لليونيدو ووفق عليھا خالل االجتماع الستين إلزالة  دوالر 363,064البالغة 

ب تستخدم في تصنيع أجھزة التبريد المنزلية والتجارية بواسطة خمس 141-األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون
 68,000( دوالر أمريكي 299,100 منشئات. ووافقت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا الثاني والستين أيضا على مبلغ

دوالر أمريكي زائدا  200,000دوالر أمريكي لليونيدو و 5,100دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
األولى من خطة دوالر أمريكي لليونيب) لتنفيذ الشريحة األولى من المرحلة  26,000تكاليف دعم الوكالة البالغة 

HPMP. 

 HPMP تنفيذ الشريحة األولى من الخطة التقرير المرحلي عن

باستعراض اإلطار القانوني إلدراج تدابير رقابة  HPMP، عقب الموافقة على خطة باكستانقامت حكومة  .3
إضافية على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، من بينھا إنشاء نظام لمبيعات الھيدروكلوروكلوروفلوروكربون 

ربون، وفرض حظر على استيراد المنتجات والمعدات المعتمدة على وخليط الھيدروكلوروكلوروفلوروك
المواد، وفرض حظر على إنشاء ھذه ة الرسوم على الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون (لم تنفذ بعد)، وزياد

ھذه صنيع أجھزة التبريد و/أو تكييف الھواء المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون أو استخدام تمنشئات جديدة ل
المواد كعوامل نفخ الرغاوي، وفرض حظر على إطالق المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخالئط ھذه المواد خالل 

 خدمة األجھزة.

وقد انتھى العمل تقريبا من تنفيذ المشروع الذي ووفق عليه خالل االجتماع الستين لتحويل المنشئات الخمسة  .4
)URIL حيدر أباد، وداوالنسي كراتشي، و HNR  الھور، وفاريولين الھور، وشادمان كراتشي) التي تقوم بتصنيع

 مانباستثناء منشأة شاد بشأنھاأجھزة التبريد المنزلية والتجارية. فقد ركبت األجھزة وتم تجربتھا وصدرت تكليفات 
. 2013األول . وستتم عملية تدمير أجھزة خط األساس في أكتوبر/ تشرين 2013التي ستستكمل بحلول سبتمبر/ أيلول 

طن  13.1ب أي بزيادة 141-بقدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون طن 84.8ومن المتوقع إزالة 
بقدرات استنفاد األوزون عما كان محددا وقت الموافقة على المشروع (نتيجة لزيادة اإلنتاج على مستوى المنشئات). 

لالرتقاء  دوالر أمريكي 420,000 دوالر أمريكي تشمل 940,000وقدمت جميع المنشئات تمويال نظيرا (
بالتكنولوجيا) وذلك لتنفيذ األعمال المدنية ذات الصلة بمستودعات تخزين السيكلوبنتان تحت األرض اإلضافية 

 وأجھزة التھوية واألجھزة المضادة للكھرباء في المعدات، والنظم، ونظام اإلمداد بالنتيروجين.

دمة التبريد، نفذت األنشطة التالية: إنفاذ نظام تراخيص استيراد وفيما يتعلق بقطاع خ .5
مدربا رئيسيا من التعليم التقني في  30، وتدريب 2013يناير/ كانون الثاني  1الھيدروكلوروفلوروكربون اعتبارا من 

موظفي الجمارك  موظفا من 35فنيا من فنيي خدمة التبريد و 120البنجاب والسند، وھيئة التدريب المھني، وأكثر من 
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باالشتراك مع المجلس االتحادي للعائدات ومديرية التدريب والبحوث العامة، وتنفيذ برامج التوعية. وجرى شراء ست 
مجموعات من األدوات والمعدات (بما في ذلك مجموعة أدوات للتعرف على المواد المستنفدة لألوزون، وأجھزة 

 لتين، وسلندرات) لبرامج التدريب.من مرح الھواء تفريغ ومضخات رصد التسرب، 

والصناعات الدولية الخاصة بغازات التبريد  الطوعيةوجرى تنسيق األنشطة اإلضافية مع الشراكة الطوعية  .6
أ المستخدم في أجھزة 134-طوعيا التحول من الھيدروفلوروكربون الطبيعية الطبيعية. وقرر الشركاء لغازات التبريد

ت التبريد الطبيعية والسيما الھيدروكربون. كذلك تشارك باكستان في البرنامج اإلقليمي غازاإلى التبريد التجارية 
بشأن إزالة الحواجز أمام وضع وتنفيذ معايير كفاءة استخدام الطاقة الفعالة من الناحية التكاليفية والتوسيم الذي ينفذه 

لمستنفدة لألوزون وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة اليونيب. وسيتعين التوسع في ھذا البرنامج للربط بين خفض المواد ا
 من خالل تمويل مشترك إضافي.

بما في ذلك التنسيق  HPMPوخلية األوزون الوطنية مسؤولة عن التنفيذ الشامل للمرحلة األولى من خطة  .7
صاالت مواقع المشروع، واالتإلى بعثات منتظمة إيفاد والتقييم والرصد. وتشتمل إجراءات الرصد التي وضعت 

المستمرة، والتحديث الدوري للجداول الزمنية لتنفيذ المشروع بعد إدراج المعلومات المسترجعة من جميع أصحاب 
 المصلحة.

 5,108,849دوالرا أمريكيا من التمويل اإلجمالي البالغ  4,878,363، أنفق مبلغ 2013وحتى مايو/ أيار  .8
 .2013أمريكيا في  دوالرا 230,486بلغ الباقي البالغ دوالرا أمريكيا الذي ووفق عليه. وسيتم إنفاق الم

 HPMPالخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة 

: تحديد التدابير التنظيمية اإلضافية إلدارة 2014-2013سوف تنفذ األنشطة التالية خالل  .9
، وإقامة نظام النوعيةون الھيدروكلوروفلوروكربون، وتقييد إدخال التكنولوجيات البديلة غير الھيدروكلوروفلوروكرب

الصناعيين والتجاريين المسجلين للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وإعادة تقييم  للمستوردينإبالغ إلزامي 
، ومواصلة أنشطة بناء القدرات HPMPالمرحلة الثانية من خطة  التكنولوجيات الجديدة التي يمكن إدخالھا خالل

فني إضافي، ووضع برنامج طويل األجل العتماد  400ج دراسي لتدريب عدد لفنيي التبريد بما في ذلك وضع منھ
فني، ووضع منھج للتدريب بھدف وضع نماذج للرقابة على التجارة  2,500الفنيين ألكثر من 

موظفا من موظفي الجمارك، ومواصلة  60بالھيدروكلوروفلوروكربون في مراكز تدريب موظفي الجمارك، وتدريب 
 .HPMPالوعي، ورصد وتقييم األنشطة المرتبطة بتنفيذ المرحلة األولى من خطة أنشطة استثارة 

  األمانة ةتعليقات وتوصي

  التعليقات
 

 العاملص يخالترانظام 

، وصلت تأكيدات من الحكومة بوضع نظام وطني عامل للتراخيص والحصص بشأن 63/17إعماال للمقرر  .10
، وأن النظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال. الواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون

الذي يعتبر المادة  22- ويتضمن نظام التراخيص الذي أنشأته الحكومة الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون
لجميع  2013الوحيدة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تستھلك في البلد. وقد خصصت حصة لعام 

، وسوف تحدد الحصص 2010و 2009متوسط الواردات في إلى الصناعيين والتجاريين استنادا  نالمستوردي
كمية محددة من المواد المستنفدة لألوزون التي يمكن  مستورد). ولكل 1للسنوات القادمة في وقت الحق (الجدول 

الجمارك استيراد المواد المستنفدة من خالل وزارة التجارة وإدارة  المعتمدين للمستورديناستيرادھا. واليمكن إالّ 
 لألوزون على أساس الحصص المخصصة لھم.
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 (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون) 2013: المستوى األقصى المسموح به الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون من عام 1الجدول 
 2015** 2014** 2013* الھيدروكلوروفلوروكربون
 103.5 125.1 123.1 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 118.4 121.5 123.5 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 221.9 246.6 246.6  المجموع
 محددة.  (*)

 .تقديرية  (**)

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

طن بقدرات استنفاد األوزون،  247.4حدد خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون ألغراض االمتثال بمقدار  .11
على النحو  2010و 2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7تھالك الفعلي المبلغ بموجب المادة االسإلى استنادا 

 246.6بقدرات استنفاد األوزون عن الكمية البالغة  طن 0.8. ويزيد خط األساس المحدد بمقدار 2المبين في الجدول 
ن. ولن يؤدي التغيير في خط لباكستا HPMPطن بقدرات استنفاد األوزون التي حددت وقت الموافقة على خطة 

 تغيير في مستوى التمويل الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ.إلى أساس الھيدروفلوروكربون 

 تقديرات) 2012و 7المادة  2011-2007: استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في باكستان (2الجدول 
 خط األساس *2012 2011 2010 2009 2008 2007 الھيدروكلوروفلوروكربون

   باألطنان المترية
 1,979.8 3,043.64 2,165.5 2,039.6 1,920.0 1,241.4 2,113.8 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,259.1 1,434.55 1,426.8 1,298.2 1,220.0 1,101.9 613.0 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 - 52.31 - - - - - ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3,238.9 4,530.5 3,592.3 3,337.8 3,140.0 2,343.3 2,726.8 المجموع باألطنان المترية

        باألطنان بقدرات استنفاد األوزون
 108.9 167.4 119.1 112.2 105.6 68.3 116.3 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 138.5 157.8 156.9 142.8 134.2 121.2 67.4 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 - 3.4 - - - - - ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 247.4 328.6 276.1 255.0 239.8 189.5 183.7 باألطنان بقدرات استنفاد األوزونالمجموع 
 .تقديرات  (*)

 القضايا التقنية

تھيئة  المعتمدة على الھيدروكربون في البلد، بما في ذلك حجم إعادة فيما يتعلق باستخدام غازات التبريد .12
، أوضحت اليونيدو أنه التوجد أنشطة للتھيئة في الوقت 22-األجھزة المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون

الحاضر. وقد استخدمت شركة اليكترون باك (وھي شركة وطنية لتصنيع أجھزة التبريد وأجھزة التجميد حصلت على 
إلى  12والكلوروفلوروكربون  11- لوروكربونمساعدات من الصندوق المتعدد األطراف للتحول عن الكلوروف

عن استخدام (أ) على التوالي) مؤخرا جدا مواردھا الخاصة لالستعاضة 134- السيكلوبنتان والھيدروفلوروكربون
تصميم وضعه إلى (استنادا  R-290المادة إلى (أ) في خط إنتاج أجھزة التجميد العميق 134- الھيدروفلوروكربون
غازات التبريد الطبيعية. كما أوضحت إلى بذل الجھود اآلن لتشجيع صناعة التبريد على التحول الشريك األلماني). وت

اليونيدو بأنه التوجد حاليا قواعد ومدونات تتيح استخدام نظم التبريد وتكييف الھواء المعتمدة على الھيدروكربون. 
فنيا من فنيي الخدمة على  195مدربا و  29 لتدريب 2012وعقدت حلقة عمل بالتعاون مع اليونيب في سبتمبر/ أيلول 

 ھذه المسألة.

كما أبلغت اليونيدو بأنه قد تم مؤخرا تقديم مشروع بشان إدارة مخزونات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص  .13
اضة حيث سيتم من خالله االستعمرفق البيئة العالمية إلى اآلمن منھا من خالل برنامج الستبدال األجھزة في باكستان 

عن أجھزة التبريد بأخرى تحقق كفاءة استخدام الطاقة، وسيجري استرجاع غازات التبريد في األجھزة والتخلص منھا 
 بصورة سليمة.

ستمكن الحكومة من خفض استھالك و  وتالحظ األمانة أن نظم التراخيص والحصص تعمل اآلن .14
 من  . وقد انتھى العمل تقريبا2015لول عام في المائة من خط أساسھا بح 10الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
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بالفعل عن اإلزالة الكاملة  ذلك  تحويل المنشئات الخمسة التي تقوم بتصنيع أجھزة التبريد المنزلية والتجارية، وأسفر
طن بقدرات  13.1ب (أي بزيادة 141-بقدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربونطن  84.9 لكمية تبلغ

. وستتيح أنشطة اإلزالة في قطاع الخدمة د األوزون عن استھالك المنشئات وقت الموافقة على المشروع)استنفا
تحقيق خفض آخر في استھالك  HPMPبموجب التنفيذ الحالي وتلك المقترحة في الشريحة الثانية من خطة 

 على التسرب.الرقابة  من خالل تنفيذ ممارسات الخدمة األفضل بما في ذلك 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  HPMPتعديل االتفاق الخاص بخطة 

لباكستان قبل تحديد خط األساس للھيدروكلوروفلوروكربون ألغراض  HPMPكان قد ووفق على خطة  .15
 ، أنضمن جملة أمور،  HPMPاالمتثال، وعلى ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة لدى الموافقة على خطة 

األھداف والتمويل") باالتفاق باألرقام الخاصة باالستھالك األقصى المسموح به، وإبالغ ألف ("-2تحدث التذييل 
البيانات التي أبلغتھا حكومة باكستان بموجب إلى (ھ). واستنادا  62/59اللجنة بالمستويات الناتجة عن ذلك (المقرر 

ق، وأضيفت فقرة جديدة لبيان أن االتفاق ، والجدول الزمني المعدل لإلزالة، جرى تحديث الفقرات في االتفا7المادة 
المحدث يحل مكان ذلك االتفاق الذي تم التوصل إليه خالل االجتماع الثاني والستين على النحو المبين في المرفق 

 سوف يرفق االتفاق المنقح الكامل بالتقرير النھائي لالجتماع السبعين.واألول بھذه الوثيقة. 

 التوصية

 اللجنة التنفيذية بمايلي:توصي أمانة الصندوق  .16

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   )أ (
 ؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لباكستان

ألف من االتفاق بين -2ألف و-1أن تحاط علما بأن أمانة الصندوق قد حدثت الفقرة األولى، والتذييلين   )ب (
خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون المحدد ألغراض إلى مة باكستان واللجنة التنفيذية استنادا حكو

االمتثال، وأضافت فقرة جديدة لبيان أن االتفاق المحدث يحل مكان االتفاق الذي تم التوصل إليه خالل 
 االجتماع الثاني والستين على النحو الوارد في المرفق األول بھذه الوثيقة؛

من استھالك  الثابتالتجميعي  حاط علما كذلك بأن نقطة البدء المنقحة للخفضوأن ت  )ج (
بقدرات استنفاد األوزون حسبت باستخدام استھالك  طن 247.4 الھيدروكلوروفلوروكربون تبلغ

 2009طنا بقدرات استنفاد األوزون أبلغت عن  255.0طن بقدرات استنفاد األوزون و 239.8
 ؛من بروتوكول مونتريال 7المادة على التوالي بموجب  2010و

 HPMPانية للمرحلة األولى من خطة ثوتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة ال .17
مع تكاليف الدعم بمستوى التمويل المبين في الجدول  2014إلى  2013لباكستان وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة لعام 

 التالي:

لمشروع تمويل ا عنوان المشروع 
 (بالدوالر األمريكي)

تكاليف الدعم 
 (بالدوالر األمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (أ)
 (المرحلة األولي، الشريحة الثانية)

 اليونيدو 6,000 80,000

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (ب)
 لشريحة الثانية)(المرحلة األولي، ا

 اليونيب 26,000 200,000

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/39 
Annex I 

 

1 
 

 
  ألولا رفـقالم

   

  متعدد األطرافال واللجنة التنفيذية للصندوق باكستان حكومةبين معدل التّفاق االنّص يجب إدماجه في 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

 (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)
  

  
("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  حكومة باكستاناالتفاق التفاھم بين  مثّل ھذاي    1

ل أول يناير/كانون الثاني قبل حلوألف ("المواّد")  -1قب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال المرا
من أطنان قدرات استنفاد  222.66 مقدارھاثابتة إلى كمية داول الزمنية لبروتوكول مونتريال بما يتماشى مع الج 2015

بموجب الجدول الزمني للتخفيض في بروتوكول  2015لعام تھالك المسموح به الحد األقصى من االستمثل  األوزون
  مونتريال.

واللجنة التنفيذية في االجتماع الثاني  باكستانان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   -16
 والستين للجنة التنفيذية. 

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  بدء إلجمالي التخفيضات في االستھالكنقطة ال المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 108.90 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 138.50 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  247.40      المجموع
 

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010    

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1-1
 المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون)

 ال يوجدال يوجدال يوجد 
247.40 247.40 222.66 

 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق  1-2
 وزون) جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األ

 ال يوجدال يوجدال يوجد 
247.40 247.40 222.66 

 ال يوجد

لوكالة المنفذة الرئيسية (منظمة األمم التمويل المتفق عليه ل 2-1
 (دوالر أمريكي) المتحدة للتنمية الصناعية)

  849 908 4*   000 80 000 20  849 008 5 

 375 664  1 500 6 000   *368 164  يكي)المنفذة الرئيسية (دوالر أمرتكاليف دعم الوكالة  2-2

وكالة المنفذة المتعاونة [برنامج األمم التمويل المتفق عليه لل 2-3
 ] (دوالر أمريكي)المتحدة للبيئة)

 000 200   000 200 000 40  000 440 

 57 200  5 200 26 000   26 000  لمنفذة المتعاونة (دوالر أمريكي)تكاليف دعم الوكالة ا 2-4

 5 448 849  60 000 280 000   5 108 849  إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 3-1

 432 864  6 700 32 000   394 164  مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2

 5 881 713  66 700 312 000   5 503 013  إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3-3

 7.4 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -جمالي اإلزالة من ھيدروكلوروفلوروكربونإ 1- 4-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22 -إزالة ھيدروكلوروفلوروكربون 2- 4-1
 101.5 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22 -لمتبقي من ھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل ا 3- 4-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (141 -إجمالي اإلزالة من ھيدروكلوروفلوروكربون 1- 4-2
 71.7 أطنان قدرات استھالك األوزون)شروعات سابقة موافق عليھا (ب  التي يتعين تحقيقھا في م141 -إزالة ھيدروكلوروفلوروكربون 2- 4-2
 66.8 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب  (141 -االستھالك المؤھل المتبقي من ھيدروكلوروفلوروكربون 3- 4-2

  دوالرا أمريكيا 363 064م للوكالة قدرھا دوالرا أمريكيا وتكلفة دع 4 840 849*تمت الموافقة في االجتماع الستين على مبلغ 
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