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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  رواندا

  الوكالة المنفذة  عنوان المشروع )أوال(

  ، اليونيدو(الوكالة الرئيسية) اليونيب  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)خطة إدارة إزالة 
 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 5.48  2011العام:   (المرفق جيم، المجموعة األولى) 7بيانات المادة  أحدث )ثانيا(
 

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

  رغاوي  أيروسوالت  المادة الكيميائية
مكافحة 
  النيران

  مذيبات  التبريد
عوامل 
  التصنيع

االستخدام في 
  المختبرات

االستھالك اإلجمالي 
  للقطاع

    خدمة  تصنيع  

 0.2       0.2   123-ھيدروكلوروفلوروكربونال

            124-ھيدروكلوروفلوروكربونال

 0.4       0.4   ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونال

الموجود  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط

         

 0.5       0.5   ب142-ھيدروكلوروفلوروكربونال

 4.4    4.4      22-ھيدروكلوروفلوروكربونال

 

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

  4.1  للتخفيضات اإلجمالية المستدامةنقطة البداية   4.1  :2010 – 2009ساس للفترة خط األ

  االستھالك المؤھل للتمويل (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 

  2.67  المتبقي  1.43  بالفعلالموافق عليه 
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون   اليونيب
  استنفاد األوزون) أطنان قدراتب(

0.2   0.2  0.2  0.1 0.6 

 144,640 31,640  33,900  33,900   45,200  التمويل (بالدوالرات األمريكية)
 

  بيانات المشروع )سادسا(
  

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

  فقا لبروتوكول مونتريالحدود االستھالك و
غير 
 متاحة

غير 
 2.67 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 4.10 متاحة

 غير متاحة

أطنان قدرات بأقصى استھالك مسموح به (
  استنفاد األوزون)

غير 
 متاح

غير 
 2.67 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 4.10 متاح

 غير متاح

التمويل المتفق 
 عليه

(بالدوالرات 
  األمريكية)

  اليونيب
تكاليف 
  المشروع

42,000 0 40,000 0 0 30,000 0 30,000 0 28,000 170,000 

 22,100 3,640 0 3,900 0 3,900 0 0 5,200 0 5,460  تكاليف الدعم

  اليونيدو
تكاليف 
  المشروع

55,000 0 0 0 0 55,000 0 0 0 0 110,000 

 9,900 0 0 0 0 4,950 0 0 0 0 4,950  تكاليف الدعم

األموال التي وافقت عليھا اللجنة 
  (بالدوالرات األمريكية) التنفيذية

تكاليف 
  المشروع

97,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,000 

 10,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,410  تكاليف الدعم

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

  (بالدوالرات األمريكية)

تكاليف 
  المشروع

0 0 40,000 0 0 0 0 0 0 0 40,000 

 5,200 0 0 0 0 0 0 0 5,200 0 0  تكاليف الدعم

 

  موافقة شمولية  األمانة: ةتوصي
 

   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/41 
 
 

3 

  وصف المشروع
 
قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى  ،بالنيابة عن حكومة رواندا -1

االجتماع السبعين للجنة التنفيذية طلبا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
 5 200تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي، زائد 40 000الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية قدرھا 

لليونيب. ويشتمل الطلب على تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  أمريكي دوالر
 .2016إلى  2013تنفيذ الشريحة للفترة  ةالھيدروكلوروفلوروكربونية، وخط

  الخلفية
 
 رواندال خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من وافقت اللجنة التنفيذية على  -2

ائة من خط األساس في الم 35بنسبة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك الرابع والستين لخفض في اجتماعھا 
من ه عليافق مومجموع مستوى تمويل وب بتنفيذ مشترك من اليونيب واليونيدو، 2020يناير/كانون الثاني  1بحلول 

االجتماع . وفي دوالر أمريكي 32 000 البالغةدوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة  280  000 قدرهحيث المبدأ 
خطة إدارة إزالة المواد وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة األولى من المرحلة األولى من نفسه، 

زائد تكاليف دوالر أمريكي  42 000ويشمل  ،ريكيةدوالرات أم 107 410، بمبلغ قدره الھيدروكلوروفلوروكربونية
 4 950 البالغةزائد تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 55  000و لليونيبدوالرا أمريكيا  5  460 البالغةدعم الوكالة 

 .دوالرا أمريكيا لليونيدو

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

المواد  إزالةدعم أنشطة يلتراخيص والحصص إلصدار ا اأنشأت حكومة رواندا نظام -3
المواد  التي تحتوي علىلمعدات ضوابط ليتضمن نظام الترخيص والحصص و. البلدفي  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .2013في عام وبدأ تشغيله ، الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد الجمارك لتعزيز القدرات الوطنية لمراقبة استيراد  وموظفيالمدربين  تدريب وجرى -4
بشأن تنفيذ  اآلخرينإنفاذ القانون والجمارك من موظفي  45تم تدريب ما مجموعه و. الھيدروكلوروفلوروكربونية

التبريد  غازاتء أجھزة الكشف عن تم شراو. إنفاذ الحصصالتراخيص والحصص، ورصد الواردات وإصدار نظام 
ممارسات  علىا تقني 60تدريب و تينعمل تدريبي حلقتي. كما تم تنظيم البلدوتسليمھا إلى نقطة الدخول الرئيسية في 

الھيدروكربونية.  غازات التبريد، واستخدام وإعادة التھيئةالتبريد وإعادة استخدامھا،  واسترداد غازاتالجيدة،  ةالخدم
 ين.تقنيمزيد من التدريب ومنح الشھادات للعلى تقديم الرواندا  فيجمعية التبريد وتساعد 

إدراج المسائل المتعلقة الجمارك لضمان  وإدارةتعاون وحدة األوزون الوطنية مع كلية التدريب المھني وت -5
ي تقنيتدريب  لمواصلةالتدريبية وتخصيص ميزانية من وزارة المالية  ھابروتوكول مونتريال بالكامل في مناھجب

ين تقنيلتدريب ال امتيازكمراكز  كبيرةورش عمل  وعدةوموظفي الجمارك. وقد تم اختيار كلية التدريب المھني التبريد 
مواصفات المعدات واألدوات الالزمة وتم االنتھاء من إعداد دوات، والمساعدة في جمع البيانات. واألالمعدات إدارة و

تقديم العطاءات واختيار المورد. ومن يجري اآلن ، وھاة تدويروإعادغازات التبريد استرداد ولدعم الممارسات الجيدة 
 .2013 /آبفي نھاية أغسطس االمتيازتسليم المعدات واألدوات إلى مراكز  المنتظر

تم صرف للشريحة األولى،  عليه وافقمدوالر أمريكي  97 000أصل مبلغ ، من 2013 /نيسانأبريل وحتى -6
ألمانة واألنشطة التي إلى ا. وقدم تقرير مالي دوالر أمريكي 7 900مبلغ دوالر أمريكي وااللتزام ب 89 100مبلغ 
 دعم اإلنفاق.تفي الشريحة األولى  نفذت
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 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخطط السنوية للشريحة الثانية من 

 :2016و 2013األنشطة التي سيتم تنفيذھا بين عامي  ترد أدناه -7

وإعادة التدوير،  واالستردادلخدمة الجيدة اخدمة على ممارسات ال من تقنيي 40مواصلة تبريد   (أ)
 ؛غازات التبريد الھيدروكربونيةوالعمل مع  ةاآلمن والمناولة

تنفيذ نظام بشأن الجمارك موظفا آخر من موظفي  60تدريب وتدريب موظفي الجمارك  كليةتعزيز   (ب)
غازات تحديد  وبشأن، ص بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخاإصدار التراخيص والحصص 

اللوائح المعدلة بشأن المواد ، ونشر التبريد من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومخاليطھا
 ألوزون؛المستنفدة ل

توعية حلقة عمل واحدة للمستوردين، و عناصر التنفيذ، وتنظيم في مختلف التوعيةإدماج أنشطة   (ج)
 في إطار مشروع التعزيز المؤسسي؛لجمھور لعامة ا

 والمعدات واألدوات وقطع الغيار؛من خالل توفير المساعدة التقنية  االمتيازتعزيز مراكز   (د)

تحقق مستقل إذا إجراء ألداء، والمساعدة في ة لالرصد والتقييم، بما في ذلك إجراء مراجعة سنوي  )ھ(
 تقرير مرحلي سنوي وخطة تنفيذ. وإعدادلزم األمر؛ 

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات

  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نظام عامل بشأن إصدار التراخيص

وصل واللجنة التنفيذية،  روانداوعلى النحو المطلوب بموجب االتفاق بين حكومة  63/17تمشيا مع المقرر  -8
التراخيص والحصص بالنسبة للواردات والصادرات من  وطني يجري إنفاذه بشأنوجود نظام ب يفيدحكومة تأكيد من ال

المواد وأن الحكومة على ثقة من تحقيق أھداف مراقبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
   .المنصوص عليھا في بروتوكول مونتريال لمدة االتفاق الھيدروكلوروفلوروكربونية

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك المواد 

خط األساس  تم تقديرلرواندا،  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعندما تمت الموافقة على  -9
طن من قدرات  4.1 الرسمي بمقداراآلن خط األساس  ُحددطن من قدرات استنفاد األوزون. و 3.9 بمقدارلالمتثال 

الحظت األمانة أن كميات صغيرة من وأدناه.  1ن في الجدول مبيعلى النحو الاستنفاد األوزون، 
ب 142- ب والھيدروكلوروفلوروكربون141-والھيدروكلوروفلوروكربون 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

لم تدرج ھذه المواد  أنو 2009منذ عام الرغاوي عوامل نفخ ك 11- الكلوروفلوروكربون أيضا لتحل محل استوردت
 اإلزالةناقشت األمانة طبيعة االستھالك وو. الرابع والستين في االجتماع الموافق عليهواالتفاق  في خط األساس المقدر

خطة إدارة ھذه المواد الثالث في المرحلة األولى من  على إزالةمع اليونيب. وبناء على اقتراح األمانة، وافقت رواندا 
البداية فاق وفقا لذلك ليعكس ھذا التغيير. كما تم تنقيح نقطة . وسيتم تنقيح االتإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد على مستوى تمويل  أي أثرطن من قدرات استنفاد األوزون، مع عدم وجود  4.1إلى 
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية
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  22-خط أساس استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون - 1الجدول 

 خط األساس التقديري

 خط األساس 2011 2010 2009 2008 2007 المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية

HCFC-22 
 71.54  *74.29 68.79 64.91 60.18أطنان مترية

 3.9  *4.09 3.78 3.57 3.31أطنان قدرات استنفاد األوزون

خط األساس المحدد 
)7  (المادة  

22 

 أطنان مترية

60.18 64.91 62.34 74.29 79.80 

74.77 

123   3.00 3.00 10.01 

 3.80 1.47 1.47   ب141

 7.25 1.98 1.98   ب142

 100.86 80.74 68.79   المجموع

 خط األساس 2011 2010 2009 2008 2007 المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية خط األساس التقديري

خط األساس المحدد 
)7  (المادة  

22 

األوزونأطنان قدرات استنفاد   

3.31 3.57 3.43 4.09 4.39 

4.1 

123   0.06 0.06 0.20 

 0.42 0.16 0.16   ب141

 0.47 0.13 0.13   ب142

 5.48 4.4 3.8   المجموع

 2009* تقديرات تستند إلى استھالك عام 

 مسائل تقنية

أن ببلغت الھيدروكربونية، وأُ  التبريدغازات في السوق واستخدام المتاحة بدائل الاستفسرت األمانة عن  -10
 134A والھيدروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون المتاحة حاليا في السوق ھي غازات التبريد

 إال بناءالھيدروكربونية  . وال تستورد غازات التبريد407 والھيدروكلوروفلوروكربون 404 والھيدروفلوروكربون
المستوردة الھيدروكربونات و. مستخدمةجدا من األجھزة  قليال األن ھناك عدد نظراعلى طلب من قبل عميل معين 

) لقطاع تكييف الھواء. وتعمل وحدة HC-290لتبريد والبروبان (قطاع ا) لHC-600Aعادة ھي األيزوبيوتان (
المفروضة  الضرائبأو تخفيض  لمنح إعفاء من الضرائباألوزون الوطنية مع وزارة المالية والتخطيط االقتصادي 

حاليا وتتبع الھيدروكربونية.  غازات التبريدلبيئة بما في ذلك لالصديقة والطاقة في كفاءة التي تحقق ال منتجاتال على
على الرغم من ووطنية.  قوانينمعايير وإعداد المعايير الدولية لغازات التبريد الھيدروكربونية في الممارسة ويجري 

تدريب  فمن شأن، مستخدمة في الوقت الحاليقائمة على المواد الھيدروكربونية ه ال توجد إال أجھزة قليلة جدا أن
أن غازات التبريد الھيدروكربونية وكذلك دعم السياسات من الحكومة  بشأنللمستوردين المقررة عمل وحلقة الالتقنيين 
المواد ساھم في الحد من انبعاثات كل من صديقة للبيئة وتال غازات التبريداستخدام على تشجع 

 الدفيئة.وغازات  الھيدروكلوروفلوروكربونية

في الشريحة المقررة الحظ أن تنفيذ األنشطة اليونيب، وتاستعرضت األمانة التقرير المرحلي المقدم من و -11
ھنية. ويجري تعزيز ين في مناھج معاھد التدريب المتقنيدمج تدريب موظفي الجمارك والأُ واألولى كانت مرضية. 

ين. وسوف تسھم ھذه تقنيللالتدريب ومنح شھادات االضطالع ب الرابطة منرواندا بھدف تمكين  فيرابطة التبريد 
التراخيص إصدار نظام ويعمل . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلزالةاألنشطة إلى استدامة طويلة األجل 

المواد  إلزالةتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال  قتحقين الحكومة من مكّ سيُ و معمول به والحصص
 فصاعدا. 2013من عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 تتخذكذلك أن حكومة رواندا اليونيب  ، أوضحاإلزالةاستراتيجية بوردا على سؤال من األمانة فيما يتعلق  -12
المواد الواردات من وفي حين أن . الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد لتحقيق الحد من استھالك  اشمولي انھج

من خالل نظام إصدار التراخيص ھذه المواد مراقبة على التي تحتوي والمعدات  الھيدروكلوروفلوروكربونية
االسترداد حدات وخاصة والممارسات الجيدة وتوفير المعدات،  علىين تقنيتدريب الأن يؤدي الحصص، من المتوقع و
في قطاع التبريد  على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلحد من الطلب المتنقلة أن تؤدي إلى ا دة التدويرإعاو
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رواندا حظر استيراد المعدات القائمة على وتعتزم ). البلدفي المائة من إجمالي استھالك  74 يستأثر بنسبةالتجاري (
 .2015المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

 المتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتفاق اال يحتنق

، طلبت اللجنة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالموافقة على المرحلة األولى من  عند -13
قام أقصى استھالك ألف ("األھداف والتمويل") من االتفاق بأر-2منھا تحديث التذييل األمانة جملة أمور  إلىالتنفيذية 

أبلغت واستنادا إلى البيانات التي (ھ)).  64/35مسموح به، وإخطار اللجنة بالمستويات الناتجة وفقا لذلك (المقرر 
 وجدولھا الزمني المنقح لإلزالة، جرى تحديث الفقرات ذات الصلة من االتفاق 7بموجب المادة  روانداحكومة  عنھا

جديدة لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه  ، وأضيفت فقرةلتعكس خفض التمويل
جتماع الرابع والستين، على النحو المبين في المرفق األول بھذه الوثيقة. وسيُلحق االتفاق المنقح الكامل بالتقرير االفي 

 .النھائي لالجتماع السبعين

  التوصية

 بما يلي: اللجنة التنفيذية تقومتوصي أمانة الصندوق بأن  -14

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

مة ألف من االتفاق بين حكو-2ألف و-1والتذييلين  1اإلحاطة علما بأن أمانة الصندوق حدثت الفقرة   (ب)
واللجنة التنفيذية، استنادا إلى خط أساس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المحدد لالمتثال،  رواندا

جديدة لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في  16وأضافت فقرة 
  ؛قةجتماع الرابع والستين، على النحو المبين في المرفق األول بھذه الوثياال

اإلحاطة علما كذلك بأن نقطة البداية المنقحة للتخفيضات اإلجمالية المستدامة في استھالك المواد   (ج)
ومحسوبة باستخدام طن من قدرات استنفاد األوزون،  4.1الھيدروكلوروفلوروكربونية قدرھا 

وزون المبلغ طن من قدرات استنفاد األ 4.4و طن من قدرات استنفاد األوزون 3.8االستھالك البالغ 
  .من بروتوكول مونتريال 7، على التوالي، بموجب المادة 2010و 2009 يلعامھا نع

خطة إدارة إزالة الشريحة الثانية من المرحلة األولى من شمولية على موافقة بكذلك أمانة الصندوق توصي و -15
وتكاليف الدعم  ،2016-2013للفترة  وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة لھا، رواندال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  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)
 الشريحة الثانية)األولى، 

 اليونيب 40,0005,200
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  األولمرفـق ال
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  رواندا حكومة بين 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 ("  رواندا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  2,67واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1ب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال المراق

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
  مونتريال.

من  2-1سنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك ال 2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

تمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بال ألف.-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) "ولىمواد المرفق جيم، المجموعة األ

 في الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لأل
  .مواد(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من ال  3-4-4و  3-3-4، 3-2- 4، 3-1-4 ألفقيا

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

  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

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

 3.75 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.06 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.16 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.13 األولى جيم ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 4.10      المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

جدول تخفيضات بروتوكول 1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان

 قدرات استنفاد األوزون)

 غير متوفر 2.67 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 4.10 4.10غير متوفرغير متوفر 

الحد األقصى المسموح به 1-2
الكلي من مواد  لالستھالك

المرفق جيم، المجموعة األولى
(أطنان قدرات استنفاد 

 األوزون) 

 غير متوفر 2.67 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 4.10 4.10غير متوفرغير متوفر 

التمويل المتفق عليه للوكالة 2-1
المنفذة الرئيسية (اليونيب)

 (دوالر أمريكي)
 

42,000 0 40,000 0 0 30,000 0 30,000 0 28,000 170,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2-2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

 
5,460 0 5,200 0 0 3,900 0 3,900 0 3,640 22,100 

التمويل المتفق عليه للوكالة 2-3
المنفذة المتعاونة (اليونيدو)

 (دوالر أمريكي)
 

55,000 0 0 0 0 55,000 0 0 0 0 110,000 

لوكالة المنفذةتكاليف دعم ا 2-4
 المتعاونة (دوالر أمريكي) 

 
4,950 0 0 0 0 4,950 0 0 0 0 9,900 

إجمالي التمويل المتفق عليه 3-1
 (دوالر أمريكي)

 
97,000 0 40,000 0 0 85,000 0 30,000 0 28,000 280,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر 3-2
 أمريكي)

 
10,410 0 5,200 0 0 8,850 0 3,900 0 3,640 32,000 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3-3
 (دوالر أمريكي)

 
107,410 0 45,200 0 0 93,850 0 33,900 0 31,640 312,000 

 1.09 استنفاد األوزون) (أطنان قدرات 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون4-1-1

 0.0 اد األوزون)أطنان قدرات استنف( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون4-1-2

 2.66 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   22-االسھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون4-1-3

 0.06 استنفاد األوزون) (أطنان قدرات 123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1

 0.00 نفاد األوزون)أطنان قدرات است( 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   123-االسھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3

 0.16 استنفاد األوزون) (أطنان قدرات ب141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-1

 0.00 ات استنفاد األوزون)أطنان قدر( ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-2

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   ب141-االسھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-3

 0.13 استنفاد األوزون) (أطنان قدرات ب142-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-1

 0.00 نان قدرات استنفاد األوزون)أط( ب142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-2

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   ب142-االسھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-3

  
------- 
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