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  متعددة السنواتالمشروعات ال –ورقة تقييم المشروع 

 سيشيل

 

  الوكالة  (أوال) عنوان المشروع

 ألمانيا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

(طن من قدرات استنفاد  0.93 2011 السنة:  7ة (ثانيا) أحدث بيانات الماد
 األوزون)

 

 2012   السنة:  (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
  إجمالي   االستخدامات المعملية  عامل تصنيع  المذيبات  التبريد  مكافحة الحريق  الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  لقطاعياالستھالك ا

   الخدمة  التصنيع  
 0.02   0.02      ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.01   1.01      22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

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

 1.4 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 1.4   2010-2009خط األساس لفترة 

 تھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)االس
 0.0 :المتبقي1.4  موافق عليه بالفعل:

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  (خامسا) خطة األعمال
2020-
2024 

 المجموع 2025

 ألمانيا

إزالة المواد المستنفذة 
لألوزون (طن من قدرات 

  استنفاذ األوزون)

0.37 0 0.41 0 0 0 0 0 0.14 0.92 

 450,667 67,600 0 0 0 0 0 202,800 0 180,267  التمويل (دوالر أمريكي)
 

  (سادسا) بيانات المشروع
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020-
2024 

 المجموع 2025

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
  (تقديرية)

n/a n/a 1.40 1.40 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 0.91 0.46 n/a 

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من 
  قدرات استنفاذ األوزون)

1.25 1.25 0.94 0.7 0.53 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0 n/a 

 تكاليف المشروع
المطلوبة من 
 حيث المبدأ
(بالدوالر 
 األمريكي

 ألمانيا

تكاليف 
  المشروع

200,000 0 160,000 0 180,000 0 0 0 0 0 60,000 600,000 

تكاليف 
  الدعم

25,333 0 20,267 0 22,800 0 0 0 0 0 7,600 76,000 

األموال التى وافقت عليھا 
(بالدوالر  اللجنة التنفيذية

 األمريكي)

تكاليف 
  المشروع

200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 

تكاليف 
  الدعم

25,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,333 

المطلوب  مجموع التمويل
(بالدوالر في ھذا االجتماع 

 األمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0 160,000 0 0 0 0 0 0 0 0 160,000 

تكاليف 
  الدعم

0 0 20,267 0 0 0 0 0 0 0 0 20,267 

 

 موافقة شمولية توصية األمانة
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  وصف المشروع
 
االجتماع السبعين للجنة إلى سيشيل  قدمت حكومة ألمانيا، بوصفھا الوكالة المنفذة الوحيدة، نيابة عن حكومة .1

) بتكلفة تبلغ HPMPالتنفيذية طلبا لتمويل الشريحة الثانية من خطة إدارة إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (
تقريرا مرحليا دوالرا أمريكيا. ويتضمن التقديم  20,267 دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 160,000
 .2015إلى  2013خطة التنفيذ للفترة إلى باإلضافة  HPMPيذ الشريحة األولى من خطة بشأن تنف

 الخلفية

خالل اجتماعھا الثالث والستين لتحقيق اإلزالة الكاملة  HPMPاللجنة التنفيذية قد وافقت على خطة كانت  .2
 600,000ث المبدأ قدره بمستوى تمويل ووفق عليه من حي 2025للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

دوالر أمريكي ووافقت اللجنة التنفيذية في نفس االجتماع  76,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 25,333دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  200,000بمبلغ  HPMPعلى الشريحة األولى من خطة 

 دوالرا أمريكيا.

 HPMPي عن تنفيذ الشريحة األولى من الخطة التقرير المرحل

وضعت حكومة سيشيل سياسات وقواعد شاملة لدعم إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فضال عن  .3
تعظيم المنافع المناخية من خالل خفض استخدام المود الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتضم نظام التراخيص 

ونية والمعدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون، وأصبح يعمل والحصص المواد الھيدروكلوروفلوروكرب
 .2013بصورة كاملة منذ 

المعينين حديثا لضمان توفير التدريب موظفي الجمارك وأدرج نموذج بشأن بروتوكول مونتريال في تدريب  .4
من  26الشريحة األولي تدريب  لجميع المعينين الجدد فيما يتعلق بالرقابة على المواد المستنفذة لألوزون، وتم خالل

موظفي الجمارك على تنفيذ نظام التراخيص والحصص، والتعرف على غازات التبريد المعتمدة على 
الھيدروكلوروفلوروكربون وخالئطه. قد أدرج نموذج عن ممارسات خدمة التبريد الجيدة في المناھج الدراسية لمعھد 

اد فنيي التبريد وأصبح اليسمح إالّ ألولئك الذين تم تقييمھم وإصدار سيشيل للتكنولوجيا. ونفذ نظام شھادات اعتم
 شھادات االعتماد لھم باالضطالع بأعمال خدمة أجھزة التبريد.

سيشيل إزالة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخفض استخدام المواد وتعتزم  .5
تبريد الطبيعية المعتمدة على الالبديلة لغازات الھيدروفلوروكربونية في نفس الوقت، واختارت التكنولوجيات 

) لألجھزة في قطاع تكييف الھواء المنزلي والتجاري. 290-الھيدروكربون بھدف استخدام البروبان (الھيدروكربون
 ونتيجة لطابع القابلية لالشتعال لغازات التبريد البديلة، يتعين توفير تدريب واسع النطاق لضمان جاھزية المدربين وأن

 يكون مركز التدريب مجھزا بصورة مالئمة لتمكنه من النجاح في تدريب الفنيين أثناء العمل.

وخالل تنفيذ الشريحة األولى، تركز تدريب الفنيين على المناولة المأمونة والعمل بغازات التبريد المعتمدة  .6
 35دة بواسطة خبير دولي حضرھا . وأجريت دورة تدريبية واحالمجزأةعلى الھيدروكربون في وحدات تكييف الھواء 

فنيا على االستخدام المأمون لغازات  39مشاركا. وفي أعقاب تدريب المدربين، نظمت دورتان تدريبيتان، وتدريب 
التبريد المعتمدة على الھيدروكربون. وقدم لمعھد سيشيل للتكنوولجيا مجموعات أدوات وجھاز الستخدام غازات 

وكربون إلجراء الدورات التدريبية. وتم شراء ست وحدات من أجھزة تكييف الھواء التبريد المعتمدة على الھيدر
المعتمدة على الھيدروكربون لتدريب الفنيين، ولألغراض التدليلية. ويتوقع أن يشجع ذلك المستوردين على  المجزأة

ب على عمليات التھيئة، إدخال غازات التبريد واألجھزة المعتمدة على الھيدروكربون. وعقب االنتھاء من التدري
 .290-الھيدروكلوروإلى  22- أعيدت تھيئة عشر وحدات لتكييف الھواء تعتمد على الھيدروكلوروفلوروكربون
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دوالر أمريكي كان  200,000دوالرا أمريكيا من مجموع  104,598، تم إنفاق 2013وحتى أبريل/ نيسان  .7
دوالر أمريكي مع األموال الموافق عليھا  95,402البالغ قد ووفق عليھا للشريحة األولى. وسيجري إنفاق الباقي 

 للشريحة الثانية.

  HPMPالخطط السنوية للشريحة الثانية لخطة 

نظرا إلدراج إدارة الجمارك نموذج الھيدروكلوروفلوروكربون في برنامج التدريب المنتظم للموظفين الجدد.  .8
ية واحدة سنويا. وسيضمن ذلك إبقاء موظفي دورة تجديدإلى  HPMPسيجري خفض التدريب في إطار خطة 

الجمارك على دراية بأحدث التطورات، والتدريب على المھارات الجديدة للتعامل مع التحديات الناشئة، وسيجري 
 إنشاء مختبر لتيسير اختيار غازات التبريد وخالئطھا والتعرف عليھا.

ي التبريد نشاطا جاريا ذاتي التمويل مع يفن ومثلما الحال بالنسبة لتدريب موظفي الجمارك، أصبح تدريب .9
إدراج دليل التدريب في المناھج الدراسية ذات الصلة في معھد سيشيل للتكنولوجيا، ويجري تنفيذ عملية شھادات 

األوزون الوطنية برصد العملية وضمان إبالغ المدربين في المعھد بأي تطورات جديدة  ةاعتماد الفنيين. وستقوم وحد
م بالمعلومات ھالتبريد وتكييف الھواء ومن المقرر تنظيم ثالث دورات للفنيين خالل الشريحة الثانية لتزويدفي قطاع 

 دالمحدثة عن أحدث المھارات وتطورات التكنولوجيا في قطاع خدمة التبريد. وسيجري تزويد المعھد والفنيين بالمزي
 من مجموعات األدوات واألجھزة.

تنفيذ الشريحة الثانية بالترويج الستخدام غازات التبريد المعتمدة على وستقوم حكومة سيشيل خالل  .10
الھيدروكربون من خالل السياسات والقواعد الحكومية. وسيطبق برنامج للحوافز لتشجيع المستخدمين النھائيين على 

ة على ذلك، تكنولوجيا الھيدروكربون. وعالوإلى  22-تحويل أجھزتھم المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون
سيدلل مشروع رائد على تحويل نظام التبريد في المباني الحكومية الذي يستخدم حاليا وحدات تكييف الھواء الموزعة 

نظام تبريد المباني العامل بالھيدروكربون، والذي يجري تشغيله إلى  22-المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون
 بالطاقة الشمسية.

لوطنية أنشطة الستثارة الوعي للترويج لتكنولوجيا الھيدروكربون بين المستوردين ا األوزون وستجري وحدة .11
وأصحاب المصلحة اآلخرين في مجال الصناعة. كما ستجري وحدة األوزون الوطنية عمليات رصد وتقييم تشمل 

التقارير المرحلية مراجعات سنوية لألداء،والمساعدة في عملية التحقق المستقلة (إذا كانت ضرورية) وإعداد إجراء 
 السنوية وخطط التنفيذ.

 
 

 تعليقات وتوصية األمانة 

 التعليقات
 
 نظام العامل لتراخيص الھيدروكلوروفلوروكربونال

وحسب المطلوب بموجب االتفاق بين حكومة سيشيل واللجنة التنفيذية، تلقى تأكيد من  63/17إعماال للمقرر  .12
يص والحصص للواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوركربون، الحكومة يبين وضع نظام وطني عامل للتراخ

 وأن الحكومة على ثقة بتحقيق أھداف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خالل فترة االتفاق. والحظت األمانة أن تنفيذ أنشطة الشريحة األولى كان مرضيا، وأن نظام الحصص يعمل وأن 

فصاعدا، وأن النظام سيمكن الحكومة في تحقيق تدابير الرقابة بموجب  2013الحصص السنوية قد حددت من 
 فصاعدا. 2013ا من عام بروتوكول مونتريال إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اعتبار
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 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

طن بقدرات استنفاد األوزون  1.40كانت  2012أن الواردات التقديرية في إلى أشار التقرير المرحلي  .13
، وھو رقم يتجاوز االستھالك األقصى المسموح به البالغ 22-طن متري) من الھيدروكلوروفلوروكربون 25.4(

طن بقدرات استنفاد األوزون  0.15من االتفاق بمقدار  1.2تنفاد األوزون الوارد في العمود طن بقدرات اس 1.25
في جزر التي استوردت  22-طن متري من الھيدروكلوروفلوركربون 25.4وأبلغت حكومة ألمانيا أن الكمية البالغة 

في السفن التي تحمل أعالما طن متري استخدمت في شحن أجھزة التبريد  7.74تتضمن كمية تبلغ  2012سيشيل في 
من بروتوكول مونتريال. ولذا فإن الكمية الفعلية من  7أجنبية. وسوف يبلغ ھذا الرقم باعتباره تصديرا بموجب المادة 

طن متري)  17.66طن بقدرات استنفاد األوزون ( 0.97الھيدروكلوروفلوروكربون المستخدمة في قطاع الخدمة تبلغ 
طن بقدرات استنفاد األوزون في  1.25لمستوى األقصى المسموح به من االستھالك البالغ . ويقل ذلك عن ا2012في 

 طن بقدرات استنفاد األوزون. 0.93بمقدار  2013. وحدد مجموع حصص الواردات لعام 2012االتفاق لعام 

زون الذي طن بقدرات استنفاد األو 1.38والحظت األمانة أن خط األساس للھيدروكلوروفلوروكربون البالغ  .14
طن بقدرات استنفاد  1.4حدد خالل االجتماع الثالث والستين كان تقديرات. واآلن حدد خط األساس رسميا بمقدار 

األوزون بواسطة أمانة األوزون. ولذا سيجري تعديل نقطة البدء دون أي تاثير على مستوى التمويل الموافق عليه 
 خالل االجتماع الثالث والستين.

 ةالتقنيالقضايا 

الحظت األمانة أن إعادة تھيئة األجھزة المعتمدة على الھيدروكربون قد وضعت باعتبارھا االستراتيجية  .15
ت قد وضعت روكربون، وتساءلت عما إذا كانولتحقيق أھداف خفض الھيدروكلوروفل HPMPالرئيسية في خطة 

من األجھزة المعتمدة على  شروط مسبقة إلعادة تھيئة األجھزة بما في ذلك تحديد الرقابة على الواردات
الھيدروكلوروفلوركربون ومعايير األمان بشأن أسواق غازات التبريد السريعة االشتغال، ومناولة غازات التبريد 

 السريعة االشتغال.

وأبلغت حكومة ألمانيا أن حكومة سيشيل تعمل صوب وضع ھذه الشروط. وعلى الرغم من أن الحظر على  .16
ة على الھيدروفلوروكربون لم يفرض بعد، فإن نظام التراخص والحصص المنفذ في الوقت استيراد األجھزة المعتمد

الحاضر بشأن األجھزة المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون قادر على تقييد وارداتھا. ويتوقع فرض حظر على 
سياسات ضرائيبية  حكومة جزر سيشيل وضع . وتعتزم2015األجھزة المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون في 

إلى لتنظيم أسعار غازات التبريد المعتمدة على الھيدروكربون. وخالل تدريب الفنيين على عمليات إعادة التھيئة 
الھيدروكربون، اتبعت معايير االتحاد األوروبي بشأن غازات التبريد السريعة االشتعال وتدرس حكومة سيشيل وضع 

لتبريد السريعة االشتعال على أساس معايير االتحاد األوروبي. وبالنسبة ا معايير ومدونات لألمان بشأن غازات
دوالرا أمريكيا تقريبا  18-14مايقرب من  22-لظروف السوق، تبلغ األسعار الحالية للھيدروكلوروفلوركربون

أمريكيا  دوالرا 22) مقدار 290-للكيلوغرام في حين تبلغ أسعار البروبان من رتبة غازات التبريد (ھيدروكربون
 40في نظم التبريد المماثلة تقل عادة بنسبة  290-للكيلوغرام. وبعد مراعاة حقيقة أن وزن الشحنة من الھيدروكربون

، يبدو أن استخدام غازات التبريد المعتمدة على 22- في المائة عن ذلك الخاص بالھيدروكلوروفلوروكربون 50إلى 
تصادية للمستخدمين النھائيين. ويمكن زيادة تنظيم أسعار الھيدروكربون أكثر مالءمة من الناحية االق

المستخدمين النھائيين  ميلمن خالل السياسة الضرائيية مما قد يزيد من  R-290 و 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
درتھم المواءمة مع ھذه الغازات المواتية من الناحية البيئية. وسوف يؤدي التدريب المستمر واعتماد الفنيين من قإلى 

على خدمة األجھزة المعتمدة على الھيدروكربون وتعزيز الثقة بين المستخدمين النھائيين والمستوردين في اعتماد 
 البدائل الجديدة.

في  40والحظت األمانة كذلك أن سيشيل قد اختارت اإلزالة المعجلة وأن الخفض الوارد في االتفاق يمثل  .17
في المائة من االستھالك اإلجمالي يوجد في قطاع  70. ونظرا ألن 2016الى  2013المائة من خط األساس للفترة 

كيلوغرام للوحدة، فإن تخقيق  1.5تكييف الھواء المنزلي والتجاري والذي ينطوي عادة على شحن للغاز يقل عن 
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عن كيفية  الخفض المطلوب يقتضي إعادة تھيئة أو استبدال كمية كبيرة من الوحدات. وسألت األمانة حكومة ألمانيا
 .HPMPتحقيق ھذا الخفض بھذا القدر المحدود من تمويل خطة 

وأبلغت حكومة ألمانيا أنه سيجري تطبيق برنامج للحوافز للمستخدمين النھائيين خالل الشريحة الثانية  .18
لقطاع  الى الھيدروكربون. وبالنسبة للتحول  لديھا المجزأةادة تھيئة وحدات تكييف الھواء علتشجيع الفنادق على إ

في المائة من االستھالك اإلجمالي، سينفذ استرجاع غازات التبريد وإعادة استخدامھا  28التبريد التجاري، الذي يشكل 
الى أن تظھر تكنولوجيا مناسبة في المستقبل. وسيجري تنفيذ مشروع تدليلي باستخدام أجھزة تبريد المباني المعتمدة 

مسية في المباني الحكومية التي تستخدم حاليا وحدات تكييف الھواء المجزأة على الھيدروكربون مقترنة بالطاقة الش
. ومن المتوقع 5المفردة. وھذه تكنولوجيا متطورة بالقدر الكافي في أوروبا إالّ أنھا لم تطبق في أي بلد من بلدان المادة 

جيا، سوف تطبق على مباني مماثلة الحصول على بيانات وخبرة من خالل المشروع التدليلي. فإذا نجحت ھذه التكنولو
ية مع أصحاب المصلحة سوف رفي جزر سيشيل. كما شددت على أن برنامج استثارة الوعي وحلقات العمل التشاو

توفر بيئة ممكنة إلدخال غازات التبريد المعتمدة على الھيدروكربون. ويجري حث أصحاب المصلحة في صناعة 
 سيجتذب مماغيير بالنظر الى أن ھذا سوف يعزز من صورتھا الصديقة للبيئة السياحة بما في ذلك الفنادق على الت

ملتزمة التزاما  التبريدالسياح من أوروبا. وشددت حكومة ألمانيا كذلك على أن حكومة جزر سيشيل وصناعة غازات 
د ونظام الحصص الكربون. وعلى اساس دعم القواع حيادكبيرا بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحقيق 

. وتأخذ HPMPالتي ستتبع بدقة، تشعر الحكومة بالثقة في تحقيق الجدول الزمني لإلزالة المعجلة الوارد في خطة 
األمانة في االعتبار الوضع في البلد وتشعر بأن األنشطة المقترحة في خطط تنفيذ الشريحة الثانية معقولة وقابلة 

 للتنفيذ.

  

  HPMPتفاق خطة تعديل ا

سيشيل قبل تحديد خط أساس الھيدروكلوروفلوركربون ألغراض ل HPMPقد ووفق على خطة  كان .19
، أن ضمن جملة أمور،  HPMPوعلى ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة لدى الموافقة على خطة  االمتثال.

ى المسموح به، وإبالغ ألف ("األھداف والتمويل") باالتفاق باألرقام الخاصة باالستھالك األقص-2تحدث التذييل 
(ھ). واستنادا إلى البيانات التي أبلغتھا حكومة جزر سيشيل  63/48اللجنة بالمستويات الناتجة عن ذلك (المقرر 

في االتفاق، وأضيفت فقرة  ذات الصلة  ، والجدول الزمني المعدل لإلزالة، جرى تحديث الفقرات7بموجب المادة 
ل مكان ذلك االتفاق الذي تم التوصل إليه خالل االجتماع الثالث والستين على النحو جديدة لبيان أن االتفاق المحدث يح

 سوف يرفق االتفاق المنقح الكامل بالتقرير النھائي لالجتماع السبعين. والمبين في المرفق األول بھذه الوثيقة.

 

 التوصية

 مانة اللجنة التنفيذية بمايلي:األتوصي  .20

لي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد تحاط علما بالتقرير المرح أن  )أ (
 سيشيل؛لالھيدروكلوروفلوروكربونية 

ألف من االتفاق - 2ألف و-1، والتذيليين 1أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الفقرة ب تحاط علماأن   )ب (
االتفاق المحدث الجديدة التي تشير الى أن  16بين حكومة سيشيل واللجنة التنفيذية، وإضافة الفقرة 

يحل مكان ذلك الذي تم التوصل إليه خالل االجتماع الثالث والستين على النحو الوارد في المرفق 
 األول بھذه الوثيقة؛

أن نقطة البدء المعدلة للخفض التجميعي المستدام في استھالك بكذلك  تحاط علماأن   )ج (
طن  1.4حسبت باستخدام استھالك  طن بقدرات استنفاد األوزون 1.4الھيدروكلوروفلوركربون بلغ 
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 2010و 2009الذي أبلغ عنه لعامي  طنا بقدرات استنفاد األوزون 1.3بقدرات استنفاد األوزون و
 .من بروتوكول مونتريال 7التوالي بموجب المادة على 

 HPMPوتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية للمرحلة األولى من خطة  .21
مع تكاليف الدعم المرتبطة بھا ومستوى التمويل المبين في  2015إلى  2013سيشيل وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من ل

 الجدول التالي:

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
(بالدوالر 
 األمريكي)

تكاليف الدعم 
(بالدوالر 
 األمريكي)

 الوكالة المنفذة

 ألمانيا 20,267 160,000 فلوروكربونية (الشريحة الثانية)خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو (أ)
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  األولمرفـق ال  
  

  متعدد األطرافال واللجنة التنفيذية للصندوق سيشيلحكومة بين معدل التّفاق االنّص يجب إدماجه في 
  كلوروفلوروكربونيةھيدروالمواد ال ازالةبشأن 

 (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض (" سيشيل جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
 منعدمة منواّد") إلى كمية ثابتة ألف ("الم -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2025يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .مونتريال

 ثالثالواللجنة التنفيذية في االجتماع  سيشيلان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   -16
  والستين للجنة التنفيذية. 

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

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

1.38 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
0.02 األولى جيم  ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.40 األولى جيم  المجموع
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 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
لصفا  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 التفاصيل  

-2024  
  المجموع 2025 2020

1.1 

جدول تخفيضات بروتوكول 
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان 
 األوزون)قدرات استنفاد

  
 غير متوفر 0.46 0.91 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.4 1.4

1.2 

الحد األقصى المسموح به 
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
قدرات األولى (أطنان 

 األوزون) استنفاد

 غير متوفر 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.53 0.70 0.94 1.25 1.25

2.1 

التمويل المتفق عليه للوكالة 
المنفذة الرئيسية (حكومة 
 ألمانيا) (دوالر أمريكي)

200,000 
 

160,000 
 

180,000 
     

60,000 600,000 

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 
 الرئيسية (دوالر أمريكي) 

25,333 
 

20,267 
 

22,800 
     

7,600 76,000 

3.1 
إجمالي التمويل المتفق عليه 

 (دوالر أمريكي)
200,000 

 
160,000 

 
180,000 

     
60,000 600,000 

3.2 
مجموع تكاليف الدعم (دوالر 

 أمريكي)
25,333 

 
20,267 

 
22,800 

     
7,600 76,000 

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق عليھا 

 (دوالر أمريكي)
225,333 

 
180,267 

 
202,800 

     
67,600 676,000 

 1.38  األوزون)قدرات استنفادالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 0  األوزون)قدرات استنفادأطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 0  األوزون)قدرات استنفاد(أطنان  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3
 0.02  األوزون)قدرات استنفادب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان 141 –إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4.2.1
 0  األوزون)قدرات استنفادأطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( ب 141 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4.2.2
 0  األوزون)قدرات استنفادأطنان ب (141 –االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4.2.3
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