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  متعددة السنواتالمشروعات ال –ورقة تقييم المشروع 

 سوازيلند

 

  الوكالة  (أوال) عنوان المشروع

 اليونيب (رئيسية)، اليوئنديبي ى)(المرحلة األول خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  3.14 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   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

االستھالك 
  القطاعي

الخدم  التصنيع  
  ة

 

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 
           124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 2.18       2.18   ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
           ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

0.9      22وفلوروكربون الھيدروكلور
6 

   0.96 

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

 7.3  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 7.3 2010-2009خط األساس لفترة 
  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 1.11 :المتبقي 6.19  موافق عليه بالفعل:
 

 المجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  (خامسا) خطة األعمال
إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات اليونيب

  استنفاذ األوزون)
0.52   0.47   0.28 1.27 

152,550 33,900   56,500   62,150  التمويل (دوالر أمريكي)
 

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

  ال ينطبق 4.75 6.57 6.57 6.57 6.57 7.30 7.30  ال ينطبق  ال ينطبق  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

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

  ال ينطبق 1.11 1.53 1.53 1.53 1.53 7.30 7.30  ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل المتفق 
عليه (بالدوالر 

 األمريكي

 210,000 30,000 0 0 50,000 0 0 55,000 0 75,000  تكاليف المشروع اليونيب
 27,300 3,900 0 0 6,500 0 0 7,150 0 9,750  تكاليف الدعم

 667,948 0 0 0 0 0 0 0 0 667,948  تكاليف المشروع اليوئنديبي
 50,096 0 0 0 0 0 0 0 0 50,096  يف الدعمتكال

األموال التى وافقت عليھااللجنة 
 (بالدوالر األمريكي) التنفيذية

 742,948 0 0 0 0 0 0 0 0  742,948  تكاليف المشروع
 59,846 0 0 0 0 0 0 0 0  59,846  تكاليف الدعم

األموال المطلوب إجمالي 
 الموافقة عليھا فى ھذا اإلجتماع

  مريكي)(دوالر أ

 55,000 0 0 0 0 0 0 55,000 0  0  تكاليف المشروع
 7,150 0 0 0 0 0 0 7,150 0  0  تكاليف الدعم

 
 الموافقة الشمولية توصية األمانة
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  وصف المشروع

 
قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، نيابة عن حكومة سوازيلند، لالجتماع السبعين للجنة التنيفذية  .1

) HPMPويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (طلبا لتم
دوالرا أمريكيا لليونيب.  7,150دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  55,000بتكلفة إجمالية قدرھا 

خطة تنفيذ الشريحة للفترة إلى باإلضافة  HPMPة ويتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى من خط
 .2014إلى  2013

 الخلفية

لسوزايلند خالل اجتماعھا الثالث والستين لتحقيق اإلزالة  HPMPكانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على خطة  .2
ك ب المستخدم كعامل نفخ الرغاوي، وزيادة خفض استھال141-الكاملة الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

. وبلغ مجموع تمويل 2020في المائة من خط األساس بحلول نھاية عام  35بنسبة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
دوالر أمريكي زائدا  210,000أمريكيا يتألف من  دوالرا 955,344 مقدار HPMPالمرحلة األولى من خطة 
دوالرا أمريكيا زائدا  667,948التبريد و دوالر أمريكي لليونيب لقطاع خدمة 27,300تكاليف دعم الوكالة البالغة 
طن بقدرات استنفاد  7.66دوالرا أمريكيا لليوئنديبي لمشروع استثماري إلزالة  50,096تكاليف دعم الوكالة البالغة 

ب تستخدم في قطاع الرغاوي، كما وافقت اللجنة التنفيذية خالل 141-األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  75,000دوالرا أمريكيا تتألف من  802,794والستين على االجتماع الثالث 

دوالرا  50,096دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  667,948دوالرا أمريكيا لليونيب و 9,750البالغة 
 .HPMPمن خطة أمريكيا لليوئنديبي لتنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى 

 HPMPالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من الخطة 

 2011-2010) التي نقحت في 2002المواد المستنفدة لألوزون بموجب قانون إدارة البيئة ( الئحة تتضمن .3
في ذلك الرقابة على الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون واألجھزة المعتمدة على ھذه المواد (بما 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) ونظاما للحصص والتراخيص لجميع المواد المستنفدة لألوزون، وجداول زمنية 
إلزالة جميع ھذه المواد بما في ذلك اإلزالة المعجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتسجيل جميع أصحاب 

زون. كما اعتمدت حكومة سوازيلند قواعد المراجعة البيئية والتقييم المصلحة الذين يتعاملون مع المواد المستنفدة لألو
، وھي القواعد التي تساعد أيضا في تحديد المشروعات التي قد تستخدم المواد المستنفدة 2000واالستعراض  لعام 

 لألوزون بما في ذلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والحماية منھا.

وھو منشأة لتصنيع أجھزة التبريد المنزلية والتجارية من ،لفريدج وتسير عملية تحويل مصنع با .4
عامل النفخ المعتمد على السيكلوبنتان، بصورة جيدة. فقد جرى شراء وتسليم إلى ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

تشرين المعدات الالزمة للتحويل (مثل نظام تخزين البنتان ومحطة الخلط المسبق مع مستودع عازل) في نوفمبر/ 
. ومن المقرر إجراء التجارب والتدريب ومراجعة األمان وتكليف 2013وركبت في يناير، كانون الثاني  2012الثاني 

دوالر  400,000. وقدم تمويل نظير يبلغ نحو 2013المنشأة (بما في ذلك تدمير معدات خط األساس) في يوليو/ تموز 
دنية ذات الصلة بإقامة منطقة آللة اإلرغاء ومحطة للخلط المسبق، أمريكي لتنفيذ عدة أعمال من بينھا األعمال الم

المنشأة، بائن والتھوية. كما قامت المتعلقة بالك وبناء الغرفة الخاصة بالتسخين المسبق وإقامة الحاملة الرأسية للخلط 
 22-وكلوروفلوروكربونتصنيع أجھزة التبريد التي تستخدم الغازات المعتمدة على الھيدر بمواردھا الخاصة، بتحويل
 ين والبروبان على التوالي.تااليزبوإلى (أ) 134-والھيدروكلوروفلوروكربون

على ممارسات فنيا من فنيي التبريد  90وفيما يتعلق بقطاع خدمة التبريد، نفذت األنشطة التالية: تدريب  .5
ھيدروكربون بطريقة مأمونة، وتزويدھم خدمة التبريد الجيدة، وعلى استخدام ومناولة غازات التبريد المعتمدة على ال
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سليمة (أي وحدات االسترجاع المتنقلة، وأدوات إعادة التدوير، وأجھزة التعرف على بمجموعات معدات خدمة 
). ووضعت رابطة التبريد الوطنية، التي دخلت اآلن الھواء غازات التبريد، وسلندرات االسترجاع، ومضخات تفريغ

لمدونة السلوك الخاصة بفنيي التبريد. وتواصل مؤسسات التدريب المعني الثالثة التي ھية مرحلة العمل، مبادىء توجي
إدارة اإلزالة النھائية في العمل كمواقع مرجعية لتدريب الفنيين، وإقراض معدات االسترجاع أنشئت في إطار خطة 

لى رصد الواردات من المواد القوانين عللفنيين. وجرى تدريب خمسة وسبعين موظفا من موظفي الجمارك ومنفذ 
المستنفدة لألوزون، ومنع االتجار غير القانوني. ويجري تنفيذ أنشطة التوعية باستمرار بما في ذلك نشر التعديالت 
على قواعد المواد المستنفدة لألوزون، والترويج للتكنولوجيات البديلة غير الضارة بطبقة األوزون والتي تتسم بكفاءة 

 ودخلت وحدة إدارة ورصد المشروع مرحلة العمل. استخدام الطاقة.

األولى الموافق عليه للشريحة  دوالرا أمريكيا من مجموع التمويل 656,616 أنفق 2013وحتى مايو/ أيار  .6
بتحويل منشأة دوالرا أمريكيا المرتبط  86,332دوالرا أمريكيا. وسوف ينفق المبلغ الباقي البالغ  742,948البالغ 

 .2013الرغاوي في 

  

  HPMPالخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة 

:  استكمال تحويل مصنع البالفريدج، التوسع HPMPاألنشطة التالية خالل الشريحة الثانية من خطة  ستنفذ .7
موظفا من موظفي الجمارك وإنفاذ  40المعدلة للمواد المستنفدة لألوزون، وتدريب عدد إضافي يبلغ  الالئحةفي نشر 
فنيا من فنيي  60وتعزيز معاھد تدريب موظفي الجمارك، وتعزيز الكليات التقنية، وتدريب عدد إضافي يبلغ  القوانين،

 .HPMPواإلبالغ المرتبطة بخطة التبريد، وأنشطة التنسيق والرصد 

 
 تھاتعليقات األمانة وتوصي

 التعليقات
 

 نظام التراخيص العامل

قتضى االتفاق بين حكومة سوازيلند واللجنة التنفيذية، تلقيت ووفقا لما ھو مطلوب بم 63/17إعماال للمقرر  .8
تأكيدات من الحكومة بإقامة نظام وطني عامل للتراخص والحصص للواردات والصادرات من 
الھيدروكلوروفلوروكربون، وأن النظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال. ويتضمن نظام التراخيص 

وھما  22-ب، والھيدروكلوروفلوروكربون141-واردات من الھيدروكلوروفلوروكربونالذي أنشأته الحكومة ال
 المادتان الوحيدتان من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اللتان تستھلكان في البلد.

طنا  50.0بقدرات استنفاد األوزون ( طن 5.5 على النحو التالي: 2013وحددت حصص االستيراد لعام  .9
طنا  30.0بقدرات استنفاد األوزون ( طن 1.65ب لمصنع بالفريدج، و141-كلوروفلوروكربونمتريا) من الھيدرو

فصاعدا، لن يستورد سوى  2014مستوردا. واعتبارا من  20موزعة بين  22-متريا) من الھيدروكلوروفلوروكربون
 لخدمة نظم التبريد وتكييف الھواء. 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 لوروكربوناستھالك الھيدروكلوروف

االستھالك إلى طن بقدرات استنفاد األوزون استنادا  7.3حدد خط األساس للھيدروكلوروفلوروكربون بمقدار  .10
ويقل  1على النحو المبين في الجدول  2010و 2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7الفعلي المبلغ بموجب المادة 
طن بقدرات استنفاد األوزون المقدر  9.4وزون عن ذلك البالغ طن بقدرات استنفاد األ 2.1خط األساس المحدد بمقدار 

تغيير إلى لسوازيلند. ولن يؤدي التغيير في خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون  HPMPوقت الموافقة على خطة 
 في مستوى التمويل الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ. وانخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
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طن بقدرات استنفاد  5.3طنا متريا ( 60.0إلى  2009طن بقدرات استنفاد األوزون) في  9.5طن متري ( 103.7 من
األزمة إلى (تقديرات). وكما أوضح اليونيب، فإن ھذا االنخفاض يعزى بالدرجة األولى  2012األوزون) في 

البلد والتي أسفرت عن إغالق بعض المنشئات غير أن الوضع االقتصادي تحسن كما يتبين االقتصادية التي واجھت 
. وفي حالة مصنع البالفريدج، انخفض الطلب على أجھزة التبريد  التي تصدر 2012زيادة عدد المستوردين في من 
لصين. غير أن مبيعات أجھزة من ااإلقليم نتيجة النخفاض أسعار أجھزة التبريد المستوردة البلدان األخرى في إلى 

 .2012التبريد المصنعة في مصنع البالفريدج زادت في 

 تقديرات) 2012و  7المادة  2011-2007: استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في سوازيلند (1الجدول 
 خط األساس *2012 2011 2010 2009 2008 2007 الھيدروكلوروفلوروكربون

   باألطنان المترية
 50.4 36.00 19.80 31.1 69.6 62.6 36.8 ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونال

 31.4 24.00 17.40 28.6 34.1 31.6 28.2 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 81.7 60.00 37.20 59.8 103.7 94.2 65.0 المجموع باألطنان المترية

        باألطنان بقدرات استنفاد األوزون
 5.6 3.96 2.18 3.4 7.7 6.9 4.1 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.7 1.32 0.96 1.6 1.9 1.7 1.5 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 7.3 5.28 3.14 5.0 9.5 8.6 5.6 باألطنان بقدرات استنفاد األوزونالمجموع 
 استھالك تقديري.  (*)

كنولوجيات الھيدروكربون وبعد أن الحظت األمانة أن فنيي التبريد قد دربوا بصورة دقيقة على استخدام ت .11
ومناولتھا بصورة مأنونة، طلبت معلومات إضافية عن االستخدام الحالي لغازات التبريد المعتمدة على الھيدروكربون 

التي تمت تھيئتھا، والقواعد السارية  22-في البلد، بما في ذلك حجم األجھزة المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون
ات التبريد المعتمدة على الھيدروكربون. كما اقترحت األمانة على اليونيب أن يقدم مشورة التي تتيح استخدام غاز

المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إليالء االعتبار الواجب لمعالجة الحواجز التي تحول دون لسلطات الحكومية ل
باألجھزة مثل كفاءة استخدام الطاقة) خالل  إدخال التكنولوجيات وغازات التبريد البديلة (بما في ذلك الجوانب المتعلقة

أن تدريب فنيي التبريد على استخدام ومناولة تكنولوجيا الھيدروكربون عملية إلى . وأشار اليونيب HPMPتنفيذ خطة 
ذات مستمرة. وقد ساعد التدريب الذي قدمه مؤخرا استشاري اليونيب في بناء قدرات المدربين المحليين على القضايا 

االستخدام الحالي لھذه التكنولوجيا منخضا في  ومازالباستخدام الھيدروكربونات وقضايا األمان المرتبطة بھا.  الصلة
سوازيلند على الرغم من أن األجھزة العاملة بالھيدروكربون أصحبت متوافرة اآلن في السوق المحلية. ولم يجر تھيئة 

العاملة اآلن الستخدام الھيدروكربون، وتؤكد برامج التدريب و 22- األجھزة المعتمدة على الھيدروكلوروفلوركربون
على إدخال ممارسات الخدمة الجيدة إلطالة فترة حياة األجھزة العاملة. غير أن غازات التبريد المعتمدة على 

ومة الھيدروكربون أكثر تكلفة في الوقت الحاضر بالمقارنة بغازات التبريد األخرى المتوافرة في البلد. وتقوم حك
تشجيعھم على استخدام األجھزة المقتصدة في لسوازيلند بالتشاور مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، 
 الطاقة واالستخدام المأمون للتكنولوجيات المعتمدة على الھيدروكربون.

ستھالكھا اوتالحظ األمانة أن نظم تراخيص االستيراد والحصص تعمل اآلن مما سيمكن الحكومة من خفض  .12
. وقد انتھى العمل تقريبا من تحويل مصنع البالفريدج وسوف 2015في المائة من خط أساسھا بحلول عام  10بنسبة 

. وسوف تتيح األنشطة في 2013ب بحلول يوليو/ تموز 141-يسفر عن اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون
الثانية من المرحلة األولى من خطة ك المقترحة في الشريحة قطاع الخدمة التي يجري تنفيذھا في الوقت الحاضر وتل

HPMP ، من خالل تنفيذ ممارسات الخدمة األفضل بما  22-الھيدروكلوروفلوركربونزيادة التخفيضات في استھالك
في ذلك الرقابة على التسرب. وعالوة على ذلك، فإن حكومة سوازيلند، كما أوضح اليونيب، تتعاون مع مركز 

النماذج الخاصة ببروتوكول مونتريال في مناھج المھني، ووحدة تدريب موظفي الجمارك لضمان إدراج  التدريب
التدريب، وتبين مخصصات الميزانية من وزارة المالية األموال المستخدمة في دعم تدريب فنيي التبريد وموظفي 

التدريب واعتماد الشھادات، وتفقد  الجمارك. ويجري تعزيز رابطة التبريد بھدف تمكينھا من االضطالع بأنشطة
 ورصد أنشطة بروتوكول مونتريال.
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  HPMPتعديل االتفاق الخاص بخطة 

لسوازيلند قبل تحديد خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون ألغراض  HPMPكان قد ووفق على خطة  .13
، بأن ضمن جملة أمور ،HPMPاالمتثال. وعلى ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة لدى الموافقة على خطة 

االتفاق باألرقام الخاصة باالستھالك األقصى المسموح به، وأن تبلغ ألف ("األھداف والتمويل") في -2تحدث التذييل 
البيانات التي أبلغتھا حكومة سوازيلند بموجب إلى (د)). واستنادا 63/51اللجنة بالمستويات الناشئة عن ذلك (المقرر 

المنقح لإلزالة، جرى تحديد الفقرات ذات الصلة في االتفاق، ونتريال، وجدولھا الزمني من بروتوكول م 7المادة 
ذلك الذي تم التوصل إليه خالل االجتماع الثالث  يحل مكانأن االتفاق المحدث إلى وإضافة فقرة جديدة لإلشارة 

مل لالتفاق المنقح بالتقرير النھائي الكاوالستين على النحو المبين في المرفق األول بھذه الوثيقة. وسوف يرفق النص 
 لالجتماع السبعين.

 التوصية

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بمايلي: .14

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

ألف من االتفاق بين  -2ألف و - 1والتذيلين  1أمانة الصندوق قد حدثت الفقرة أن تحاط علما بأن   )ب (
 يحل مكانجديدة لبيان أن االتفاق المحدث ال 16فقرة الحكومة سوازيلند واللجنة التنفيذية، وأضافت 

االتفاق الذي تم التوصل إليه خالل االجتماع الثالث والستين على النحو المبين في المرفق األول 
 ه الوثيقة؛بھذ

أن تحاط علما أيضا بأن نقطة البدء المنقحة للخفض التجميعي المستدام في استھالك   )ج (
طن بقدرات استنفاد األوزون محسوبة باستخدام االستھالك  7.3الھيدروكلوروفلوروكربون تبلغ 

ة عن بقدرات استنفاد األوزون المبلغأطنان  5.0بقدرات استنفاد األوزون  والبالغ طن  9.5البالغ 
 من بروتوكول مونتريال. 7على التوالي بموجب المادة  2010و 2009عامي 

وتوصي األمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة  .15
HPMP  بمستوى مع تكاليف الدعم المتصلة بھا  2016إلى  2013لسوازيلند، وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة للفترة

 التمويل المبين في الجدول التالي:

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (بالدوالر األمريكي)

تكاليف الدعم 
 (بالدوالر األمريكي)

 الوكالة المنفذة

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

 اليونيب 7,150 55,000

-
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 األول المرفق

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  سوازيلندحكومة بين معدل التّفاق االنّص يجب إدماجه في 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

 (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء ("  سوازيلند جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1ال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل تخفيض في االستعم

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2020يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  1.11
 .لبروتوكول مونتريال

واللجنة التنفيذية في االجتماع  سوازيلنداالتفاق المعقود بين حكومة ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل   16.
 والستين للجنة التنفيذية. الثالث 

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

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

 1,7 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 5,6 األولى جيم  ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 7,3    المجموع
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 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 20142015 2013 2012 2011  
جدول تخفيضات بروتوكول 1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم،
قدراتالمجموعة األولى (أطنان

غير متوفر *األوزون) تنفاداس
غير 
متوفر

7.307.306.576.576.57 6.57 6.57 4.75 

 غير متوفر
الحد األقصى المسموح به  2.1

لالستھالك الكلي من مواد المرفق
جيم، المجموعة األولى (أطنان

غير متوفر األوزون)  قدرات استنفاد
غير 
متوفر

7.307.301.531.531.53 1.53 1.53 1.11 

 غير متوفر
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة1.2

الرئيسية (اليونيب) (دوالر
 أمريكي)

75,00055,00050,000  30,000  210,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة2.2
 الرئيسية (دوالر أمريكي) 

9,7507,1506,500  3,900  27,300 

يه للوكالة المنفذةالتمويل المتفق عل3.2
المتعاونة (اليوئنديبي) (دوالر

667,948 أمريكي)

    

667,948 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة4.2

 50,096 المتعاونة (دوالر أمريكي) 

 

50,096
إجمالي التمويل المتفق عليه1.3

742,948 (دوالر أمريكي)

55,00050,00030,000 

877,948
مجموع تكاليف الدعم (دوالر2.3

 59,846 أمريكي)

7,1506,5003,900 

77,396
إجمالي التكاليف المتفق عليھا3.3

802,794 (دوالر أمريكي)

62,150 56,50033,900 

955,344
 قدرات استنفادنان أطالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون1.1.4

 األوزون)
0.59

 قدرات استنفادأطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سبقت الموافقة عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون2.1.4
 األوزون)

0.00 

1.11 األوزون) قدرات استنفادأطنان ( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون3.1.4

قدرات أطنان بموجب ھذا االتفاق ( ب المتفق على تحقيقھا141 –اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي 1.2.4
 األوزون) استنفاد

5.60

قدرات أطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (ب 141 –الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة 2.2.4
 األوزون) استنفاد

0.00 

0.00 األوزون) قدرات استنفادأطنان (ب 141 –الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي من 3.2.4

 
-------  
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