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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 قيرغيزستان
 الوكالة (أوال) عنوان المشروع

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

 (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 2.91 2012العام:  (المرفق جيم، المجموعة األولى) 7يانات المادة (ثانيا) آخر ب
 

2013العام:  (ثالثا) آخر بيانات قطاعية في البرنامج القطري (أطنان قدرات استنفاد األوزون)  

مكافحة  رغاوى أيروسوالت المادة الكيميائية

 الحريق

عوامل  المذيبات التبريد

 صنيعالت

استخدامات 

 المعامل

مجموع استھالك 

 القطاع

  الخدمة التصنيع  

          123 - ھيدروكلوروفلوروكربون

          124 - ھيدروكلوروفلوروكربون

        ب141 - ھيدروكلوروفلوروكربون
ب في البوليوالت السابقة 141- ھيدروكلوروفلوروكربون

  المستوردة الخلط

           

 0.66    0.66 ب142 - فلوروكربونھيدروكلورو
 3.32    0.761.01.56 22 - ھيدروكلوروفلوروكربون

 

 (رابعا) بيانات االستھالك (أطنان قدرات استنفاد األوزون)

 4.1 نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة: 4.1  2010-2009خط أساس 

د األوزون)(أطنان قدرات استنفااالستھالك المؤھل للتمويل   

 3.08  المتبقي: 1.02 الموافق عليه بالفعل:
 

 المجموع 2015 2014 (خامسا) خطة األعمال

 0.03 0 0.03 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليوئنديبي

 5,755 0 5,755 التمويل (دوالرات أمريكية)

 0.02 0 0.02 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)ون إزالة المواد المستنفدة لألوز اليونيب

 3,978 0 3,978 التمويل (دوالرات أمريكية)
 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 (سادسا) بيانات المشروع

 غير متاح 3.69 4.10 4.10 غير متاح غير متاح حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

به (أطنان الحد األقصى لالستھالك المسموح 
 قدرات استنفاد األوزون)

 غير متاح 3.08 4.10 4.10 غير متاح غير متاح

التمويل 

الموافق عليه 

(دوالرات 

 أمريكية)

 اليوئنديبي
 052,800 47,520005,280 تكاليف المشروع

 04,752 4,27700475 تكاليف الدعم

 اليونيب
 035,200 31,680003,520 تكاليف المشروع

 04,576 4,11800458 تكاليف الدعم

األموال التي وافقت عليھا اللجنة 

 التنفيذية (دوالرات أمريكية)

 079,200 79,200000 تكاليف المشروع

 08,395  8,395000 تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوبة للموافقة 

عليھا في ھذا االجتماع (دوالرات 

 أمريكية)

 08,800 0008,800 وعتكاليف المشر

 0933 000933 تكاليف الدعم

  
 

 الموافقة الشمولية توصية األمانة:
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 وصف المشروع

 نيإلى االجتماع الثا ،بالنيابة عن حكومة قيرغيزستان، قدم اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية .1
خطة إدارة إزالة المواد  من المرحلة األولى منطلبا لتمويل الشريحة الثانية للجمة التنفيذية ين سبعوال

دوالرا  5,280 مبلغ وقدره تألـف مـنت، اأمريكي ادوالر 9,733قدرھا  ةإجماليتكلفة ب 1الھيدروكلوروفلوروكربونية
دا ائز ،اأمريكي ادوالر 3,520 ومبلغ ،ئنديبيلليو ادوالرا أمريكي 475زائـدا تكاليـف دعم الوكالـة البالغـة  ،أمريكيا

الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى من  ويشمل لليونيب. اأمريكي ادوالر 458 تكاليف دعم الوكالة البالغة
 .2015و 2014، وخطة تنفيذ الشريحة للعامين خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة ال

تم تنفيذ األنشطة التالية أثناء الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:  .2
صياغة تشريع وطني لدعم قرارات الحكومة التي تعالج تراخيص االستيراد وتطبيق حصص االستيراد للمواد 

؛ ووضعت قواعد تشترط ترخيص يذهوتنف فعيلهيمات للسلطات المسؤولة عن تلك تعلذالھيدروكلوروفلوروكربونية، وك
لتجديد المعلومات تدريب المن يتناول المواد المستنفدة لألوزون (بما فيھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) وتطلبت 

 400 حضرھاي التبريد الجمارك وستة لتقني ضباطحلقة تدريبية: ستة ل 12مرة كل سنتين. وفي قطاع الخدمة، عقدت 
خدمة وتم توزيعھا على التقنيين/مراكز الخدمة في المجموعة من أدوات/معدات  16؛ وتم شراء في مجموعھا مشاركا

 البلد. وتم أيضا توزيع عدد من المنشورات والملصقات والوريقات ومواد التوعية األخرى.

البيئية الحكومية المسؤولة عن االتفاقات  وعززت وحدة األوزون الوطنية أيضا من التنسيق مع الوكاالت .3
المشتركة بين  متطلباتالمتعددة األطراف األخرى. وبصفة خاصة، ركزت المناقشات على دور سلطات الجمارك وال

المتعددة األطراف. وبالنسبة لوحدة األوزون الوطنية، فقد ركزت على الرصد الوثيق لواردات  البيئية ھذه االتفاقات
اب حالمواد المستنفدة لألوزون، من أجل تحسين التنسيق بين أص صنفدة لألوزون وتنفيذ نظام تراخيالمواد المست
 .المصلحة

دوالرا أمريكيا  45,199(دوالرا أمريكيا  76,879،  تم صرف مبلغ وقدره 2014وحتى مارس/آذار  .4
 79,200لشريحة األولى وقدرھا من أصل المبالغ الموافق عليھا لدوالرا أمريكيا لليونيب)  31,680لليوئنديبي و

 .2014عام أوائل الدوالرا أمريكيا في  2,321دوالرا أمريكيا. وسيتم صرف الرصيد المتبقي البالغ 

 الخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

نية من خطة إدارة إزالة المواد الشريحة الثا خاللتشمل األنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا  .5
  الھيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي:

الرصد المستمر الستخدام معدات االستعادة وإعادة التدوير الموزعة على ورش الخدمة لضمان   (أ)
  دوالرا أمريكيا)؛ 4,000إدارة إعادة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون في البلد (اليوئنديبي) (

  دوالرا أمريكيا)؛ 3,000ة التبريد (اليونيب) (طتقنيي التبريد ودعم رابمن  فردا 30تدريب   (ب)

دوالرا أمريكيا)  520رصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب،   (ج)
 دوالرا أمريكيا) 1,280(اليوئنديبي، 

                                                      
لوفاء والستين ل ثالثا الفي اجتماعھ يرغيزستانلقوافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية    1
  .2015يناير/كانون الثاني  1من خط األساس بحلول في المائة  10خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة ب
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  تعليقات األمانة وتوصياتھا

  التعليقـات

  تفعيل نظام التراخيص

 وحصص، تم استالم تأكيد من الحكومة يفيد بوجود نظام وطني نافذ للترخيص 63/17تمشيا مع المقرر  .6
وحددت  .مونتريال ولكلبروتو امتثال ضمان علىوأن النظام قادرا  ربونيةكلوروفلوروكالھيدرو المواد من الواردات

درات استنفاد األوزون (أي خط طن من ق 4.1عند  2014حصص الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون لعام 
األساس). وبالنسبة للسنوات القادمة، ستستند الحصص السنوية إلى المستويات المسموح بھا بموجب بروتوكول 

 مونتريال.

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

زون، استنادا طن من قدرات استنفاد األو 4.1تم تحديد خط أساس االمتثال للھيدروكلوروفلوروكربون عند  .7
على النحو المبين  2010و 2009من بروتوكول مونتريال للعامين  7إلى االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 

كون نقطة البداية إلجمالي توافقت حكومة قيرغيزستان على أن . وفي االجتماع الثالث والستين، 1في الجدول 
طن  4.42 ھي خط األساس التقديري البالغ لھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد امن  ھاالتخفيض المستدام في استھالك

 .طن من قدرات استنفاد األوزون من خط األساس المحدد. 0.32ار دمن قدرات استنفاد األوزون، وھي أعلى بمق

  )2012-2006للسنوات  7ن في قيرغيزستان (بيانات المادة واستھالك الھيدروكلوروفلوروكرب – 1الجدول 

   خط األساس*2013 2012 2011 2010 2009 وكلوروفلوروكربونالھيدر
       أطنان مترية

 60.457.4 52.90 53.80 53.1 61.7 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
 06.6 0 0 6.0 7.3 ب141-ھيدروكلوروفلوروكربون
 10.22.6 0 0 2.2 3.0 ب**142-ھيدروكلوروفلوروكربون
 70.666.6 52.90 53.80 61.3 72.0 المجموع (أطنان مترية)

 أطنان من قدرات استنفاد األوزون
 3.323.2 2.91 2.96 2.9 3.4 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
 00.7 00 0.7 0.8 ب141-ھيدروكلوروفلوروكربون
 0.660.2 00 0.1 0.2 ب**142-ھيدروكلوروفلوروكربون

 3.984.1 2.91 2.96 3.7 4.4 )المجموع (أطنان من قدرات استنفاد األوزون
  .2014أبريل/نيسان  7بيانات البرنامج القطري المقدمة في   *

-يدروكلوروفلوروكربونھ/R-600a/22-من ھيدروكلوروفلوروكربون يتألف(خليط  R-406aب الوارد في 142- ھيدروكلوروفلوروكربون  **
  ).55/4/41ب بنسبة 142

وامتثال قيرغيزستان  2013ام عوتساءلت األمانة عن استھالك البلد من الھيدروكلوروفلوروكربون في  .8
ما زالت قيد التجميع والتحقق منھا. غير  2013لھدف التجميد. وأفادت اليوئنديبي أن بيانات االستھالك الرسمي لعام 

لي لقيرغيزستان كان كيشير إلى أن االستھالك ال الذي 2013عن بيانات برنامجه القطري لعام  اأن البلد قدم تقرير
طن من قدرات  4.1، وھو أقل بقدر قليل من خط األساس البالغ 2013طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  3.98

عن السنوات  22-استنفاد األوزون. وشرح اليوئنديبي أنه بينما زاد االستھالك الكلي من الھيدروكلوروفلوروكربون
مما يعزى إلى األنشطة في خطة إدارة إزالة المواد إن الكمية المستخدمة للخدمة انخفضت السابقة، ف

الھيدروكلوروفلوروكربونية التي شجعت التقنيين على الممارسات الجيدة وخفضت الطلب على غازات التبريد. 
يحتوي على  ازات التبريدغخليط من ( R-406aوكانت الزيادة العامة في ھذه المادة نتيجة الستيراد 

لشركة تصنيع  الذي كان الزما، )R-600aب/142-/الھيدروكلوروفلوروكربون22-الھيدروكلوروفلوروكربون
بة على ھذه اقيرغيزستان اتخذت تدابير صارمة للررغاوي البوليسترين الجاسئة. وأشار اليوئنديبي إلى أن حكومة ق

 الواردات في السنوات القادمة.
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 تدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال.بما يتمشى و 2014وتم تحديد الحصص لعام  .9

-وكان من المتوقع، طبقا لليوئنديبي، أن يبدأ الحظر الرسمي على الواردات من الھيدوكلوروفلوروكربون .10
 .2010. غير أنه لم يتم اإلبالغ عن أي واردات من ھذه المادة في السنوات بعد عام 2014ب في بداية العام 141

انة أيضا أنه في التقديم الخاص بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد والحظت األم .11
ب 141- ارت إلى أن الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربونشالھيدروكلوروفلوروكرونية، كانت قيرغيزستان قد أ

 2010.2ستتوقف بحلول نھاية عام 

  تقرير مرحلي

ولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أبلغ اليوئنديبي أن أحد األنشطة في المرحلة األ .12
وھي إعداد نظام إلدارة غاز التبريد الھيدروكلوروفلوروكربون، صممت إلدارة إعادة استخدام المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية عن طريق تقديم معدات وأدوات االستعادة إلى ورش الخدمة األكبر حجما. وفي أثناء 

شروع، طلبت الحكومة أن يعاد تصميم ذلك إلى مشروع بياني من شأنه أن يحاول بيان نظام صغير الحجم تنفيذ الم
لغازات التبريد القائمة على ثاني أكسيد الكربون من أجل التشجيع على منافع أفضل للمناخ. وتمثلت للتجميع المحلي 

يسير الخبرة التي ستشجع على تطبيقھا على مستوى الفكرة في إظھار استخدام ھذه التكنولوجيا إلى تقنيي الخدمة وت
أن تكلفة ھذا المشروع البياني ستتجاوز الميزانية  ، تم اكتشافخالل عملية تقديم العطاءات غير أنه .أعرض

لھذا العنصر. ولذلك، قررت الحكومة تنفيد المقترح السابق لشراء وتقديم المعدات، والذي انتھى في أثناء  ةالمخصص
  بالنسبة للمرحلة الثانية.أيضا رة. ووفقا لليوئنديبي، يمكن النظر في ھذا البيان ھذه الفت

خيص للتقنيين، وشرح أنه ما زال مدعوما امعلومات إضافية بخصوص برنامج الترأيضا وقدم اليوئنديبي  .13
أنشطة رصد صارمة بالكامل من جانب التشريع الوطني. وباإلضافة إلى ذلك، تضع الوكالة المسؤولة عن تنفيذ النظام 

تتضمن تفتيشات فورية للمستخدمين النھائيين وورش الخدمة للتأكد من أن التقنيين المرخصين فقط يتناولون غازات 
التبريد ھذه. وسوف يضمن عنصر الرصد تحسين نوعية خدمة ھذه المعدات. وباإلضافة إلى ذلك، ھناك طلب على 

من بين البلدان المجاورة لھا، مما بين والمرخصين من قيرغيزستان رالتقنيين ذوي المؤھلين بدرجة عالية، والمد
  يشكل حافزا آخر للتنفيذ الفعال لبرنامج ترخيص التقنيين.

والحظت األمانة أن حكومة قيرغيزستان، قدمت أيضا، من خالل اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة  .14
دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا مع عداد مشروع للمرحلة الثانية من خطة إإلالرئيسية، طلبا 

للمناقشة في االجتماع  4واليونيب 3. وقد تم النظر في ذلك الطلب في إطار برنامجي عمل اليوئنديبي71/42المقرر 
 .الثاني والسبعين

 مراجعة اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقيرغيزستان قبل تحديد خط أساس تمت الموافقة على خطة إد .15
الھيدروكلوروفلوروكربون الالزم لالمتثال فيھا. وبناء عليه، عند موافقة اللجنة التنفيذية على ھذه الخطة، طلبت إلى 

فاق بأرقام الحد األقصى من ألف ("األھداف والتمويل") من االت-2األمانة، أن تحدث، ضمن أمور أخرى، التذييل 
(د)). واستنادا إلى 63/35االستھالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بالمستويات الناتجة بناء على ذلك (المقرر 

ذات  ةوجدول اإلزالة المراجع فيھا، تم تحديث الفقر 7البيانات التي أبلغت عنھا حكومة قيرغيزستان بموجب المادة 
في االتفاق، وأضيفت فقرة جديدة لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق التي ن ذوي الصلة والتذييليالصلة 

تم التوصل إليه في االجتماع الثالث والستين، على النحو المبين في المرفق األول بالوثيقة الحالية. وسيتم إرفاق االتفاق 
 .لسبعينالكامل المنقح بالتقرير النھائي لالجتماع الثاني وا

                                                      
  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/37)مقترح المشروع: قيرغيزستان    2
3   UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/14  
4   UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/15  
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 الخالصة

تم تفعيله وسيمكن من تخفيضات في استھالك خيص والحصص االحظت األمانة أن النظام القطري للتر .16
الھيدروكلوروفلوروكربون بما يتمشى مع الجدول الزمني لإلزالة لبروتوكول مونتريال. ويتم إحراز تقدم في األنشطة 

أصحاب المصلحة. وكما أبلغ اليوئنديبي واليونيب، فإن تدريب في قطاع الخدمة وھي تنفذ حاليا بالتنسيق الوثيق مع 
المدربين والتقنيين وضباط الجمارك وتزويدھم باألدوات ومواد التدريب سيضمن االستدامة طويلة األجل لألنشطة 

في طريقه المقترحة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبالتالي، فإن البلد 
في المائة التي التزمت بھا في  10إلى االمتثال لتدابير بروتوكول مونتريال الخاصة بالتجميد وبإحداث خفض بنسبة 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وباإلضافة إلى ذلك، ال يتم استيراد 
و الذي كان مشموال في حساب استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون وھب إلى البلد، 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  لغرض خط األساس.

  التوصية

  :نظر فيالقد ترغب اللجنة التنفيذية في  .17

من خطة إدارة إزالة من المرحلة األولى اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى   (أ)
  ن؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقيرغيزستا

ألف من االتفاق بين -2ألف و-1، من التذييلين 1أن تالحظ أن أمانة الصندوق قد حدثت الفقرة   (ب)
حكومة قيرغيزستان واللجنة التنفيذية، استنادا إلى خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون المحدد 

تفاق التي تم لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل اال 16وأضيفت فقرة جديدة رقمھا لالمتثال، 
 ؛والستين، على النحو المبين في المرفق األول بالوثيقة الحاليةثالث التوصل إليه في االجتماع ال

نقطة البداية المراجعة للتخفيضات المجمعة المستدامة في استھالك المواد أن أيضا  أن تالحظ  (ج)
 محسوبة باستعمالطن من قدرات استنفاد األوزون،  4.1الھيدروكلوروفلوروكربونية بلغت 

االستھالك الفعلي لعام طن من قدرات استنفاد األوزون و 4.4البالغ  2009الفعلي لعام ستھالك الا
من بروتوكول  7طن من قدرات استنفاد األوزون، المبلغ عنھما بموجب المادة  3.7البالغ  2010

 مونتريال؛

ديم تقرير إتمام المشروع إلى اللجنة تقيرغيزستان واليوئنديبي واليونيب حكومة ق إلىأن تطلب   (د)
 .2016ية في موعد أقصاه االجتماع األخير من عام ذالتنفي

وتوصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية واألخيرة من المرحلة األولى من خطة  .18
، مع 2015-2014لة لتنفيذ الشريحة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقيرغيزستان، والخطط المقاب

 :تكاليف الدعم المرتبطة بھا عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه

  تمويل المشروععنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

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

  اليوئنديبي 475 5,280

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (ب)
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

  اليونيب 458 3,520
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 األول رفـقمال
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق   قيرغيزستان حكومةبين معدل التّفاق االنّص يجب إدماجه في 
  فلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض (" قيرغيزستانورية جمھ ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  3.08واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

  .داول الزمنية لبروتوكول مونتريالمع الجبما يتماشى  2015يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 

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

 
  تذييالت
  ألف: المـواد - 1التذييل 
  ضات في االستھالكنقطة البدء إلجمالي التخفي المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 3.2 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.7 األولى جيم ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.2 األولى جيم ب142 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 4.1   المجموع

  
 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011    
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة  1.1

األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون)
 غير متوفر 3.69 4.10 4.10 غير متوفر غير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم،  2.1
ك األوزون)المجموعة األولى (أطنان قدرات استھال  

 غير متوفر *3.08 4.10 4.10 غير متوفر غير متوفر
 52,800 0 5,280 0 0 47,520 )دوالر أمريكي( اليوئنديبيلرئيسية التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ا 1.2
 4,752 0 475 0 0 4,277  )تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي 2.2
فق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة اليونيب (دوالر أمريكي)التمويل المت 3.2  31,680 0 0 3,520 0 35,200 
)ة (دوالر أمريكيمتعاونتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال 4.2  4,118 0 0 458 0 4,576 
 88,000 0 8,800 0 0 79,200إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 9,328 0 933 0 0 8,395مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
 97,328 0 9,733 0 0 87,595إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3
 0.32 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 2.88 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 **0.70 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-ربونإجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروك 1.2.4
 0 سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 0 ب (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-وكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلور 3.2.4
 0 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)142-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 0.20  ب (أطنان قدرات استھالك األوزون)142-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

تھالك  * ه لالس موح ب ى المس د األقص دروكلوروفلوروكربون الح و للھي دروكلوروفلوروكربون 22-ھ ن 142-والھي واردات م ر ال را ألن حظ ب نظ
  ب سيتم إنفاذه في النھاية.141-لوروفلوروكربونالھيدروك

  بدون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف. 2015ب بحلول عام 141-الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون ةستتم اإلزال  **


