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  )      موريشيوسالمشروعات المتعددة السنوات ( -ورقة تقييم المشروع                              

  الوكالة  (األول) عنوان المشروع                                                                                               

  (دور رئيسي) ألمانيا                                 (الشريحة الثانية)خطة إدارة اإلزالة التدريجية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  

   7(الثاني) أحدث بيانات المادة  2012عام    (طن من قدرات استنفاد األوزون) 7.14

  

 (الثالث) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون) 2012عام 

استخدام  القطاعستھالك إإجمالي 
 المختبر

 مادة كيميائية أيروسول رغوة مكافحة الحرائق التبريد مذيبال عامل تصنيع

  التصنيع الخدمة  

  123-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية         

 124-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية         

 ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية     0.2    0.2

 ب142-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية         

 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية     6.9    6.9

  

 (الرابع) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)

المستدامة:  نقطة البداية للتخفيضات الكلية 8.0 2010 - 2009خط األساس:  8.0   

  للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون) االستھالك المستحق

 تمت الموافقة عليھا بالفعل: 8.0 المتبقية 0.0

 

 عمل(الخامس)  خطة ال  2011  2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 المجموع

إزالة المواد     1.3 0.0  0.0 3.7 0.0 0.0 1.9 9.6
المستنفدة لألوزون 
(طن من قدرات 

   األوزون)استنفاد 

 ألمانيا

التمويل ( دوالر     147,168 صفر صفر 400,680 صفر صفر 208.656 756.504
 األمريكي)

  

-2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 المجموع
2019

2017 2015-
2016

 *(السادس)  بيانات المشروع 2011 2012 2013 2014

 )في بروتوكول مونتريال (تقديرية حدود االستھالك ال ينطبق ال ينطبق 8.0 8.0 7.20 7.20 7.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 2.80 0.20 

الحد األقصى المسموح به من االستھالك (طن من  ال ينطبق ال ينطبق 8.0 8.0  7.14 7.14 7.14 4.00 4.00 4.00 1.57 1.57 0.16 0.0 
   قدرات استنفاد األوزون)

تكاليف  157.050   131.400  332.750  161.300   67.500   100.000 950.000
 المشروع

التمويل المنقح  ألمانيا
 (دوالر أمريكي)

تكاليف  18.846   15.851  40.140  19.458   8.143   12.062 114.500
 الدعم

  

تكاليف  157.050   صفر  صفر  صفر   صفر   صفر 157.050
 المشروع

األموال التي وافقت عليھا اللجنة 
 التنفيذية (دوالر أمريكي)

تكاليف  18.846   صفر  صفر  صفر   صفر   صفر 18.846
 الدعم

 

تكاليف     131.400           131.400
 المشروع

مجموع األموال المطلوبة للحصول 
على الموافقة في ھذا االجتماع 

 (دوالر أمريكي)

تكاليف     15.851           
 الدعم

 

  الشموليةلموافقة ا  توصية األمانة:

             ث والمقدم إلى االجتماع الثاني والسبعين.* تتوافق األرقام في ھذا الجدول مع مشروع االتفاق المحدّ 
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 وصف المشروع

الثاني إلى االجتماع  طلبا نيابة عن حكومة موريشيوس،حكومة ألمانيا بوصفھا الوكالة المنفذة المعينة، قدمت   .1
الھيدروكلوروفلوروكربونية لخطة ادارة إزالة المواد لشريحة الثانية ا من أجل تمويلللجنة التنفيذية  والسبعين

)HPMP(1  دوالرا أمريكيا.  15.851دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى  تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  131.400بمبلغ
من خطة ادارة إزالة المواد  ير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانيةتقديم  تقرال طلب ويتضمن

  .2017عام  إلى 2014 عام الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: وقد تم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة األولى من خطة ادارة . 2
نظم ب المتعلقةمدربا من الحكومة والجامعة والصناعة  15تدريب وفات لسلطات الجمارك والموانئ؛ شراء ثالثة معرّ 

التعامل اآلمن مع المواد كيفية تنظيم دورات تدريبية إقليمية للمدربين من خمسة بلدان أفريقية على واألمونيا؛ 
لتدريب على من أجل ا CO2 ثاني أكسيد الكربونإظاھر لشراء وحدة والھيدروكربونية في أنظمة تكييف الھواء؛ 

 القائمة على) R-290شراء ست مجموعات من المواد الھيدروكربونية (و؛ لثاني أكسيد الكربون نظام سلسلة التبريد
قد و ،R-290الھواء  وحدات تكييفقائمة على خدمة  (خمس مجموعات المجموعات من  20ووحدات تكييف الھواء 

تشمل لكي إعادة النظر في المناھج الدراسية ومؤسسات التدريب)؛ على  خدمةالمجموعات من ستة وزعت بالفعل 
  .ميةفي إطار الموارد الحكو وذلك أنشطة التوعية والتنويرالتعامل اآلمن مع المواد الھيدروكربونية؛ و

خطة ادارة إزالة المواد اإلشراف على تنفيذ ب) NOUحدة األوزون الوطنية (تقوم و . 3
  بمساعدة من حكومة ألمانيا.الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  األموال التي تم صرفھاوضع 

دوالرا أمريكيا من المبلغ الموافق عليه البالغ   154،725، تم صرف 2014عام فبرايرشباط|  اعتبارا من . 4
دوالرا  2.325). وسيتم صرف الرصيد  البالغ في المائة 98.5يمثل  دوالرا أمريكيا للشريحة األولى، ( 157،050

  .2014في المائة) في عام  1.5(أمريكيا 

  وكربونيةلخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورا

  :مايليخالل الشريحة الثانية  الرئيسية تنفيذ األنشطةسوف يتضمن و  .5

وكاالت، تلك الدور  عننفاذ اإلمع الجمارك والموانئ وغيرھا من وكاالت حلقة دراسية تنظيم  أ) 
تم التي فات الثالثة نفاذ أكثر فعالية وتوزيع المعرّ اإل من خاللھا جعل عملية والوسائل التي يمكن

  دوالر أمريكي)؛ 5.000الموانئ (في شراؤھا في إطار الشريحة األولى لنقاط الدخول الرئيسية 

ً  120تدريب حوالي  (ب)    دوالر أمريكي)؛ 7.835قطاع التبريد وتكييف الھواء (من  فنيا

)، وتدريب المدربين دوالر أمريكي CO2 )88.462 ثاني أكسيد الكربون تركيب نظام تتالي (ج) 
 ؛)النظام (باستخدام أموال من الشريحة األولى ذلك من ھذه الصناعة علىالمختارين والموظفين 

  دوالر أمريكي)؛ و 10.000لصناعة (ل استرداد اتوحد 10شراء وتوزيع  (د) 

                                                 
والستين المكرس للحد من  في اجتماعھا الثالث موريشيوسب الخاصة خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى وافقت اللجنة التنفيذية  1

  على التوالي. 2030وعام  2025بحلول عام في المائة من خط األساس   97.5بنسبة  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةااستھالك 
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 دوالر أمريكي). 20.103الرصد وإعداد التقارير ( ) ھ(

 

  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

  نظام التراخيص والحصص لواردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

، تم تلقي تأكيدا من الحكومة بوجود نظام وطني قابل للتنفيذ للتراخيص والحصص 63/17 تمشيا مع المقرر . 6
الخاصة بواردات وصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن ذلك النظام قادر على ضمان امتثال البالد 

  لبروتوكول مونتريال.  

لمواد لات الواردات طلب ترخيصووحدة األوزون الوطنية ھي المسؤولة عن استعراض  . 7
وتبلغ الخطرة).  مراقبة المواد الكيميائية لواردات إلى وزارة الصحة (مجلسباوتوصي الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ً طن 7.9  ،2014لعام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حصة استيراد    من قدرات استنفاد األوزون. ا

  إستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

من قدرات استنفاد  اطن 8.0 عند الھيدروكلوروفلوروكربونية الموادالمتعلق ب لالمتثال خط األساس قريرتم ت . 8
من بروتوكول مونتريال كما ھو مبين في  7بموجب المادة  الستھالك الفعلي المبلغ عنهعلى ا استنادا األوزون،

 10.2 باستنفاد األوزون من خط األساس المقدر لقدرات طن  2.2 من أقل ھو وخط األساس المقرر. 1الجدول رقم 
قدمت إلى االجتماع خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي استنفاد األوزون في من قدرات طن 

 قدرات استنفادطن من  5.5استھالك  إلىفي طلب الشريحة  موريشيوس ، أشارت 2013لعام لو. الثالث والستين
 8.0 ويبلغفي المائة دون االستھالك األقصى المسموح به  31 تمثلالتي لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل األوزون

 من قدرات استنفاد األوزون لتلك السنة. اطن
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 2013عام  ؛ 7المادة  2012-2009موريشيوس (في : استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 1الجدول 
 تقديري) 

(باألطنان  الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك المواد 
 المترية)

استھالك المواد 
(طن من  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 قدرات استنفاد األوزون)

 السنة

المواد 
الھيدروكلو
روفلوروكر

 123-بونية

المواد 
الھيدروكلو
روفلوروك
- ربونية

 ب141

المواد 
الھيدروكلو
روفلوروك
 22- ربونية

جميع 
المواد 

الھيدروكلو
روفلوروك
 ربونية

المواد 
الھيدروكلو
روفلوروك
- ربونية

123 

المواد 
الھيدروكلو
روفلوروك
- ربونية

 ب141

المواد 
الھيدروكلو
روفلوروك
 22- ربونية

جميع 
المواد 

الھيدروكلو
روفلوروك
 ربونية

 2009 10.7 10.6 0.1 صفر 193.9 192.1 1.4 0.4
 2010 5.3 5.2 0.1 صفر 96.11 94.41 1.2 0.5
 2011 8.8 8.5 0.3 صفر 157.4 154.1 3.1 0.2

- 1.9 125.94 127.84 - 0.2 6.9 7.1 2012 
 2013 * 5.5 الينطبق الينطبق الينطبق الينطبق الينطبق  الينطبق الينطبق

  تقديري *
 

  المسائل التقنية 

 2012 عامو 2011عام مستوى عال من الواردات في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ظھر بيانات تُ  . 9
، 2011 عام ينبغي إبراز أنه منذلكن ، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةناتجة عن التحول إلى صناعة بدائل وھي 
 عام في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالحظر المفروض على استيراد المعدات القائمة على تعي صناعة الكانت 
وسياسة البالد لتشجيع  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتاستبدناقشت األمانة التكنولوجيات التي و. 2013

مواد حكومة ألمانيا أن  وأفادت. من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمناخ لاستخدام بدائل أكثر مالءمة 
، التي R-290مادة للجري وضع سلسلة التوريد مع ذلك، ي. والھيدروفلوروكربون ھي حاليا البديل الرئيسي المستخدم

- R مواد على ةالھواء القائمأنظمة تكييف استيراد  ھواء. وعالوة على ذلك، يتم تأييديتم استخدامھا في أنظمة تكييف ال
من استخدامات المواد الھيدروفلورو الحد  بغرضمن حكومة موريشيوس  ثاني أكسيد الكربون، واألمونيا و290

  كربونية.

منشآت ال دخالمن إ خفضوقد يمبادرة مثيرة لالھتمام  ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يعتبر في حين أن تقديمو .  10
 الحتمال االحترار بظاھرة الدفيئةالتي تؤدي  القائمة على مواد الھيدروفلورو كربون في محالت السوبر ماركت

أداء المتعلقة بلمخاوف لمبادرة مماثلة نظرا  5المادة  دول سوى عدد قليل منلم يختر حتى اآلن ، )GWP( المرتفع
والمكونات  كباساتالعدم توافر الدراية، وو؛ في التعامل التعقيدو؛ العالية المحيطةحرارة الالتكنولوجيا في درجات 

على قاصرا على ھذا األساس، طلبت األمانة معلومات إضافية حول ما إذا كان ھذا النشاط سيكون وذات الصلة . 
إدخال ھذه التكنولوجيا في  سيرياك مبادرة أوسع لت، أو إذا كانت ھنموجودة بالفعل في البالدألن التكنولوجيا  ،لتدريبا

رى كيف تعمل لتالجانب التدريبي  تجاوزمن  ھذا النشاط سوف يمكن موريشيوس أوضحت حكومة ألمانيا أنوالبالد. 
البيانات التي تم جمعھا من مشروع السوبر ماركت وكشفت المناخية المحلية.  ھافي ظروف ثاني أوكسيد الكربوننظم 

إلى  15وفورات من  عنمماثلة لموريشيوس الالظروف المناخية بإضافة في جنوب أفريقيا،  لثاني أوكسيد الكربون
حالت السوبر م  التحول في السوق المحلية و خاصة في سيعززإن نجاح ھذا النشاط و. في الطاقة في المائة 20

خطة ادارة إزالة ماركت وغيرھا من التطبيقات بما في ذلك مصايد األسماك. وعالوة على ذلك، أدرج ھذا النشاط في 
للتدليل على استخدام ھذه  محليطلب سوبر ماركت لرد على من أجل ا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

الخاصة بھا،  معداتھا لثاني أوكسيد الكربون بالموارد تحويلبمتاجرمن السلسلة  تقوم التكنولوجيا. ومن المتوقع أن
  الذي يعتبر بديال مقبوال في موريشيوس. األمر
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  مراجعة التفاق خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

الثالث لموريشيوس في االجتماع خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمت الموافقة على  . 11
خطة ادارة إزالة  على موافقةلإبان افي و .للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية متثاللال ھاأساسخط  ، قبل تقريروالستين

ألف من -2أن تعمل على تحديث الملحق " األمانة،إلى ، طلبت اللجنة التنفيذية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
شمل أرقام االستھالك األقصى المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية ليبمجرد معرفة بيانات خط األساس، االتفاق 

على مستوى التمويل  محتمل صلةذي  وبأي أثر لالستھالك المسموح به مستويات الحد األقصى بالتغيير الناتج في
  (د)). 63/45قرر م(العند تقديم الشريحة التالية " مطلوبة ي تعديالتإضافة أل، المستحق

د األوزون تغيير في تمويل استنفا من قدراتطن  8.0 ل المتثالا من أجل يسفر عن خط األساس المنقحو . 12
دوالر  950.000دوالر أمريكي إلى  1.000.000. وبالتالي، سيتم تخفيض مجموع تمويل موريشيوس من االستحقاق
 تذييالتتم تحديث الفقرة والو. 62/10) و12(و) ( 60/44 رينقرالمتمشيا مع وذلك (باستثناء تكاليف الدعم)  أمريكي

في  ذلك الذي تم التوصل إليهيحل محل ث المحدّ تفاق االفقرة جديدة لإلشارة إلى أن  اضيفتمن االتفاق ذات الصلة، و
سيتم إلحاق االتفاق المعدل الكامل للتقرير و، كما ھو مبين في المرفق األول لھذه الوثيقة. الثالث والستينجتماع اال

  . الثاني والسبعينالختامي لالجتماع 

المواد مرحلة مبكرة من بعلى الرغم من أن حكومة موريشيوس قد التزمت إلى أنه أشارت حكومة ألمانيا و . 13
تم تخفيض لكن في الماضي القريب، ھا وبذلت جھودا كبيرة للحد من مستوى استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبإ لخطتھا الخاصةمستوى التمويل 

  ستنتاجاال

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قابل واردات خاص بلتراخيص والحصص لوجود نظام  إلىاألمانة  تشير . 14
أقل من االستھالك المسموح به  وھي في المائة 31بالفعل  بلغت 2013تقديرات االستھالك في عام  وأن. للتنفيذ

ركزت و. قدما سيرھذا يعني أن خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تبموجب بروتوكول مونتريال. و
 ليةمعاھد التدريب المحالمعدات على على تدريب المدربين وشراء وتوزيع  ، في إطار الشريحة األولى،موريشيوس

 سوفو. ثاني أكسيد الكربونتنفيذ برامج التدريب على المبردات الطبيعية، واألمونيا، والھيدروكربونات ومن أجل 
الشريحة الثانية، بما في ذلك تدريب الفنيين وشراء وتوزيع معدات  في إطاراألنشطة اإلضافية المقترحة  تؤدي

ثاني أكسيد العديد من محالت السوبر ماركت تكنولوجيا ستدخل  زيادة تعزيز قطاع الخدمات. و إلى إضافية،
  ذلك ممكنا من الناحية التقنية.أن مواردھا الخاصة إذا ثبت ب، الكربون

  التوصيات

  بما يلي:أن تقوم توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية   . 15

إزالة المواد خطة ادارة تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من   (أ)
  موريشيوس؛الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة ب

تفاق بين االألف من - 2ألف و -1، التذييالت 1أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الفقرة إلى  تشير (ب) 
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خط أساس  إستنادا إلىحكومة موريشيوس واللجنة التنفيذية، 

تشير إلى ل 16الجديدة أضيفت الفقرة  ه قدالمتثال ومستوى التمويل المنقح، وأنا لمن أج قرر الذي
، على النحو الثالث والستين في االجتماعالذي تم التوصل اليه  ذلكمحل  حل  ثالمحدّ تفاق االأن 

  الوارد في المرفق األول لھذه الوثيقة؛ و 
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المواد في استھالك  المستدام الكلي للتخفيضأن نقطة البداية المنقحة إلى كذلك  تشير (ج) 
باستخدام  تطن من قدرات استنفاد األوزون، وحسب 8.0كان الھيدروكلوروفلوروكربونية 

التي طن  5.3الكمية البالغة  طن من قدرات استنفاد األوزون و 10.7  البالغ االستھالك الفعلي
توكول مونتريال، وأن برومن  7، على التوالي، بموجب المادة 2010و  2009عامي لذكرت 

موريشيوس الخاصة بمستوى التمويل المنقح لخطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
) 12(و) ( 60/44زائد تكاليف دعم الوكالة، وذلك وفقا للمقررات  ،دورالر أمريكي 950.000بلغ 
  .62/10و 

وتوصي أمانة الصندوق كذلك بموافقة شاملة على الشريحة الثانية من خطة ادارة إزالة المواد   16
، مع تكاليف 2017-2014الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بموريشيوس، وخطط تنفيذ الشريحة المقابِلة لالعوام 

  الدعم المرتبطة بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه: 

  تكاليف الدعم     الوكالة المنفذة
(دوالر أمريكي)  

 

تمويل المشروع       
(دوالر أمريكي)        

  عنوان المشروع                                      

خطة إدارة اإلزالة التدريجية للمواد  131.400 15.851 ألمانيا
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 (الشريحة الثانية) 
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Annex I 

  
  
 

  األول لمرفقا
  

ثة بين حكومة موريشيوس واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد حدّ في االتفاقية المُ  تضمينهالنص المراد 
  .استھالك المواد الھيدروفلوروكربونية خفضمن أجل  األطراف

  (ترد التغييرات ذات الصلة بالخط الغامق لسھولة الرجوع إليھا)
  

  
يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة موريشيوس ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالحد من استخدام  .1

طن  0.16 قدره ألف ("المواد") إلى مستوى مستدام - 1الملحق في  المواد الخاضعة للرقابة المستنفدة لألوزون الواردة
 1استنفاد األوزون قبل من قدرات وصفر طن  2025يناير عام كانون الثاني|  1قبل  من قدرات استنفاد األوزون

 بروتوكول مونتريال.الخاصة بوفقا للجداول  2030يناير كانون الثاني| 
  

االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة موريشيوس واللجنة التنفيذية في  محلحّدث المُ  حل ھذا االتفاقي . 16
  للجنة التنفيذية. الثالث والستيناالجتماع 

  
  

     التذييالت
  

      : الموادألف -1 التذييل
  

المستدامة (طن من قدرات استنفاد  نقطة البداية للتخفيضات الكلية
   األوزون)

 التذييل المجموعة
 المادة

  المواد جيم   األول 7.87
 22- الھيدروكلوروفلوروكربونية

-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية جيم األول 0.13
 ب141

 لمجموعا   8.00
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

  
  

  المجموع
 

  
2030  

 
2025 2023 2020 2017 2015 2014 2013 2011   

  
  

 ال ينطبق

  
  

0.20 2.80  
  
  
 

5.20 5.20 7.20 7.20 8.00 8.00  

الجدول المرفق جيم  من 
في  الوارد لتخفيضلالزمني 

، مواد بروتوكول مونتريال
(طن من المجموعة األولى 

  قدرات استنفاد األوزون)
 

1.1 

  
  

 ال ينطبق

  
  

 صفر

  
  

1.16  
 

1.57 4.00 7.14 7.14 8.00 8.00  

الحد األقصى المسموح به   
 الوارد من إجمالي االستھالك 

لملحق جيم، المجوعة في ا
األولى (طن من قدرات 

   استنفاد األوزون)

2.1 

  
950.000 

  
100.000  67.500 161.300 332,750  131.400  157.050 

الوكالة بصفتھا وافقت ألمانيا 
تمويل العلى  الرئيسية المنفذة
 (دوالر أمريكي)بمبلغ 

1.2 

114.500 12.063 
  18.846 صفر 15.851 صفر 40.140 19.458 8.142 صفر

 تكاليف الدعم للوكالة المنفذة
 (دوالر أمريكي)الرئيسية 

2.2 

950.000 100.000  
67.500 161.300 332.750  131.400  157.050 

إجمالي التمويل المتفق عليه 
 (دوالر أمريكي)

1.3 

114,500 12.063 
 18.846 صفر 15.851 صفر 40.140 19.458 8.142 صفر

(دوالر  جمالي تكاليف الدعمإ
 أمريكي)

2.3 

1.064.500 112.063 
 175.896 صفر 147.251 صفر 372.890 180.758 75.642 صفر

(دوالر  جمالي تكاليف الدعمإ
 أمريكي)

3.3 

 1.1.4 )قدرات استنفاد األوزون (طن منبموجب ھذا االتفاق  اتحقيقھالتي تم االتفاق على  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة مجموع 7.87

 2.1.4 في المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون) يتعين تحقيقھا التي 22- المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة صفر

(طنا من قدرات استنفاد األوزون) 22- لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلاالستھالك المؤھل من  المتبقي صفر 3.1.4 

 4.1.4 )قدرات استنفاد األوزون (طن منبموجب ھذا االتفاق  اب التي تم االتفاق على تحقيقھ141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالةمجموع  0.13

 2.2.4 يتعين تحقيقھا في المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون) ب التي141- المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة صفر

)(طنا من قدرات استنفاد األوزون ب141- لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلاالستھالك المؤھل من  المتبقي صفر 3.2.4 
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