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  تعددة السنواتممشروعات  –ورقة تقييم المشروع 

  ليسوتو

االجتماع الذي تمت خالله   الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(
  الموافقة عليه

  الرقابةتدبير 

خطة إزالة المواد 
(المرحلة الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  األولى)

  2020بحلول عام  %35  الرابع والستين  (رئيسية)ألمانيا  

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.71  2016السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 
 2009 السنة: ن)ألوزوقدرات استنفاذ ا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن منثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

المذيبا  التبريد
  ت

عامل 
  تصنيع

االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

االستھالك 
 الخدمالتصني

 0.0    0.0الھيدروكلوروفلوروكربو
  0.71    0.71الھيدروكلوروفلوروكربو

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

  1.54  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 3.5  (تقدير): 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  1.00  المتبقي: 0.54  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017  خطة األعمال) خامسا(

 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات  ألمانيا
  استنفاذ األوزون)

0.4 0.0 0.0 0.1 0.5 

 126,560 31,640 0 0 94,920  التمويل (دوالر أمريكي)

 

- 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(
2016 

2017 2018 -
2019 

  المجموع 2020

حدود االستھالك في بروتوكول 
  مونتريال (تقديرية)

غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

 غير متوفر 2.3 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5

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

غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

 غير متوفر 1.00 1.39 1.54 3.15 3.5 3.5

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

تكاليف   ألمانيا
  المشروع

100,00
0 

0 0 68,00
0 

0 84,00
0 

0 28,000 280,000 

10,92 0 8,840 0 0 13,000  تكاليف الدعم
0 

0 3,640 36,400 

األموال الموافق عليھا 
من قبل اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

100,00
0 

0 0 68,00
0 

0 0.0 0.0 0.0 168,000 

 21,840 0.0 0.0 0.0 0 8,840 0 0 13,000  تكاليف الدعم

إجمالي األموال 
المطلوب الموافقة 

عليھا خالل ھذا 
االجتماع (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 0 84,00
0 

0 0 84,000 

10,92 0 0 0 0 0  تكاليف الدعم
0 

0 0 10,920 

 

  إفراديينظر فيه بشكل   توصيات األمانة:
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  وصف المشروع
  

ة   -1 ن حكوم ة ع وتوبالنياب ّدمليس ا ت، ق ة ألماني ذة حكوم ة منف ة كوكال لمعيّن اً لتموي ن ، طلب ة م ريحة الثالث  الش
ة،  المرحلة األولى واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم درهمن خطة إدارة إزال غ ق د  دوالر أمريكي، 84,000 بمبل زائ

ذ الشريحة . 1دوالر أمريكي 10,920تكاليف الدعم للوكالة البالغة  ة يتضمن الطلب المقّدم تقرير مرحلي عن تنفي الثاني
  .2019 إلى 2018للفترة من خطة تنفيذ الشريحة وتقرير التحقق من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكالتقرير 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ة   -2 ت حكوم وتوأبلغ ن ليس تھالك  ع تنفا 0.71اس درات اس ن ق ن م ن  األوزون دط واد م الم
ة ام  الھيدروكلوروفلوروكربوني ي ع ط 2016ف تھالك دون خ و اس تھالك األ، وھ ى لالس ّد األقص اس ودون الح س

ه  موح ب ام المس ذلك الع اقل ي االتف ة  ف ة التنفيذي ع اللجن ـ م ة. 80ب ي المائ دول ف ين الج تھالك 1. ويب واد  اس الم
  . 2011-2016للفترة   الھيدروكلوروفلوروكربونية

  )2016-2011للفترة  7(بيانات المادة  ليسوتوالھيدروكلوروفلوروكربونية في : استھالك المواد 1الجدول 
 خط األساس  2016 2015 2014 2013 2012 2011 يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد

        طن متري
 62.70 12.77 13.3 20.36 35.64 40.80 45.08  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 - 0.07 0.34 0.15 0.00 0.00 0.28  ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

  12.84 13.64 20.51 35.64 40.80 45.36  المجموع (طن متري)

         طن من قدرات استنفاد األوزون
 3.50 0.71 0.73 1.12 1.96 2.24 2.50  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 - 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00  ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

  0.71 0.75 1.14 1.96 2.24 2.50  المجموع (طن متري)
 

ي  ل، نتيجةً 2012مطرد منذ عام  انخفاضاستھالك المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية شھد   -3 تنفيذ األنشطة الت
ة وانخ واد الھيدروکلوروفلوروکربوني ة الم ة إدارة إزال ب خط ی اآلن بموج ا حت ة عليھ ت الموافق اض النتم اط ف ش

    .التحتية في البلدالبنية والبناء  نمو قطاع تأثير سلبي علی االقتصادي، مما کان له

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ة ال  -4 ات القطاعي تھأبلغت حكومة ليسوتو عن البيان ر الس ة بموجب التقري واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ك الم
ا بمقتض، 2016عن تنفيذ البرنامج القطري لعام  غ عنھ ات المبل ادةوقد كانت ھذه البيانات متسقة مع البيان من  7 ى الم

  بروتوكول مونتريال. 

  تقرير التحقق

واد   -5 ادرات الم ص واردات وص راخيص وحص اً لت ق نظام ة تطب ق أن الحكوم ر التحق ّد تقري أك
طن  0.71غ بل 2016، وأن االستھالك اإلجمالي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام الھيدروكلوروفلوروكربونية

ة لمراق ديھا تشريعات وسياسات مالئم ة وارداتمن قدرات استنفاد األوزون. وخلص تقرير التحقق إلى أّن ليسوتو ل  ب
  المواد المستنفدة لألوزون واستخدامھا.

                                                 
  من وزارة الطاقة واألرصاد الجوية في ليسوتو. 2017أيلول/سبتمبر  13وفقاً للخطاب تاريخ  1
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   الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن  الثانيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

ام  تنفيذحكومة ليسوتو  تواصل  -6 ألوزون لع تيراد وتصدير  2012لوائح المواد المستنفدة ل ة اس من أجل مراقب
ت ادرات، واالس واردات والص ة ال أن مراقب ة بش س دورات تدريبي ت خم د أُجري ألوزون. وق تنفدة ل واد المس خدام الم

ار 90المناسب ألجھزة تحديد غازات التبريد لـ  انون؛ والمراموظفاً من موظفي الجم اذ الق ل ك وموظفي إنف ة من قب قب
  موظفي الجمارك في ستة مراكز على الحدود اشتملت على التحقق من استخدام أجھزة تحديد غازات التبريد.

  قطاع خدمة التبريد

دروكربونلدورة تدريبية بشأن أفضل الممارسات والمناولة اآلمنة  سيتم االنتھاء من  -7 ى الھي  لمعّدات القائمة عل
)R-290) ون يد الكرب اني أكس ـ  )R-744) وث دمتھا ل انون األول/ 45وخ ل ك اً، قب مبر فني رة و. 2017ديس ى عش تلقّ

ربين أيضاً في أجھزة تبريد المشروبات، وسيتم تدريب مدّ  R0744مّدربون التدريب بشأن مناولة ثاني أكسيد الكربون 
  فنياً محلياً آخراً. 45متوقع تدريب ومن ال 2017في جنوب أفريقيا بحلول كانون األول/ديسمبر 

استنفاد األوزون شأن عمل ألصحاب المصلحة لزيادة الوعي ب وورشةحمالت توعية وجوائز إعالمية نُظّمت   -8
  .شخص من عامة الجمھور بالمعلومات 2,000وتأثير األشعة فوق البنفسجية، حيث تم تزويد نحو 

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

  األوزون الوطنية على تنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون بالتعاون مع حكومة ألمانيا.تشرف وحدة   -9

  مستوى صرف األموال

ي   -10 ا ف بتمبر كم ـ 2017أيلول/س غ ال ن أصل مبل ه  168,000، م ق علي ي المواف ى اآلن،دوالر أمريك م  حت ت
دول  155,198صرف  ي الج يّن ف و المب ى النح ي عل ال. 2دوالر أمريك يتم صرف الرصيد الب دوالر  12,802غ وس

  . 2017أمريكي بحلول كانون األول/ديسمبر 

ة في ليسوتو : 2الجدول  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني التقرير المالي عن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الم
  (دوالر أمريكي)
  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثانية الشريحة األولى  الوكالة

  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه موافق عليه تم صرفه موافق عليه
 155,198 168,000 55,198 68,000 100,000 100,000  برنامج األمم المتحدة للبيئة 

  92 81 100  معدل الصرف (%)

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2019كانون األول/ديسمبر  األنشطة التالية حتىسيتم تنفيذ   -11

ـ   )أ( يطية ل ة تنش ل تدريبي زة تحد 60ورش عم تخدام المناسب ألجھ أن االس ارك بش وظفي الجم اً من م د موظف ي
 ؛دوالر أمريكي)  20,000غازات التدريب، بما في مراقبة الورادات والصادرات في مراكز الحدود (

ة بشأن   )ب( ك ست ورش عمل تدريبي نھج  وضع الصيغة النھائية لبرنامج إصدار الشھادات للفنيين، بما في ذل م
 دوالر أمريكي) ؛ 44,000فنياً ( 100التدريب المحّدث بھدف إصدار الشھادات لـ 

واد الھيدروكلوروفلوروكربوني  )ج( ة الم ة حملة توعية تتضمن ورش عمل ألصحاب المصلحة بشأن أنشطة إزال
 دوالر أمريكي) ؛ و 10,000( عزيز برنامج إصدار الشھادات للفنيينوت

  دوالر أمريكي)  10,000( رصد وإدارة تنسيق المشروع  )د(
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  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  االتفاق ات التمويل والتعديل علىتنقيح نقطة البداية ومستوي

ام  الثابتأکد التحقق علی االنخفاض   -12 والمطرد في استھالك المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية الذي بدأ في ع
 80بـ  ونمن قدرات استنفاد األوز طن 3.5البالغ خطّ األساس لالمتثال ھو دون  2016، حيث أن استھالك عام 2011

ة ي المائ ً  .ف ا ة أيض ارت األمان دات  وأش دفق المع ی ت د إل ازات تبري ى غ ة عل ة القائم وادبديل  للم
ل R-744و  R-410A، وھي يةالھيدروکلوروفلوروکربون ا، إ R-290، وبدرجة أق وب أفريقي د من جن ی البل األمر ل

ً  قللالذي  ةالھيدروکلوروفلوروکربونالمواد من الطلب علی  أيضا ذا األساس، وافقت  .ي ی ھ ةوعل ی ليس حكوم وتو عل
ة للتخفيض ديل نقطة البداي تدام ةالمجمع اتتع تھالك  ةالمس ي اس ة من ف واد الھيدروکلوروفلوروکربوني ی  3.50الم إل

 وسيكون .2016 - 2011خالل الفترة  كمتوسط االستھالك المبلغ عنه ةمحتسبطن من قدرات استنفاد األوزون  1.54
دواردات لحصص ھذا المستوى من االستھالك ھو األساس  ام  البل ة. وفي حين أن نقطة 2018من ع قحة نالم البداي

ذا ت الحكومةطن من قدرات استنفاذ األوزون، فإن  0.71البالغ و 2016عام ل االستھالك المبلغ عنهأعلی من  عتبر أن ھ
  بعض النمو في االستھالك.كونه سيتيح  ،مالئمالمستوى من االستھالك 

ه  - 13 ق علي ل المواف وع التموي غ مجم واد  بل ة الم ة إدارة إزال ن خط ی م ة األول دأ للمرحل ث المب ن حي م
ق، أمريكيدوالر  280,000دروکلوروفلوروکربونية الھي ة من خط أساس الم 35نسبة الخفض ب لتحقي واد في المائ

إن الحد  أنه استناداً . غير 2020الھيدروکلوروفلوروکربونية بحلول عام  ة المنقحة، ف ل اإلی نقطة البداي ألقصی للتموي
ه  رر المسموح ب يكون  )12(و)(44/60بموجب المق يدوالر  210,000س رة. أمريك نفس الفت د  ل  أن أن الحظتوبع
ل التغيير في نقط ی انخفاض في تموي ة سيؤدي إل واد الھيدروکلوروفلوروکربة البداي ة الم غخطة إدارة إزال ة بمبل  وني

انية من خطة النظر في ھذا التعديل خالل الموافقة علی المرحلة الث الحكومة أن يتم، اقترحت أمريكيدوالر  70,000
واد الھيدروکل الكاملةوسوف يبلغ تمويل اإلزالة  رة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية.إدا ة وروفلوروکربللم وني

ً  أمريكيدوالر  750,000في ليسوتو    .)12(ج)(50/74 مع المقرر (تمشيا

، ويتم تحديث الفقرة ألف- 2ألف و-1لتذييلين امن  1الفقرة  يتم تنقيح نقطة البداية المنقحة لليسوتو،استناداً إلى   - 14
ى النحوبعينالثالث والسفي االجتماع  إليه الذي تم التوصل االتفاقمحل يحّل لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث  16  ، عل

  نين.الثماتماع وسيتم إرفاق االتفاق المنقح الكامل بالتقرير النھائي لالج المبين في المرفق األول لھذه الوثيقة .

ة األوزون  الحكومةضوء تنقيح نقطة البداية، اقترحت األمانة أن تنظر في   - 15 ی أمان نقّحفي تقديم طلب إل  لكي ت
د.أيضاً  ةوأشارت  خط األساس للبل ی أن  حكوم ا إل ةألماني ة األوز حكوم ع أمان ألة م تناقش المس وتو س ون خالل ليس

  .االجتماع التاسع والعشرين لألطراف من أجل اتخاذ قرار

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةمرحلي عن تنفيذ الشريحة ال تقريرال

  اإلطار القانوني 
ام   -16 ة لع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني واردات من الم م  2017أصدرت حكومة ليسوتو بالفعل حصص ال وت

درات اطناً  3.20 تحديدھا عند تنفاد األوزونمن ق يتم إصدار الحصص اسس ة، س ى . وبالنسبة للسنوات القادم تناداً إل
  طناً من قدرات استنفاد األوزون. 1.39، ستبلغ الحصص 2018نقطة البداية المنقحة. وبالنسبة لعام 

  قطاع خدمة التبريد

واد   -17 ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ريحة الثاني ار الش ي إط ين ف دريب التقني أخر ت ة.ت  الھيدروکلوروفلوروکربوني
ادت  ةوأف أخيرات  حكوم ا أن الت ببھاألماني ك ب س ي ذل ا ف ة، بم دة األوزون الوطني ي وح ات ف اقض األولوي ض تن ع

ةوأشارت  ھا منذ ذلك الوقت.الصعوبات اإلدارية التي تم حلّ  ً  حكوم ا أيضا ی أن  ألماني دريب إل ّدرت ة الم ى خدم بين عل
ى  ة عل ّدات القائم نط R-744المع ّول م اري يتح د التج ا أن التبري ين بم اع والفني ه القط ى ال لب ة عل ا القائم تكنولوجي

دروفلوروكربون دروكلوروفلوروكربون والھي ى  الھي ة عل ا القائم ى التكنولوجي ع ذل ؛R-744إل ً وم ا إن أي ن  ك، ف م
  .خبرة في خدمة ھذه المعداتيتمتعون بالالمدربين 
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دابير، ستواصل الحكومة تعزيز مراكز   -18 ذه الت ين. وبواسطة ھ التدريب المھني، وعملية إصدار الشھادات للفني
  سيتم تحقيق استدامة البرنامج التدريبي.

 الخالصة

تنفاد  0.71والبالغ  2016لعام  المبلغ عنه لوروفلوروكربونيةاستھالك المواد الھيدروك إن  -19 درات اس طن من ق
يح نقطة الب. في المائة 80بـ  األوزون ھو بالفعل دون خطّ األساس للبلد ّرت بتنق ة وأق ديل والحظت األمان ة، مع تع داي

ل  عليھا من مستويات التمويل في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المصادق قب
د  حكومة ليسوتو. إنّ  لنظام الترخيص وحصص الواردات في البل ام . عام واردات لع ديل حصص ال يتم تع  2018وس

 90 ل أكثر مناستناداً إلى نقطة البداية المنقحة، والتي ھي دون أھداف بروتوكول مونتريال. إّن مستوى صرف التموي
ة مة الطويلفي المائة. وستواصل األنشطة المخطط لھا بموجب الشريحة الثالثة تعزيز قطاع الخدمة، وستضمن االستدا

  طة، وستسمح للبلد بالوفاء بالتزامات االمتثال الخاصة به بموجب البروتوكول.األجل لألنش

  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:  -20

 أن تأخذ علماً بـ:  )أ(

ر  ) 1( ذ الشريحة التقري ي عن تنفي ىالمرحل ة األول ة من المرحل واد من الثاني ة الم  خطة إدارة إزال
  في ليسوتو ؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

ة أّن  ) 2( ة البداي ة نقط تدام ةالمجمع اتللتخفيضالمنقح واد  ةالمس تھالك الم ي اس ف
ة  تالھيدروکلوروفلوروکربوني تنفاد األوزون  1.54 كان درات اس ن ق ط طن م بة كمتوس محتس

  ؛ 2016 – 2011لفترة من بروتوكول مونتريال ل 7االستھالك المبلغ عنه بمقتضى المادة 

واد  مجموع التمويل الموافق عليهأّن  ) 3( ة الم ی من خطة إدارة إزال ة األول دأ للمرحل من حيث المب
لمائة في ا 35نسبة خالل االجتماع الرابع والستين لتحقيق الخفض ب الھيدروکلوروفلوروکربونية

ة  واد الھيدروکلوروفلوروکربوني اس الم ط أس ن خ ان م ن  280,000ك دالً م ي ب دوالر أمريك
يدوال 210,000 ع ر أمريك ياً م رر  تمش يد ؛ و )12(و)(44/60المق ى لرص د األقص أن الح

ة  ه لكامل عملي ة الالتمويل الذي يحق للبلد الحصول علي واد الھيدروکلوروفلوروکرإزال ة م بوني
الت )؛ وأنه سيتم إجراء التعدي12(ج)(50/74تمشياً مع المقرر ، أمريكيدوالر  470,000كان 

وا ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ى المرحل ة عل الل الموافق ل خ ى التموي بة عل د المناس
  الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلد ؛ 

ة -2ألف و-1التذييلين من  1أمانة الصندوق قامت بتحديث الفقرة أّن  ) 4( ين حكوم ألف من االتفاق ب
ى واللجنة التنفي ليسوتو تناداً إل م تحديث ذية، اس ه ت رة نقطة المنقحة، وأن ا 16فق ى أن لإلش رة إل

ّل االتفاق المحدث  كيحّل مح ه ذل م التوصل إلي ذي ت اع  خالل ال ى ع، الثالث والسبعيناالجتم ل
  ن في المرفق األول بھذه الوثيقة ؛ والنحو المبي

ريحة    )ب( ى الش ق عل ةأن تواف واد  الثالث ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ن المرحل م
رة لليسوتوالھيدروكلوروفلوروكربوينة  ذ الشريحة للفت ة ل 2018-2019، وخطة تنفي غ المقابل ا، بمبل ھ

ة  84,000 ة البالغ دعم للوكال ة ألمدوالر أمريكي  10,290دوالر أمريكي زائد تكاليف ال ة، لحكوم اني
ه  ه أن ق علي ن المتف ه م ى أن ة إذا عل ررت حكوم ا ق ام رة ألماني ا ال المباش ة تنزاني دة رت جمھوري متح

امالمباشرة بعمليات التعديل التحديثي والخدمة المرتبطة بھا لغازات التبريد القابلة لالشت ة في عال والس
ر  واد غي تتالمعدات التبريد وتكييف الھواء المصممة في األساس للم ا س ة لالشتعال فإنھ ة قابل حمل كاف

  ات والمخاطر، وفقط وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة؛المسؤولي
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 األول المرفق  

 
  افتعدد األطرالمواللجنة التنفيذية للصندوق  ليسوتوجمھورية بين حكومة المحّدث تّفاق نّص يجب إدماجه في اال

 كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  

إجراء تخفيض في االستعمال   -1 ق ب ا يتعل ة في م ة التنفيذي ة ليسوتو واللجن ين حكوم اھم ب يمثّل ھذا االتفاق التف
ذييل  ي الت ددة ف ألوزون المح تنفدة ل واد المس درھا أل-1المراقب للم ة ق ة ثابت ى كمي واّد") إل ان  1.00ف ("الم من أطن

  كول مونتريال.بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتو 2020كانون الثاني/يناير  1قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 

الثالث ع االجتما واللجنة التنفيذية في ليسوتوان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   .16
  . للجنة التنفيذيةوالسبعين 

  التذييالت

  ألف : المواد-1التذييل 

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في االستھالك (طن من  المجموعة المرفق  المادة
  قدرات استنفاد األوزون) 

  I 1.54ج  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

 األھداف والتمويلألف:  -2التذييل 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

 المجموع 2020 2019

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

غير  3.15 3.15 3.53.53.153.153.15غير متوفر غير متوفر
 متوفر

 غير متوفر

الحد األقصى المسموح به  2.1
الكلي من مواد المرفقلالستھالك

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
  *قدرات استھالك األوزون)

 غير متوفر 1.00 1.39 1.39 3.53.53.153.151.54غير متوفر غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة  1.2
) (دوالر ألمانياالمنفذة الرئيسية (

 أمريكي)

100,000 0068,0000084,000 0 0 28,000 280,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

13,000 008,8400010,920 0 0 3,640 36,400 

إجمالي التمويل المتفق عليه  1.3
 (دوالر أمريكي)

100,000 0068,0000084,0000028,000 280,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أمريكي)

13,000 008,8400010,920003,640 36,400 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3
 (دوالر أمريكي)

113,000 0076,8400094,9200031,640 316,400 

0.54 األوزون)أطنان قدرات استھالك المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 - إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.1.4

- أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4

1.00 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 - االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4

     
ً من قدرات استنفاد األوزون إلى  3.5*تم تنقيح نقطة البداية من  ً من قدرات استنفاد األوزون خالل االجتم 1.54طنا . 2017اع الثمانين في عام طنا

والر أمريكي. د 210,000ويجب أن يصل مستوى التمويل المرتبط بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى 
  ة.نيوروكربووسيتم إجراء التعديل على المستوى عندما تتم الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفل
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