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 روعات متعددة السنواتمش –ورقة تقييم المشروع 
  غابون

فيه الموافقةاالجتماع الذي تمت  الوكالة(أوال) عنوان المشروع  تدابير الرقابة 

خطة إدارة إزالة المواد 
 )األولى(المرحلة لهيدروكلوروفلوروكربونية ا

2020بحلول  في المائة 35 الثانى والستون  يونيدو، ة)ي(الرئيس يونيب  

  
  من قدرات استنفاد األوزون) أطنان(  19.80  2017السنة:   )(المرفق جيم المجموعة األولى 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  
 2017السنة:  )من قدرات استنفاد األوزون أطنان( البيانات القطاعية للبرنامج القطريأحدث  (ثالثا)

 مكافحة رغاوي أيروسول الكيميائية المادة
 حريقال

عامل  مذيبات التبريد
 تجهيز

استخدام 
 المختبرات

استهالك مجموع 
 القطاع

  الخدمة التصنيع 
22 -هيدروكلوروفلوروكربون      19.80      19.80   

  
  من قدرات استنفاد األوزون) أطنان(رابعا) بيانات االستهالك (

20.30 : 2010 - 2009خط األساس   30.20 :ةالمستدام اتالتخفيضجمالي إلبداية النقطة  

 

  (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)االستهالك المؤهل للتمويل 

57.10  :بالفعل المعتمد  

 

63.19  :المتبقي  

  
  

 المجموع 2020 2019(خامسا) خطة األعمال

 فادإزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من قدرات استن يونيب
 األوزون)

0.98 1.06 2.04 

 117,520 61,020 56.500 التمويل (دوالر أمريكي)
  

  .2018الشريحة الرابعة واجبة في عام *كانت 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010سادسا) بيانات المشروع(

غير  حدود استهالك بروتوكول مونتريال
 متاح

غير 
متاح

n/a 30.20 30.20 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 19.63  غير
 متاح

الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

غير 
 متاح

غير 
متاح

n/a 30.20 30.20 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 19.63  غير
 متاح

التمويل 
الموافق 

  عليه

(دوالر 
 أمريكي

 290,100 54,000 0 50,000 0 50,100 0 0 46,000 0 0 90,000 تكاليف المشروعيونيب

 37,713 7,020 0 6,500 0 6,513 0 0 5,980 0 0 11,700 تكاليف الدعم

 249,900 0 0 0 0 119,900 0 0 0 0 0 130,000 تكاليف المشروعيونيدو

 22,491 0 0 0 0 10,791 0 0 0 0 0 11,700 تكاليف الدعم

األموال التى وافقت 
عليها اللجنة التنفيذية 

 (دوالر أمريكي)

 436,000 0.0 0.0 0 170,000 0 0 0 46,000 0 0 220,000 تكاليف المشروع

 46,684 0.0 0.0 0 17,304 0 0 0 5,980 0 0 23,400 تكاليف الدعم

مجموع األموال 
المطلوبة للموافقة 

عليها في هذا 
االجتماع (دوالر 

 أمريكي)

 50,000 0 *50,000 0 0 0 0  0 0 0 0 تكاليف المشروع

 6,500 0 *6,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم

لشموليةالموافقة اتوصية األمانة  
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  وصف المشروع
 

من  الرابعةالشريحة  طلبا لتمويل، ، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسةاليونيب ، قدمغابوننيابة عن حكومة  .1
تكاليف  ازائد دوالر أمريكي 50,000 غـبلبمخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من  األولىالمرحلة 

 الثالثةويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة  1فقط. لليونيب دوالر أمريكي 6,500دعم الوكالة البالغة 
خطة تنفيذ و 2018إلى  2013من  الفترةفي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقرير التحقق من استهالك و

  .2020و 2019 لعامىالشريحة 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن استهالك 

المواد من استنفاد األوزون طن من قدرات  19.8يبلغ عن استهالك  غابونأبلغت حكومة   .2
المواد  في المائة أقل من خط أساس 34يمثل نسبة حوالى  2017 في عامالهيدروكلوروفلوروكربونية 

في الفترة نية المواد الهيدروكلوروفلوروكربواستهالك  1ويرد في الجدول  .لالمتثال الهيدروكلوروفلوروكربونية
2014-2018. 

  )2018-2014لفترة ل 7(بيانات المادة   غابونفي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: استهالك 1الجدول 

 خط األساس *2018 2017 2016 2015 2014 22-هيدروكلوروفلوروكربون
 549.10 365.8 360 380 350 480.0 أطنان مترية

 30.20 20.10 19.80 20.90 19.25 26.40  أطنان من قدرات استنفاد األوزون
  الهيدروكلوروفلوروكربونبشأن استهالك  2018من تقرير التحقق لعام بيانات  * 

  
خطة الهواء. ومنذ تنفيذ دمة وصيانة معدات التبريد وتكييف في خ 22-الهيدروكلوروفلوروكربون يستخدم  .3

ط أساس خ، كان االستهالك أقل بشكل دائم عن 2011في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد 
ى تنفيذ إل بونالهيدروكلوروفلوروكرلالمتثال وأهداف الرقابة. ويرجع انخفاض استهالك  الهيدروكلوروفلوروكربون

اد المو ، خاصة تدريب موظفى الجمارك على التعرف علىخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
دمة ات الخوالتقنيين على ممارس الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون

يب إلى أن الزيادة في عام وأشار اليون في البلد. 22-الجيدة؛ واستخدام معدات خالية من الهيدروكلوروفلوروكربون
لى عكترونى ومصلحة الجمارك. وهناك نظام رصد إلترجع إلى سوء االتصاالت بين الوحدة الوطنية لألوزون  2016

 .تويتوقع أن يتناول القصور في اإلبالغ عن البيانا 2020وشك االنطالق في عام 
  

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

رير تنفيذ تق بناء على روفلوروكربونيةالمواد الهيدروكلو قطاع عن بيانات استهالك غابونأبلغت حكومة   4
ومن  مونتريال. من بروتوكول 7أنه يتمشي مع البيانات المبلغ عنها بمقتضي المادة ب 2017البرنامج القطرى لعام 

  .2019 في آيار/مايو 2018للعام  المتوقع أن تقدم بيانات  البرنامج القطرى

  تقرير التحقق

. ويؤكد أن حكومة غابون تنفذ نظام ترخيص 2018عام و 2013غطى تقرير التحقق الفترة بين عام   5
، وأن مجموع االستهالك من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونوحصص للواردات والصادرات من 

في المائة أقل من  33، حوالى طن من قدرات استنفاد األوزون 20.1كان  2018ية لعام الهيدروكلوروفلوروكربون

                                                 
  من وزارة الغابات والبيئة المسؤولة عن خطة المناخ إلى األمانة. 2019آذار/مارس  15حسب الرسالة المؤرخة في    1
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مواد الوبين تقرير التحقق زيادة كبيرة في استيراد  من أجل االمتثال. روكربونالهيدروكلوروفلوخط أساس 
R-أ و 134- لهيدروكلوروفلوروكربونأساسا من ا لهيدروفلوروكربون،من ا ومخلوطات يةلهيدروفلوروكربونا

404A  407وC-R 410A-R  ،600، وإلى حد أقلa  2016واألمونيا، من عام.  

ي تنفيذ يشاركون فعضو  500وبها  2000أشار تقرير التحقق إلى رابطة مهندسي التبريد، التى أنشأت عام   6
 لبلد؛ وضعفي ا . وأوصت الرابطة بإنشاء مراكز تدريب اضافيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

حمالت بقيام المعايير وإصدار الشهادات وال نماذج تدريب تتكيف مع الظروف الوطنية، بما في ذلك التدريب على
يراد وافز الستحقديم لزيادة الوعى بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام سوائل التبريد القابلة لالشتعال واألمونيا؛ وت

  سوائل تبريد بديلة.

دون أوصي التحقق: دعم التدريب وزيادة عدد موظفى الجمارك المدربين على تنفيذ اللوائح الوطنية و  7
مارك موظفى الجل وزونالمواد المستنفدة لألاإلقليمية الستيراد المواد المستنفدة لألوزون؛ توفير أجهزة التعرف على 

د ائفهم لمدن في وظاإلبقاء على موظفى الجمارك المدربي؛ المواد المستنفدة لألوزونلدعم الرقابة على الواردات من 
توفير على تخصيص حصص سنوية. ويوصي أيضا ب المستوردينتدريب أطول حتى ال يتعطل تنفيذ التدابير؛ دعم 

 –ضة منخف نماذج تدريب لمدارس التدريب المهنى على استخدام تكنولوجيات بديلة ذات احتمالية احترار عالمى
 ونوزنية لألدة الوطالوحوأشار اليونيب إلى أنه سيدعم استخدام حوافز إدارية لالمداد بالتكنولوجيات البديلة.  صفر؛

  لتناول التوصيات، وقد ضمن فعال أنشطة ذات عالقة في خطة تنفيذ الشريحة الرابعة.

  نيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربومن  الثالثةالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة 

   اإلطار القانوني

والبيئة، مسؤولة عن وضع وتوزيع ، وهى هيئة استشارية لوزارة الغابات الوطنية لألوزون اللجنةإن   8
. وأصبح نظام ترخيص وحصص الهيدروكلوروفلوروكربون حصص االستيراد السنوى من

ت القائمة والمعدا السائب الهيدروكلوروفلوروكربونالذي يشمل ، 2013فعاال في عام  الهيدروكلوروفلوروكربون
اصدار ترخيص استيراد ب السماح الوحدة الوطنية لألوزونوتقدم . الهيدروكلوروفلوروكربونعلى 

للجماعة  قليميةوتنفذ حكومة الغابون الالئحة دون اإل وتأذن مصلحة الجمارك بالترخيص. الهيدروكلوروفلوروكربون
مواد الالتى تنسق إدارة المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك  قتصادية والنقدية ألفريقيا الوسطىاال

  .الفرعى قليمفي اال الهيدروكلوروفلوروكربونية

  قطاع خدمة التبريد

  :تشمل األنشطة الرئيسة المنفذة  9

عضو برلمان من  35متخذى القرارات واألطراف الفاعلة: تم تدريب زيادة الوعى في ما بين   (أ)
 51دريب ت؛ وتم وتعديل كيغالى المواد المستنفدة لألوزونخالل حلقة عمل بشأن إلتزام البلد بازالة 

ات مستورد ووسيط جمركى من خالل حلقتى عمل بشأن تحديد متطلبات الحصص السنوية والوارد
   ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن 

موظف جمارك وبيئي وإنفاذ القانون من خالل  100التدريب وبناء القدرات والوعى: تم تدريب   (ب)
ى والمعدات القائمة عل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأربع حلقات عمل للتعرف على 

 نب ذاتوأصبح موظفو الجمارك المدربين على وعى بالجواومراقبتها.  الهيدروكلوروفلوروكربون
  ؛المواد المستنفدة لألوزونروتوكول مونتلایر ومتطلبات الرقابة على العالقة بب

تى تبريد وتكييف هواء من خالل خمس حلقات عمل على تق 150تدريب تقنيي التبريد: تم تدريب   (ج)
تطورات في وال ،المناولة اآلمنة لسوائل التبريد القابلة لالشتعال ،ممارسات خدمة التبريد الجيدة
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المواد بريد وتكييف الهواء وكفاءة الطاقة واسترداد وإعادة تدوير تكنولوجيات الت
   والمناولة اآلمنة لتكنولوجيات الهيدروكربون؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

تم توقيع اتفاق في ما بين الوزارات مع مركز : الخدمة عداتواالمداد بمدعم مراكز التدريب   (د)
ين على عقدت حلقة عمل لتدريب المدربو("مركز بازيل للتدريب والكفاءة المهنية")؛  التدريب

نقالى  تردادآالت اساستخدام المعدات وأعدت المواصفات التقنية للمعدات واآلالت المطلوبة (مثل، 
 ومضخات تفريغ دوارة ذات مرحلتين ومحطتى شحن نقالى ومقياس تفريغ وشحن رقمى وأجهزة

اصة ) وبدأت عملية الشراء (تعرض تنفيذ هذا النشاط إلى صعوبات، خقطع غيارتسرب قياسي و
   شراء المعدات واآلالت نتيجة للشواغل األمنية في البلد).

  وحدة تنفيذ المشروع ورصده
  

 إزالة المواد المستنفدة لألوزون ورصد أنشطة تنفيذ أنشطةمسؤولة عن تنسيق الوحدة الوطنية لألوزون  إن  10
وطنية حدة الوقامت الو نيابة عن وزارة الغابات والبيئة. إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة 

لمواد زالة اإخطة إدارة لدعم جمع البيانات وتنفيذ  يين (خبيرين في التبريد والجمارك)توظيف استشارلألوزون ب
  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

  

  مستوى صرف األموال

 دوالر أمريكي 436 000مـن مبلـغ  دوالرا أمريكيـا  295 453م صرف مبلـغ ـ، ت2019آذار/مارس حتى   11
 .2ين الجدول كما يب )لليونيدوي كيدوالر أمر 109 353و  لليونيب يدوالر أمريك 186 100( موافق عليه حتى اآلن

  .2020و 2019 ىعام بيندوالر أمريكي  140 547وسوف يصرف الرصيد البالغ 

 (دوالر أمريكي)  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغابون: التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2الجدول 

 معدل الصرف (%) المجموع يونيدو يونيب الشريحة

 الشريحة األولى
 220,000 130,000 90,000 الموافق عليها

85.7 
 188,694 98,694 90,000 المنصرفة

 الشريحة الثانية
 46,000 0 46,000 الموافق عليها

100.0 
 46,000 0 46,000 المنصرفة

 الشريحة الثالثة
 170,000 119,900 50,100 الموافق عليها

35.7 
 60,759 10,659 50,100 المنصرفة

 المجموع
 436,000 249,900 186,100 الموافق عليها

67.8 
 295,453 109,353 186,100 المنصرفة

 

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  الرابعةخطة تنفيذ الشريحة 

  

  :2020وكانون األول/ديسمبر  2019 مارس/آذارتنفيذ األنشطة التالية بين  سيجرى  12

أربع من خالل مع مدريبي الجمارك الذين تلقوا تدريبا في السابق،  جماركموظف  100تدريب   (أ)
المواد المستنفدة الناظمة للرقابة على  المحدثة بالمتطلبات معرفةليصبحوا على  عمل حلقات

وسوائل التبريد  المواد المستنفدة لألوزونعلى  التعرف؛ ليكونو قادرين على في الغابون لألوزون
 والشحنات المشتبه أن بها مواد خاضعة للرقابة؛ الحصول علىلمواد المستنفدة لألوزون البديلة ل
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والمعدات القائمة على  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعرفة والمهارات للتعرف على  
          )؛دوالر أمريكي 20 000(  (يونيب) المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

تلقوا تدريبا في السابق، من  مدربين تقنيين ممنمع ، تقتى تبريد وتكييف هواء 100تدريب حوالة   (ب)
ات استخدام ممارس بما في ذلكعلى ممارسات خدمة التبريد الجيدة،  خالل أربع حلقات عمل

ءة ن كفاالخدمة الجيدة لخفض عمليات التسرب وإنبعاثات سوائل التبريد في دورات الكسح، وضما
 دويرعادة تاسترداد وإرسات مما طاقة قصوى؛ المناولة اآلمنه لسوائل التبريد القابلة لالشتعال؛

اء، الهو سوائل التبريد وتعزيز استدامة التدريب وبناء قدرات قطاع التبريد وتكييف واستصالح
 ولوجياتوحدة الوطنية لألوزون، واختيار التكنلاو الهواء قطاع التبريد وتكييفالتنسيق بين 

  )؛دوالر أمريكي 20 000((يونيب)  وسوائل التبريد

آالت استرداد ، بما في ذلك  2اضافية لمركز التدريب ورابطة تقنيي التبريد ات وأدواتمعدتوفير   (ج)
تفريغ دوارة ذات مرحلتين ومحطتى شحن نقالى ومقياس تفريغ وشحن رقمى  ومضخاتنقالى 

وصمامات)؛ (مثل، مرشحات وموصالت  وأجهزة تسرب قياسي وقطع غيار ومواد استهالكية
  )؛من الشرائح السابقة المتبقية دوالر أمريكي 140 547( ومشاعل وخراطيم (يونيدو)

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي  ها بما في ذلكرصداإلبالغ عن األنشطة و  (د)
  .دوالر أمريكي) 10 000((يونيب) 

  

  ـهاتتعليقـات األمانة وتوصي
  

  التعليقات

  ةوكربونيخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورمن  الثالثةالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة 

وتأجلت نتيجة  2018الحظت األمانة أن تقديم الشريحة الرابعة تم اقتراحها في األصل على أن تقدم في عام   13
ات في توقيع ، ونتيجة للتأخير2016لتأجيل الشريحة الثالثة، التى كان من المفروض أن تقدم في األصل في عام 

رات، ذه التأخيمن ه الوطنية لألوزون. وبالرغم ةفاق بين حكومة غابون واليونيب، والتغييرات المؤسسية في الوحداالت
به  لمسموحاأقل من المستوى  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتم تنفيذ األنشطة مما نتج عنها تخفيضات في 

طة مشيا مع ختبقية لالستهالك. وأشار اليونيب إلى أنه ضمن التخطيط المنسق وتنفيذ واإلبالغ عن جميع األنشطة المت
  العمل، مع اليونيدو، بناء على هذا االتفاق.

 اإلطار القانونى

طن من قدرات  19.25تبلغ  22-الهيدروكلوروفلوروكربونردات من غابون حصة واحكومة  أصدرت  14
 قائمة علىدات الوأبلغت الحكومة عن حظر المع، وهى أقل من أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال. استنفاد األوزون

 .2020ناير/كانون الثانى ي 1إبتداء من  22- الهيدروكلوروفلوروكربون

 قطاع خدمة التبريد

                                                 
ف التسرب شمجموعة من وحدات نقالة لالسترداد ومعدات مساعدة (مثل، مشعبات وأجهزة ك 20خالل الشريحة الثانية، قدمت المعدات التالية،    2

 30أدوات؛  تومجموعامجموعات من أجهزة التعرف على سوائل التبريد  10وموازين وأجهزة قياس درجة الحرارة وزرديات وقاطعات لألنابيب)؛ 
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/33مضخة تفريغ (
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مكون مشروع اليونيدو المتعلق بشراء وتوزيع معدات مركز متابعة لطلب توضيح أسباب التأخير في تنفيذ  15
؛ ويرجع تم تلقيه ولى قدة) إلى ان مجموع تمويل المرحلة األيالوكالة المنفذة الرئيسباعتباره التدريب، أشار اليونيب (

ويل من ولية بتمعة األالتنفيذ المحدود إلى التأخر في تنظيم بعثة لتقييم االحتياجات من المعدات، وبعد تسليم المجمو
جل طويل األ ع اتفاقتوقيويرجع إلى مشاكل األمن في البلد. وتم تقييم االحتياجات من المعدات الذي الشريحة األولى، 

   قيد التنفيذ. اآلن لشراء المعدات وهو

ات وفي ما يتعلق ببرنامج تدريب تقنيي التبريد، أشار اليونيب إلى أن التدريب المقدم ركز على الممارس  16
أن  إلى أيضا يونيبأشار ال. ووصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء خدمةل الجيدة لخفض إنبعاثات سوائل التبريد خال

ائل تبريد سوام باالضافة ألنشطة الوعى للوحدة الوطنية لألوزون، تساهم الصناعة في الزيادة المستمرة في استخد
مالية وزارة ال زون علىاقترحت الوحدة الوطنية لألو( للوارداتبالرغم من أن البلد ليس لديه حاليا سياسة حوافز بديلة 

-ربونلوروك. وأكد التحقق أن الهيدروف)خفض الضرائب على سوائل التبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة
في التبريد  R-404Aف هواء المركبات؛ ويستخدم أ يستخدم في التبريد المنزلى والتجارى والصناعى وتكيي134

الهواء الفردى والتجارى  في تكييف R-410Aو  R-407Cالتجارى والصناعى والغرف الباردة؛ ويستخدم 
  صناعى على التوالى.) في التبريد المنزلى والR-717) واألمونيا (R600aويستخدم األيزوبوتان (والصناعى؛ 

  االستنتاج

حتى  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي تنفيذ المرحلة األولى من تقدما  حقق غابوني  17
أكثر  2018في عام  22-الهيدروكلوروفلوروكربونكان االستهالك المقدر من ومع تأخير في تقديم الشرائح السابقة. 

 لى،لة األول. وخالل تنفيذ المرحمن أجل االمتثا الهيدروكلوروفلوروكربونفي المائة أقل من خط أساس  33من 
ة ريب وزيادالتد يدعم اليونيب الوحدة الوطنية لألوزون في تناول التوصيات الواردة في تقرير التحقق، مثل: دعمس

 لألوزون؛ مستنفدةللواردات من المواد ال اإلقليميةالوطنية ودون  اللوائحعدد موظفى الجمارك المدربين في تنفيذ 
د تدريب عد 2020و 2019وردين على تخصيص الحصص السنوية. وتوفر خطة العمل لعامى ودعم تدريب المست

تى حموال كبير من موظفى الجمارك وتقنيي التبريد واألطراف الفاعلة لتناول توصيات التحقق. ووصل صرف األ
 ن التمويلمؤها وأدوات الخدمة التى سيجرى شرا معداتفي المائة، ومن التوقع أن يزداد مع شراء  68 إلى اآلن

ل تدريب ن خالوم بعد توقيع االتفاق التعاقدى المتأخر مع الحكومة. ،الموافق عليه في الشريحة الثالثة الجارى
طة خدامة موظفى الجمارك وتقنيي التبريد على أساس مستمر وكذلك دعم مراكز التدريب، سيصبح من الممكن است

ألنشطة ها، واب. ويبين التقرير المرحلى بشأن األنشطة المضطلع الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد 
الى في يل كيغ. وقد صدق البلد على تعدالهيدروكلوروفلوروكربونالمخططة أن البلد يتناول وسيحقق أهداف إزالة 

  .2018يناير/كانون الثانى  18

  التوصية

من  الثالثةأن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة ية اللجنة التنفيذتوصي أمانة الصندوق   18
شاملة موافقة الوتوصي أيضا بال ؛لغابون خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  األولىالمرحلة 

خطة و لغابون خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  األولىمن المرحلة  الرابعةعلى الشريحة 
  :عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه 2021-2019 تنفيذ الشريحة للفترة

تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
أمريكي)

(دوالرتكاليف الدعم 
 أمريكي)
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