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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع السادس والثمانون
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مؤجل :من  8إلى  12مارس /آذار2021

مقترح المشروع  :أرمينيا

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
اإلزالة
• خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،
الشريحة الثالثة)

اليوئنديبي واليونيب

بسبب فيروس كورونا (كوفيد. )19-

1

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلاير
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
أرمينيا
( )1عنوان المشروع
خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة
األولى)

الوكالة

االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه

تدبير الرقابة

اليوئنديبي (رئيسية) ،اليونيب

السابع والسبعين

 %35بحلول عام 2020

( )2أحدث بيانات المادة 7

السنة2019 :

( ) 3أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
مكافحة
الرغاوي
األيروصوال
كيميائي
الحريق
ت

( 2.22طن من قدرات استنفاد األوزون)
السنة2019:
المذيب
ات

التبريد
التصنيع

الهيدروكلوروفلوروكربون 22

االستخدامات
المعملية

عامل
تصنيع

إجمالي
االستهالك القطاعي

الخدمة

2.22

2.22

( )4بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
خط األساس لفترة : 2010-2009

7.00

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

7.83

المتبقي:

2.34

االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
موافق عليه بالفعل:

5.49

( )5خطة األعمال
اليونيب

اليوئندي
بي

2020

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من
قدرات استنفاذ األوزون)

0.0

التمويل (دوالر أمريكي)

0
0.33

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من
قدرات استنفاذ األوزون)
التمويل (دوالر أمريكي)

23 544

( )6بيانات المشروع

2016

حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

التمويل المتفق عليه
(دوالر أمريكي)

اليونيب

إجمالي األموال المطلوب الموافقة
عليها خالل هذا االجتماع (دوالر
أمريكي)

غير متوفر

6.30
5.04

6.30
4.20

6.30
3.92

6.30
3.64

4.55
2.34

تكاليف المشروع

108 000

0

0

0

21 600

129 600

تكاليف الدعم

9 720

0

0

0

1 944

11 664

تكاليف المشروع

35 000
4 550
143 000
14 270

0
0
0
0

51 400
6 682
0
0

0
0
51 400
6 682

0
0
0
0
21 600
1 944

86 400
11 232
194 400
20 952
21 600
1 944

تكاليف الدعم
األموال الموافق عليها من قبل
اللجنة التنفيذية (دوالر أمريكي)

2018

غير متوفر

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ
األوزون)
اليوئنديب
ي

2017

*2019

2020

المجموع

تكاليف المشروع
تكاليف الدعم
تكاليف المشروع
تكاليف الدعم

* من المتوقع تقديم الشريحة الثانية في عام .2018
موافقة شمولية

توصية األمانة:

2
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وصف المشروع
بالنيابة عن حكومة أرمينيا ،قدمت اليوئنديبي بوصفها الوكالة المنفذة المعينة طلبا لتمويل الشريحة الثالثة
.1
والنهائية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ  21 600دوالر أمريكي
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1 944دوالر أمريكي لليوئنديبي فقط .2ويشمل الطلب تقريرا مرحليا حول تنفيذ
الشريحة الثانية ،وتقرير تحقق بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من  2018إلى  2019وخطة
تنفيذ الشريحة للفترة من  2020إلى .2021
التقرير عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أبلغت حكومة أرمينيا عن استهالك يبلغ  2.22طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون
.2
عام  ،2019وهو أقل بنسبة  68في المائة من خط األساس لهذه المواد لالمتثال وأقل بنسبة  39في المائة من هدف
الرقابة المحدد في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية .ويبين الجدول  1استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة -2015
.2019
الجدول  :1استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أرمينيا (بيانات المادة  7للفترة )2019-2015
الهيدروكلوروفلوروكربون
طن متري
الهيدروكلوروفلوروكربون 22
الهيدروكلوروفلوروكربون 123
المجموع (طن متري)
طن من قدرات استنفاد األوزون
الهيدروكلوروفلوروكربون 22
الهيدروكلوروفلوروكربون 123
المجموع (طن من قدرات استنفاد األوزون)

2015

2016

2017

2018

2019

خط األساس

42.36
0.50
42.86

11.46
0.00
11.46

17.00
0.00
17.00

42.66
0.00
42.66

40.39
0.00
40.39

126.69
0.00
126.69

2.33
0.01
2.34

0.63
0.00
0.63

0.94
0.00
0.94

2.35
0.00
2.35

2.22
0.00
2.22

7.00
0.00
7.00

يُعزى انخفاض استهالك البلد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام  2014إلى إنفاذ نظام التراخيص،
.3
واألنشطة المنفذة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وال سيما تعزيز بدائل المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية واسترداد غازات التبريد وإعادة استخدامها .وكان للركود االقتصادي في البالد تأثيرا على
االستهالك المنخفض المبلغ عنه في عامي  2016و  2017؛ ومع ذلك ،مع االنتعاش االقتصادي ،زاد االستهالك في
عام  .2018تم استيراد كمية صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون  123من قبل المطار الدولي الستخدامها في معدات
التبريد في عام .2015

تقرير عن تنفيذ البرنامﺞ القطري
أبلغت حكومة أرمينيا في البداية عن استهالك للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقدر  2.32طن من قدرات
.4
3
استنفاد األوزون للعام  2018في إطار تقرير تنفيذ البرنامﺞ القطري لعام  .2019وقد تم تعديلها في ما بعد لتصبح بقدر
 35.2طن من قدرات استنفاد األوزون بعد مقارنة بيانات الجمارك مع بيانات المستوردين .إن بيانات استهالك القطاع
للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنها بموجب تقرير تنفيذ البرنامﺞ القطري لعام  2019متسقة مع البيانات
المبلغ عنها بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال.

 2حسب رسالة مؤرخة في  24آب/اغسطس  2020من وزارة حماية الطبيعة في أرمينيا إلى األمانة.
 3الجدول  1من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/20
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تقرير التحقق
أ ّكد تقرير التحقق أن الحكومة تقوم بتنفيذ نظام حصص وترخيص لواردات وصادرات المواد
.5
الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استهالك المواد الهيدروكلوروفلوركربونية المبّلغ عنه بموجب المادة  7من
بروتوكول مونتريال للفترة من  2018إلى ( 2019على النحو المبين في الجدول  )1كان صحيحا ،مما يؤكد على امتثال
البلد ألهداف الرقابة المحددة في بروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية .وخلص التحقق إلى أن ارمينيا تمتلك
إطار تنظيمي ونظام تشغيلي مناسبين لمنح الحصص وتوفير التراخيص ،وقادرين على ضمان امتثال البلﺞ لجدول إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوركربونية بموجب بروتوكول مونتريال.
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اإلطار القانوني
أنشأت حكومة أرمينيا نظاما تشغيليا للتراخيص والحصص لمراقبة استيراد وتصديرالمواد
.6
الهيدروكلوروفلوروكربونية وحظرت استيراد معدات التبريد التجارية والثالجات والنظم المتنقلة ومكيفات الهواء
والمبردات واأليروصوالت الجديدة والمستعملة القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ  1كانون الثاني/يناير
.2015
تركز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على التشريعات المتعلقة بإنشاء
.7
دفاتر تسجيل إلزامية للمعدات ،واعتماد معايير السالمة ،ورفع مستوى مناهﺞ التدريب في المدارس الفنية ،وسياسات
المشتريات العامة .بمجرد أن يصبح نظام التعليم الرسمي لفنيي التبريد عامال بكامل طاقته ،سيتم إنشاء مخطط إصدار
الشهادات لفنيي خدمة التبريد.
من أجل إنشاء إطار قانوني لالستخدام اآلمن للتكنولوجيات البديلة ،نسقت وحدة األوزون الوطنية مع هيئة
.8
التقييس الوطنية ألرمينيا بشأن عملية اعتماد معيار السالمة  EN371؛ وتم إعطاء األولوية العتماد الجزأين الثالث
والرابع من المعيار وتم تفعيلهما في  16أيلول/سبتمبر  ،2019حيث أنهما يتعامالن بشكل مباشر مع الحماية الشخصية
ومواقع التثبيت والتشغيل والصيانة واإلصالح واالسترداد ؛ و من المتوقع أن يتم تفعيل الجزأين األول والثاني بحلول
نهاية عام .2020
صدقت أرمينيا على تعديل كيغالي في أيار/مايو  .2019وتم تعديل التشريعات ذات الصلة إلدراج
.9
الهيدروفلوروكربون في نظام التراخيص.

قطاع خدمة التبريد
.10

يتم تنفيذ األنشطة التالية:
(أ) وضـع فريق من الخبراء القانونيين إجراءات اسـتيراد وتصـدير المواد المسـتنفدة لألوزون والمنتجات المحتوية
على مواد مســـتنفدة لألوزون للدول غير األعضـــاء في االتحاد االقتصـــادي األوروبي اآلســـيوي ()EEU
وتصـريحا بنقل المواد المسـتنفدة لألوزون والمنتجات المحتوية على مواد مسـتنفدة لألوزون ،وتم تعديل قانون
الرسـوم الجمركية إلدخال رسـم على اسـتيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وتم تقديم مشـروع القانون
للموافقة الحكومية الدولية ؛ وتمت صـياغة قانون الضـرائب للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقديمه للنظر
فيه داخل وزارة حماية الطبيعة؛
(ب) أجر يت مشـــاورة واحدة مع أصـــحاب المصـــلحة لمناقشـــة التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الهيـدروكلوروفلوروكربونيـة ونظـام التراخيص اإللكترونيـة (التراخيص اإللكترونيـة) وإدمـاج رموز النظـام
المنسق ؛ وتم تطوير دفاتر سجالت المعدات وتقديمها إلى الفنيين لالختبار التجريبي؛
4
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(ج) تم تطوير نظام التراخيص اإللكترونية لمراقبة اســتيراد وتصــدير المواد المســتنفدة لألوزون وتم تجريبه في
عام  2019؛ و تم تعيين مســتشــار قانوني لتطوير الدعم التنظيمي إلدخال نظام التراخيص اإللكترونية ،ويتم
دمجه في المنصة الحكومية ""One Stop, One Window؛
(د) تم تشــكيل فريق عامل إلدراج منع االتجار غير المشــروع بالمواد المســتنفدة لألوزون في منهﺞ دورة تدريب
الجمـارك ؛ ويتم تطوير محتوى الـدورة ؛ وتم تـأجيـل تـدريـب  40من موظفي الجمـارك على اللوائح الجـديـدة إلى
الشريحة الثالثة ؛
(ه) تم االنتهـاء من تـدريـب خمســــة مـدربين من المـدارس المهنيـة وتم تحـديـد موعـد لتـدريـب  95فنيـا بين تشــــرين
األول /أكتوبر وكـانون األول/ديســــمبر  .2020ووافق فنيو التبريـد الـذين تلقوا التـدريـب ومعـدات االســــترداد
وإعادة التدوير على تقديم تقارير ربع ســـنوية عن كميات المواد المســـتنفدة لألوزون المســـتردة .ويتم إعداد
تقرير المراقبة بانتظام ويتم مراجعة التقدم المحرز .بين كانون الثاني/يناير  2019وحزيران/يونيو  ،2020تم
استرداد  4.85طن متري من غازات التبريد ،وإعادة استخدام  4.51طن متري؛
(و) تم توزيع  15مجموعة إضـافية من أدوات الخدمة لتمكين الفنيين من اسـتخدام ممارسـات الخدمة الجيدة والقيام
بعمليات استرداد غازات التبريد وإعادة استخدامها؛ و
(ز) تم االنتهـاء من المعـايير التعليميـة لتخصــــص "أنظمـة التبريـد" ومؤهالت "فنيي أنظمـة التبريـد" إلدراجهـا في
نظام التعليم العالي باالتفاق مع وزارة التعليم.

تنفيذ ورصد المشروع
ترصد وحدة األوزون الوطنية تنفيذ األنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
.11
وتم توظيف استشاري للمساعدة في عملية الرصد .وتم تخصيص ما مجموعه  2 400دوالر أمريكي لتكلفة االستشاري
لكل من الشريحتين الثانية والثالثة.
مستوى صرف األموال
كما في آب/اغسطس  ،2020من أصل مبلغ الـ  194 400دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن ،تم صرف
.12
 151 816دوالر أمريكي ( 105 316دوالر أمريكي لليوئنديبي و  46 500دوالر أمريكي لليونيب) على النحو المبين
في الجدول  .2وسيتم صرف الرصيد البالغ  42 584دوالر أمريكي في .2021-2020
الجددول  :2التقرير المدالي عن المرحلدة الندانيدة من خطدة ددارة دزالدة المواد الهيددروكلوروفلوروكربونيدة ألرمينيدا
(دوالر أمريكي)
الوكالة
اليوئنديبي
اليونيب
المجموع
نسبة الصرف ()%

الشرائح من األولى دلى السابعة
المصروف
الموافق عليه
105 316
108 000
35 000
35 000
140 316
143 000
98

الشريحة التاسعة
المصروف
الموافق عليه
0
0
11 500
51 400
11 500
51 400
22
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المجموع
المصروف
الموافق عليه
105 316
108 000
46 500
86 400
151 816
194 400
78
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خطة تنفيذ الشريحة الثالثة والنهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
سيتم تنفيذ األنشطة التالية في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر  2020وكانون األول/ديسمبر :2021

.13

(أ) شــراء أربعة أجهزة تحليل غازات متعددة المواد المســتنفدة لألوزون من أجل نقاط الدخول الحرجة (الحدود
الوســطى والشــمالية والجنوبية) لتحســين مراقبة ومنع االتجار غير المشــروع في غازات التبريد (اليوئنديبي)
( 21 000دوالر أمريكي)؛
(ب) مواصـلة تكامل نظام التراخيص اإللكترونية مع المنصـة الحكومية ،وتعديل تشـريعات الدعم (اليونيب) (500
 3دوالر أمريكي من الشريحة الثانية)؛
(ج) تحديث مواد التدريب الجمركي والرموز الجمركية لتعزيز القدرة على منع االتجار غير المشـروع ؛ وتدريب
 60من موظفي الجمـارك على رموز الجمـارك الجـديـدة والمهـارات لمنع االتجـار غير المشــــروع (اليونيـب)
( 12 000دوالر أمريكي) ؛
(د) تـدريـب  100فني خـدمـة على ممـارســــات الخـدمـة الجيـدة ،واحتواء غـازات التبريـد ،وبـدائـل المواد المســــتنفـدة
لألوزون وتدابير السالمة (اليونيب) ( 12 000دوالر أمريكي من الشريحة الثانية)؛
(ه) رصــد تنفيذ برنامﺞ اســترداد غازات التبريد وإعادة اســتخدامها واالســتخدام الســليم ألدوات البحث والتطوير
الموزعة على الفنيين (اليوئنديبي) ( 2 684دوالر أمريكي من الشريحة األولى)؛
(و) تعيين خبير وطني للشـروع في دراسـة جنسـانية عن مشـاركة المرأة في تنفيذ التزامات بروتوكول مونتريال ؛
سـتقوم الدراسـة بجمع المعلومات وتحديد اإلجراءات ذات األولوية لتعميم مراعاة المنظور الجنسـاني ووضـع
مخطط لخطة العمل (اليوئنديبي) ( 600دوالر أمريكي)؛ و
(ز) تنفيذ المشـروع ورصـده واإلبال عنه (اليونيب) ( 400 2دوالر أمريكي من الشـريحة الثانية سـيتم تخصـيصـه
للموظفين والمستشار).

التعليقات

تعليقات وتوصية األمانة

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اإلطار القانوني
أصدرت حكومة أرمينيا بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  2020والمحددة
.14
عند  2.34طن من قدرات استنفاد األوزون ،وهي أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال ومتسقة مع االتفاق
مع اللجنة التنفيذية.

قطاع خدمة التبريد
يسير تنفيذ الشريحة الثالثة على قدم وساق .ومع ذلك ،فقد تأخرت بعض األنشطة بسبب القيود التي فرضها
.15
فيروس كورونا (كوفيد .)19-واستفسرت األمانة عن التأخير في تدريب الجمارك .وأوضح اليونيب أنه تم تأجيل تدريب
موظفي الجمارك إلى الشريحة الثالثة من أجل دمﺞ نظام التراخيص اإللكترونية الذي تم االنتهاء منه مؤخرا في التدريب.
وفيما يتعلق بالتأخير في تدريب الفنيين ،أوضح اليوئنديبي أنه من المقرر أآلن استكماله بحلول نهاية عام  .2020كما
أبلغ اليوئنديبي أنه من المقرر تقديم المرحلة الثالثة إلى االجتماع السابع والثمانين.
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استكمال المرحلة الثانية
أ ّكد اليوئنديبي أن المرحلة الثانية ألرمينيا ستكتمل في  31كانون األول  /ديسمبر  2021على النحو المحدد في
.16
الفقرة  14من االتفاق.
تنفيذ السياسة الجنسانية
تمشيا مع المقرر ( 92/84د)  ،4تخطط الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
.17
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلدخال دراسة جنسانية عن مشاركة المرأة في تنفيذ التزامات بروتوكول مونتريال في
أرمينيا على مختلف المستويات بما في ذلك قطاع الخدمة وإدارة شركات أو منظمات الخدمة التي تعتمد على تكنولوجيا
التبريد (مثل الفنادق وتجهيز األغذية والزراعة وصناعة النبيذ وقطاعات البيع بالتجزئة)  ،ومنظمات المجتمع المدني،
ومؤسسات التدري  ،وعلى مستوى صنع القرار ووضع السياسات .سيتم إجراء هذه الدراسة أثناء تنفيذ الشريحة الثالثة
لتوفير أساس لمواصلة تحديد اإلجراءات ذات األولوية للمرحلة الثالثة.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تعمل وحدة األوزون الوطنية بالتعاون مع وزارة التعليم والعلوم لمواصلة إدراج الدورة التدريبية حول منع
.18
االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لألوزون في المناهﺞ الدراسية لمؤسسات التعليم العالي .حتى اآلن في عام
 ،2020تم تشكيل فريق عامل وتطوير منهﺞ للدورة التدريبية .وسيضمن ذلك استدامة تدريب موظفي الجمارك .وتركز
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على التشريعات المتعلقة بإنشاء دفاتر سجالت
إلزامية للمعدات واعتماد معايير السالمة ورفع مستوى مناهﺞ التدريب للمدارس الفنية وسياسات المشتريات العامة.
ويجري دمﺞ خدمة التبريد وتكييف الهواء في نظام التعليم الرسمي لفنيي التبريد .وبمجرد أن يصبح تشغيليا بشكل كامل،
من المخطط إنشاء مخطط إصدار شهادات لفنيي خدمة التبريد لضمان االستدامة طويلة المدى لتنمية القدرات في قطاع
الخدمة .باإلضافة إلى ذلك ،يعمل برنامﺞ استرداد غازات التبريد وإعادة استخدامها ويساهم في تقليل استخدام غازات
التبريد البكر.
الخالصة
أنشأت حكومة أرمينيا نظاما للتراخيص والحصص لمراقبة واردات وصادرات المواد
.19
الهيدروكلوروفلوروكربونية  ،ويجري إنفاذ النظام بفعالية .كانت أرمينيا في حالة امتثال ألهداف الرقابة المحددة في
اتفاقها مع اللجنة التنفيذية ،وهو أقل من حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال .وتم تجهيز مراكز التدريب لتمكين
التدريب الفعال للفنيين .و يتم دمﺞ قضايا خدمة التبريد والرقابة على واردات المواد المستنفدة لألوزون في نظام التعليم
العام لضمان استدامة التدريب على المدى الطويل .وصدقت أرمينيا على تعديل كيغالي وبدأت أنشطة نحو اعتماد البدائل
ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك اعتماد المعيار
األوروبي بشأن متطلبات السالمة والمتطلبات البيئية ألنظمة التبريد والمضخات الحرارية ( .)EN 378 1-4ويسير
تنفيذ المرحلة الثانية على المسار الصحيح ،وتجاوز صرف الشريحة الثانية من المرحلة الثانية  20في المائة .وستواصل
األنشطة المخطط لها في الشريحة الثالثة دعم النتائﺞ المحققة حتى اآلن في سياق تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.

4

طلب القرار (92/84د) من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.
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التوصية
توصي أمانة الصندوق بأن تأخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة
.20
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألرمينيا؛ كما توصي أيضا بالموافقة الشمولية على
الشريحة الثالثة والنهائية من المرحلة الثانية من الخطة ألرمينيا ،وخطة تنفيذ الشريحة للفترة  2021-2020المقابلة لها،
بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه:
عنوان المشروع
(أ)

خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة
الثانية ،الشريحة الثالثة)

تمويل المشروع
(دوالر أمريكي)
21 600
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تكاليف الدعم
(دوالر أمريكي)
1 944

الوكالة المنفذة
اليوئنديبي

