
 
 
 

  إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
   قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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  رافـدد األطتعـذية للصندوق المـاللجنة التنفي  

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
   سبعونالاالجتمـــاع 

  2013يوليو/تموز  5-1، بانكوك
  

 
  

  قراطيةممقترح مشروع: جمھورية الكونغو الدي
 
  

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا بشأن مقترح المشروع التالي:  
  

 اإلزالة التدريجية
  
  برنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب)/     خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية • 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يوئنديبي)                  (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)  
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  المشروعات المتعددة السنوات -ورقة تقييم المشروع 
  جمھورية الكونغو الديمقراطية

  

 (أوالً) عنوان المشروع الوكالة

يونيب (رئيسية)يوئنديبي،   خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية (المرحلة األولى) 

  

  طناً من قدرات استنفاد األوزون 56.93  2011السنة   (المرفق ج، المجموعة األولى) 7(ثانياً) أحدث بيانات المادة 
  

2011السنة   (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)(ثالثاً) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري 

إجمالي استھالك 
 القطاع

االستخدام 
 المخبري

عامل 
 التصنيع

مكافحة  تبريد  المذيبات
 الحريق

 كيميائي األيروصوالت الرغاوى

  التصنيع الخدمة 

ھيدرو كلورو فلورو          
123-كربون  

ھيدرو كلورو فلورو          
124-كربون  

كلورو فلورو ھيدرو          
141 -كربون b 

ھيدرو كلورو فلورو          
-كربون 142b 

56.9    56.9 ھيدرو كلورو فلورو     
22-كربون  

  

  (رابعاً) بيانات االستھالك (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
  58.0  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 81.2  2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
  52.2  المتبقي:  5.8  موافق عليه من قبل:

  

  المجموع 2015 2014 2013 2012  (خامساً) خطة األعمال

 1.7 0.3 0.0 1.4    إزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)  يوئنديبي

 152,600 26,160 0 126,440    (بالدوالر األمريكي)التمويل 

 1.7 0.3  1.4    إزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)  يونيب

 158,200 26,555  131,645    التمويل (بالدوالر األمريكي)
  

  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  (سادساً) بيانات المشروع

  ال ينطبق 52.2 58.0* 58.0*  ال ينطبق  ال ينطبق  االستھالك في بروتوكول مونتريالحدود 

  ال ينطبق 52.2 58.0* 58.0*  ال ينطبق  ال ينطبق  الحد األقصى المسموح به لالستھالك (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

 240,000 24,000  116,000  100,000  تكاليف المشروع  يوئنديبي  التمويل المتفق عليه

 21,600 2,160  10,440  9,000  تكاليف الدعم

 235,000 23,500  116,500  95,000  تكاليف المشروع  يونيب

 30,550 3,055  15,145  12,350  تكاليف الدعم

المبالغ التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية (بالدوالر 
  األمريكي)

 195,000 0 0 0 0 195,000  تكاليف المشروع

 21,350 0 0 0 0  21,350  تكاليف الدعم

في ھذا للموافقة إجمالي التكاليف المطلوبة 
  االجتماع (بالدوالر األمريكي)

 232,500   232,500     تكاليف المشروع

 25,585   25,585     تكاليف الدعم

  خط األساس المقدر *
  موافقة شمولية  توصية األمانة:
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  وصف المشروع
  

. بالنيابة عن حكومة جمھورية الكونغو الديمقراطية، قدم يونيب، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع 1
ً لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو  السبعين للجنة التنفيذية طلبا

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم  116,500من مكّون دوالر أمريكي،  258,085فلورو كربونية بتكلفة إجمالية قدرھا 
ً لتكاليف   10,440دوالر أمريكي زائد 116,000دوالراً أمريكياً، ليونيب، و  15,145الوكالة قدرھا دوالراً أمريكيا

دعم الوكالة ليوئنديبي. ويتضمن التقديم تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو 
  .2014إلى  2013كلورو فلورو كربونية، مع خطة تنفيذ الشريحة من 

  
  خلفية

  
والستين، ومن حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة  لقد وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثالث .2

ھورية الكونغو الديمقراطية، من أجل خفض استھالك ھيدرو كلورو مإزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لج
دوالر  475,000، بمستوى تمويل إجمالي قدره 2014بالمئة من خط األساس مع نھاية  10فلورو كربون بنسبة 

دوالراً أمريكياً. وفي االجتماع نفسه وافقت اللجنة التنفيذية أيضاً على  52,150مريكي، زائد تكلفة دعم الوكالة قدرھا أ
دوالراً  216,350الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بمبلغ 

ً ليونيب،   12,350ي، زائد تكاليف دعم الوكالة قدرھادوالر أمريك 95,000أمريكياً، مكّون من  دوالراً أمريكيا
    دوالر أمريكي ليوئنديبي.   9,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة قدرھا 100,000و
  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من

األنشطة التالية خالل الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو  . لقد تّم تنفيذ3
  فلورو كربونية:

حلقة عمل لتدريب خمسة وعشرين مدّرباً. وقد أّمن ھؤالء المدّربون حتى اآلن كمال : تّم إتدريب في مجال التبريد(أ) 
  تقني في البلد؛ 500تقنياً إضافياً من أصل  94تدريباً لـ 

ً وخمس حلقات عمل  كمال: تّم إتدريب الجمارك(ب)  موظفي ومفتشي  من 120لـ حلقة عمل لتدريب عشرين مدّربا
  الجمارك. كما تّم شراء خمس آالت لتحديد النوعية استعملت خالل حلقات عمل تدريب الجمارك؛

التبريد وأربعة مراكز تدريب في كنشاسا،  لقد تّم الحصول على معدات لتعزيز جمعية :العنصر االستثماري(ج) 
ومجموعة المعدات تتضمن وحدات استرداد وإعادة تدوير، ومضخات تفريغ، وأدوات تحديد  .ُوزعت على المستفيدين

النوعية، ووصالت بفتحات ربط جانبية، وعّدات لحام، وأدوات أخرى أساسية للخدمات. وسيجري توزيع معدات 
يمية، لدى بدء التدريب في مجال التبريد في تلك المقاطعات. وجمعية تقنيّي التبريد إضافية لثالثة مراكز إقل

)ACOPROFفي  2,000في كنشاسا و 4,000تقني حتى اآلن (  6,000) أنجزت إحصاء وطنياً للتقنيّين وتّم اعتماد
  مناطق البلد األخرى)؛ و

ق وإشراف ورصد وتقييم تنفيذ جميع األنشطة في إن وحدة األوزون الوطنية تعمل على تنسي: الرصد والتقييم(د) 
إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. وقم تّم تعيين مستشاَرين اثنين لمساعدة وحدة األوزون الوطنية  ةخط

ر والمستشاران يضعان تقاري .في تنفيذ أنشطة وجمع بيانات خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
فصلية عن الوضع القائم لتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وعن النتائج المتوقعة. وفي 
سياق تنفيذ األنشطة تتفاعل وحدة األوزون الوطنية مباشرة مع لجنة األوزون الوطنية وجمعية تقنيّي التبريد، وإدارة 

المسؤولة عن استيراد/تصدير سياسات الترخيص)، ومعھد التدريب الجمارك في وزارة المال، ووزارة التجارة (
  المھني الوطني، وغير ذلك من الجھات المعنية.
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  حالة صرف األموال

  
ً (  157,831، كان قد تّم صرف2013. بتاريخ مايو /أيار 4   195,000بالمئة) من أصل مبلغ 80دوالراً أمريكيا

  .2013بالمئة) سيُصرف خالل  20دوالراً أمريكياً (  37,169األولى. ورصددوالر أمريكي الموافق عليه للشريحة 
  

  خطط سنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
  
ھي خمس حلقات عمل إضافية لتدريب  2014وخالل  2013خالل ما تبقى من  ستُنفذ. إن األنشطة الرئيسية التي 5

شاسا من موظفي ومفتشي الجمارك في كن 100نيّي التبريد؛ وخمس حلقات عمل إضافية لتدريب نحو من من تق 125
د في مقاطعات مناطق يوطنية إضافية للتدريب المھني بواسطة معدات وغازات تبر معاھد ةومدن أخرى؛ تعزيز ثالث

على العضوية في جمعية تقنيّي  يتطلب دليالً  و الشمالية والمقاطعة الشرقية؛ الموافقة على مقترحفالكونغو السفلي، وكي
صحاب المعدات المحليين بمساعدة جمعية تقنيّي ألاز التبريد؛ برنامج حفز إلعادة التھيئة غالتبريد من أجل شراء 

بالمئة من تكلفة إعادة التھيئة للحصول على خيار إمكانية احترار عالمي متدنية)؛ واتفاق  50التبريد (سيدعم البرنامج 
  قابلة لالستعمال مجدداً.البواردات غازات تبريد سائبة ويحظر اآلليات األسطوانية غير في ما بين الوزارات يسمح 

  
إن برنامج حوافز إعادة التھيئة لمالكي المعدات التجارية والتعبئة المحلية في آليات أسطوانية قابلة إلعادة . 6

حين تكون ية، ناثسوف تُرجأ إلى شريحة مستقبلية أو إلى المرحلة الد المستوردة السائبة ياالستعمال لغازات التبر
ً الستھاللھا. وكبديل، سيتّم تعزيز أربعة معاھد وطنية إضافية للتدريب المھني بواسطة معدات  الظروف أكثر تناسبا

  وغازات تبريد في مقاطعات كيفو الجنوبية، وكاساي الشرقية وكاتنغا وكاساي الغربية.
  

  مانة وتوصيتھاتعليقات األ
  

  التعليقات
  

  نظام تشغيلي للترخيص
  
، وحسب ما ھو مطلوب بموجب االتفاق بين حكومة جمھورية الكونغو الديمقراطية 63/17. بالتوافق مع المقرر 7

 إلنفاذ بشأن إصدار التراخيص والكوتا لواردات ھيدرولواللجنة التنفيذية، ورد تثبيت من الحكومة أن ثمة نظاماً وطنياً 
كلورو فلورو كربون، أصبح قائماً، وأن النظام قادر على ضمان االمتثال بالجدول الزمني لبروتوكول مونتريال 
إلزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون طوال مدة االتفاق. وقد ُحّددت الكوتا الوطنية لواردات ھيدرو كلورو فلورو 

  قدرات استنفاد األوزون). طناً من 53.9طناً مترياً ( 980بكمية  2013لعام  22-كربون
 

  ھيدرو كلورو فلورو كربون استھالك

وافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لجمھورية الكونغو الديمقراطية م. لقد تّمت ال8
ً من قدرات استنفاد األوزون من ھيدرو  58استناداً إلى خط األساس المقّدر في تاريخ التقديم ( كلورو فلورو طنا

ً من قدرات استنفاد األوزون. 81.2) وخط األساس الثابت للبلد ھو 22-كربون وطالبت جمھورية الكونغو  طنا
طناً من  48.95ناً مترياً (ط 890من  2009عام المبلغ  22-ھيدرو كلورو فلورو كربون الديمقراطية بتعديل استھالك

ً متر  1,014.98األوزون) إلى استنفادقدرات  ً (طنا ً من قدرات استنفاد األوزون)، وإلغاء االستھالك  55.82يا طنا
ط األساس الذي قدمته خ. وطلب تنقيح 2010و 2009لعاَمي  142b -المبلغ عنه من ھيدرو كلورو فلورو كربون

) بحيث أن 49لى إ 46جمھورية الكونغو الديمقراطية قد خضع للنظر خالل اجتماعات عّدة للجنة التنفيذ (من 
(ج)  49/6من أجل دعم الطلب اعتُبرت غير كافية إلتاحة الموافقة عليه. والتوصية  XV/19لومات وفقاً للمقرر المع
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، 1الصادرة عن لجنة التنفيذ حثّت جمھورية الكونغو الديمقراطية على أن تقدم إلى أمانة األوزون المعلومات المطلوبة
في اجتماعھا الخمسين. وأكدت جمھورية الكونغو الديمقراطية ليُنظر فيھا  2013مارس/آذار  31في مھلة ال تتجاوز 

  يوجز مجموعات البيانات الثالث التي ورد وصفھا. 1أنه قد تّم تقديم اإليضاح اإلضافي. والجدول 
  

  ھيدرو كلورو فلورو كربون في جمھورية الكونغو الديمقراطية: خط األساس المقدر والثابت والمقترح الستھالك 1الجدول 
  

خط األساس المقدر لدى الموافقة على   المادة (أطنان مترية)
إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو خطة 

  فلورو كربونية  (*)

  خط األساس الثابت
  أمانة األوزون

خط األساس المقترح من جانب  جمھورية 
  الكونغو الديمقراطية (**)

خط   2010  2009  
  األساس

خط   2010  2009
  األساس

 خط  2010  2009
  األساس

ھيدرو كلورو فلورو 
  22-كربون

1,014.9 1,096.1 1,055.5 890.00 845.0 867.5 1,014.90 845.00 929.95 

ھيدرو كلورو فلورو 
 141b-كربون

   245.00 200.0 222.5 - - - 

ھيدرو كلورو فلورو 
  142b-كربون

   150.00 125.0 137.5 - - - 

 929.95 845.00 1,014.90 1,227.5 1,170.0 1,285.00 1,055.5 1,906.1 1,014.9  المجموع
المادة (أطنان من 

قدرات استنفاد 
  األوزون)

خط   2010  2009
  األساس

خط   2010  2009
  األساس

خط   2010  2009
  األساس

ھيدرو كلورو فلورو 
  22-كربون

55.8 60.3 58.0 48.95 46.5 47.7 55.82 46.48 51.15 

ھيدرو كلورو فلورو 
  141b-كربون

- - - 26.95 22.0 24.5 - - - 

ھيدرو كلورو فلورو 
  142b-كربون

- - - 9.75 8.1 8.9 - - - 

 51.15 46.48 55.82 81.2 76.6 85.65 58.0 60.3 55.8  المجموع
  مستعملة في الوقت الراھن في االتفاق بين حكومة جمھورية الكونغو الديمقراطية واللجنة التنفيذية.ال(*) أرقام االستھالك 

يير موصى به من جانب لجنة التنفيذ وإذا حصل على الموافقة في االجتماع غ(**) أرقام االستھالك تخضع لتقييم لجنة التنفيذ في اجتماعھا الخمسين. وإذا كان الت
  في االتفاق.ط األساس الثابت خ، سيتّم وفقاً لذلك تحديث أرقام االستھالك و2013الخامس والعشرين لألطراف في أكتوبر/تشرين األول 

  
من (د)  63/54إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، طلب المقرر . وفيما يختص بالموافقة على خطة 9

ألف من االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية، استناداً إلى خط األساس الثابت. ولكن - 2أمانة الصندوق تحديث التذييل 
وموافقة من االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في إذا كانت ھنالك توصية من االجتماع الخمسين للجنة التنفيذ، 

يير المطلوب على خط األساس الثابت، ستكون ھنالك حاجة لتحديث االتفاق ، بالنسبة للتغ2013أكتوبر/تشرين الثاني 
من جديد. ومن أجل تحاشي تغييرين محتملين على االتفاق، وافقت األمانة مع يونيب وحكومة جمھورية الكونغو 

بضمان االمتثال بتجميد الديمقراطية على عدم تعديل االتفاق قبل الحّل النھائي لھذه القضية مع التسليم بأن البلد يتعھّد 
ً من قدرات استن 47.7ت وقدره ب، مع األخذ بالحسبان خط األساس الثابالمئة 10فض الـ خاالستھالك و  فادطنا

  . 222-األوزون من ھيدرو كلورو فلورو كربون
  

ً ( 980، من 22-ھيدرو كلورو فلورو كربون. بناء على ذلك، تّم تعديل الكوتا الوطنية لواردات 10 ً متريا  53.9طنا
طناً من قدرات استنفاد األوزون). وحكومة  47.7طناً مترياً على األكثر ( 867طناً من قدرات استنفاد األوزون) إلى 

                                                 
هيدرو كلورو فلورو كربون المعبأة المعلنة، تمثل الّسعة الكاملة انت كميات من الطرف المعني أن يوضح ما إذا ك ت(أ) و(ب) طلب 49/6التوصية  إن  1

ومات الجرد للمعدات أم الكميات المستخدمة لخدمة أو إعادة تعبئة المعدات؛ وأن يقّدم مزيدًا من اإليضاح عن الوسيلة التي تّم بواسطتها تجميع معل
  لورو كربون، من أجل استخراج استهالكها الوطني الجديد المقترح.اإلقليمية بشأن المعدات المعتمدة على هيدرو كلورو ف

هي المادة الوحيدة المستهلكة في البلد. وطلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية حذف استهالك مادتي هيدرو  22- بحيث أن هيدرو كلورو فلورو كربون 2
  .142b-هيدرو كلورو فلورو كربونو   141b-كلورو فلورو كربون
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تعديل الكوتا جمھورية الكونغو الديمقراطية ضّمنت في رسالتھا الرسمية إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف تأكيداً ل
  .2013المقررة لعام 

  
  مسائل أخرى خضعت للمناقشة

  
عضاء ألالتبريد  اتمبيعات غازتيح التي ت. أوضح يونيب في سياق إعطائه مزيداً من التفاصيل بشأن الخطة 11

في  جمعية تقنيّي التبريد فقط، بأن ھذه القيود تشمل جميع غازات التبريد، وأنه، من أجل أن يصبح التقني عضواً 
، 2013جمعية تقنيّي التبريد، يجب أن يكون حاصالً على شھادة تصديق. وھذا يعني بالفعل أنه، منذ الفصل الثالث من 

عندما صادقت وزارة العدل على ھذا اإلجراء، يمكن للتقنيين المرخصين وحدھم الحصول على غازات التبريد. 
جاري لرصد االسترداد وإعادة التدوير والتسّرب يساعد على خفض وتعتبر األمانة أن ھذا اإلجراء، مقترناً بالتدريب ال

  بالمئة.  57.5معّدل التسّرب المرتفع في خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بنسبة 
  

بشأن فئة . بالنسبة لبرنامج الحوافز المحلية ومراحل االستعمال النھائية، المخطط للشريحة الثانية، طُلبت معلومات 12
والبيانات المتوافرة بشأن األداء وكفاءة استخدام الطاقة للمعدات التي  ؛والبدائل المختارة وأسعارھا ؛المعدات المضّمنة

والتخلّص بشأن المعدات المعادة تھيئتھا، إذا كانت  وبروتوكوالت األمان المخططة للتحويل؛ والخدمات ؛تحويلھا قسب
التكنولوجيا قابلة لاللتھاب. وأفاد يونيب أن تفاصيل البرنامج ما زالت تحتاج إلى استكمال من جانب الخبير المستشار، 

ن التدريب ووحدة األوزون الوطنية وجمعية تقنيّي التبريد، وأن ھذه االعتبارات ستؤخذ بالحسبان. واقترحت األمانة أ
المناسب والرموز والممارسات والمعايير المتعلقة بالخزن والنقل والتركيب والصيانة للمعدات التي تستعمل غازات 

  تبريد قابلة لاللتھاب، يجب أن تكون قيد العمل لضمان مدخل مناسب لھذه التكنولوجيات.
  

ً أنه يمكن اعتبار إعادات التھيئة في نط. 13 ھيدرو كلورو فلورو الاق خطط إدارة إزالة المواد اقترحت األمانة أيضا
عادة تھيئة المعدات بصورة إلر إليه أعاله وأن تكون الشروط األخرى اكربونية بعد إتمام العمل التحضيري المش

مستدامة قيد العمل، وبنوع خاص: رقابة استيراد المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية والمعدات المعتمدة على ھيدرو 
ورو فلورو كربون ھي قيد العمل وھي تحّد من انتشار عناصر ھيدرو كلورو فلورو كربون جديدة؛ والسعر المقارن كل

للمستھلك للمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، المتعلقة بغازات التبريد البديلة، كانت مرتفعة لتاريخه، ويتوقّع أن 
يتضّمن من قبل التدريب على التداول بغازات تبريد قابلة  نب الراھتستمر في الزيادة. وأفاد يونيب أن برنامج التدري

كومة جمھورية الكونغو الديمقراطية ستبدأ حلاللتھاب وعلى الصيانة لمعدات تعمل بواسطة غازات التبريد ھذه. و
القابلة  ات التبريدزم المأمون لغاابالنظر خالل المرحلة األولى، في التنظيمات المطلوبة من أجل دعم االستخد

  الل الشروط المطلوبة.حبعملية إعادة التھيئة بعد إ لھّ تلاللتھاب. وسيُس
  

  التوصية
  

  . توصي أمانة الصندوق بأن:14
  

ً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  (أ)  تحيط اللجنة التنفيذية علما
  كربونية في جمھورية الكونغو الديمقراطية: والمواد الھيدرو كلورو فلورو 

(ب) أن تطلب اللجنة التنفيذية من أمانة الصندوق، بعد أن يكون اجتماع األطراف قد اتخذ قراراً بشأن طلب تغيير خط 
ألف لالتفاق ليتضمن األرقام -2األساس المقدم من جانب جمھورية الكونغو الديمقراطية، من أجل تحديث التذييل 

الك األقصى المسموح به، وأي تأثير محتمل على مستوى التمويل المؤھل، مع أي تسويات ضرورية يتم لالستھ
  إجراؤھا لدى تقديم الشريحة التالية.
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حلة األولى لخطة إدارة إزالة ر. وتوصي األمانة، فضالً عن ذلك، بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من الم15
- 2013رو كربونية لجمھورية الكونغو الديمقراطية مع خطط تنفيذ الشريحة المطابقة لفترة المواد الھيدرو كلورو فلو

  ، مع تكاليف الدعم المقترنة بھا، بمستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه.2014
  

تمويل المشروع   عنوان المشروع  
(بالدوالر 
  األمريكي)

تكلفة الدعم 
  (بالدوالر األمريكي)

  الوكالة المنفذة

 الھيدرو كلورو فلورو كربونية خطة إدارة إزالة المواد  (أ)
  (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

  يونيب 15,145 116,500

 الھيدرو كلورو فلورو كربونية خطة إدارة إزالة المواد  (ب)
  (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

  يوئنديبي 10,440 116,000
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