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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  والثمانون الرابعاالجتمــــــاع 

 2019ديسمبر/كانون األول  20 إلى 16من  ،مونتريال
 
 
 

  جمهورية مولدوفامقترح مشروع: 

  

  تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:   

  اإلزالة

  ويونيبيوئنديبي   )الثانيةالشريحة ، الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة

  

  
  

   

بروتوكول مونتريالإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ   
 .قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  جمهورية مولدوفا

 
 تدابير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة ) عنوان المشروعأوال’(

  الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إزالة المواد 

 الثانية)(المرحلة 

  (رئيسية) يوئنديبي

 يونيب

 2020في المائة بحلول عام  35 السابع والسبعون

 

2018: السنة (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.31 

 
2018السنة:  للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)) أحدث البيانات القطاعية ثالثا(  

مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي استهالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 0.31     0.31     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

2010-2009خط األساس للفترة   1.0 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 1.0 

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 0.65 المتبقي 0.35 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2020 2019 ) خطة األعمالخامسةا(
 0.03 0.03 0 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يوئنديبي

 19,020 19,020 0 التمويل (دوالر أمريكي)

 0.04 0 0.04 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيب

 29,493 0 29,493 التمويل (دوالر أمريكي) 

 
 المجموع 2020 *2019 2018 2017 2016 بيانات المشروع) سادسا(

 ال ينطبق 0.65 0.9 0.9 0.9 0.9 حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

 ال ينطبق 0.65 0.9 0.9 0.9 0.9 الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن من قدرات استنفاد األوزون)

التمويل الموافق عليه (بالدوالر 
 األمريكي)

 122,300 17,450 0 0 0 104,850 تكاليف المشروع يوئنديبي

 11,007 1,570 0 0 0 9,437 تكاليف الدعم

 52,200 0 0 26,100 0 26,100 تكاليف المشروع يونيب

 6,786 0 0 3,393 0 3,393 تكاليف الدعم

(بالدوالر  المبالغ التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية
 األمريكي)

 130,950 0 0 0 0 130,950 المشروعتكاليف 

 12,830 0 0 0 0 12,830 تكاليف الدعم

في هذا االجتماع  الموافقة عليها المطلوبالمبالغ إجمالي 
 (دوالر أمريكي)

 26,100 0 26,100 0 0 0 تكاليف المشروع

 3,393 0 3,393 0 0 0 تكاليف الدعم

 .2018كان ينبغي تقديم الشريحة الثانية عام *  

 

 موليةللموافقة الش :توصية األمانة
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  وصف المشروع
  

بالنيابة عن حكومة جمهورية مولدوفا، قدم يوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل الشريحة   - 1
دوالر أمريكي، زائد  26,100الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 

ويشمل الطلب تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ الشريحة  .1فقط دوالر أمريكي ليونيب 3,393البالغة تكاليف دعم الوكالة 
  .2021إلى عام  2020األولى وخطة تنفيذ الشريحة الفترة من عام 

  تقرير بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ة   - 2 ت حكوم اأبلغ دوف ة مول تهالك  جمهوري اد األوزون من المواد  0.31عن اس تنف درات اس طن من ق
بة 2018الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  اس لهذه المواد لالمت 69، وهو أقل بنس ثال. ويرد في المائة من خط األس

  .1في الجدول رقم  2018-2014استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 

 )7بيانات المادة  2014-2018( جمهورية مولدوفا. استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 1الجدول 

 خط األساس 2018 2017 2016 2015 2014  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 17.0 5.58 0.00 0.00 14.90 13.80  طن متري

 1.0 0.31 0.00 0.00 0.82 0.76  أطنان من قدرات استنفاد األوزون

تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من عام حدث انخفاض   - 3 بب  2018إلى عام  2014في اس ا بس اس أس
اس على الهيدروفلوروكربون  R-404Aو  a134-انخفاض عدد المعدات القائمة عليها واعتماد بدائل قائمة في األس

تيراد 410A-Rو  407C-R و تخدامه كبوالذي  422D-R2؛ واس ديل في تطبيقات التبريد وتكييف الهواء يمكن اس
ترداد الهيدروكلوروفلوروكربون22-القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون وق. كما  22-؛ واس د الطلب في الس لس

طة التي تمت  ا اللوائح الوطنية التي تحظر واردات المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون واألنش أدت أيض
تد تهالك هذه في قطاع الخدمة ل ريب الفنيين وتنظيم توريد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى انخفاض في اس

  المواد في البلد.

ة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذلك ألنه كان هناك  2017و  2016في عامي   - 4 يص حص لم يتم تخص
مخزون  وخالل تلك السنوات تم استخدامفقط.  2018استعراض للتشريعات الوطنية والتي اعتمدت في حزيران/يونيه 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسد الطلب المحلي.

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

تهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار  - 5 تقرير  أبلغت حكومة جمهورية مولدوفا بيانات اس
  نتريال.من بروتوكول مو 7بيانات المبلغ عنها بموجب المادة وهي متسقة وال 2018تنفيذ البرنامج القطري لعام 

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني

ص يعمل بالفعل منذ عام   - 6 ادرات والحص تمر 2013هناك نظام قابل لإلنفاذ لترخيص الواردات والص ؛ ويس
جيل المستوردين وتصدر لهم رخص الستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تبعا للحصة التي حددتها الحكومة تس

قة وتدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال. وقد وقعت جمهورية مولدوفا على اتفاق ارتباط مع االتحاد  وهي متس
د أن تنسق سياساتها وتشريعاتها مع تلك الخاصة باالتحاد وهو يلزم البل 2014األوروبي بدأ سريانة في أيلول/سبتمبر 

ة باألوزون مع قواعد االتحاد  ته الخاص ياس يق س األوروبي بما في ذلك حماية األوزون وتغير المناخ. والتزم البلد بتنس

______________ 
  من وزارة الزراعة والتنمية اإلقليمية والبيئة في جمهورية مولدوفا إلى يوئنديبي.  2019أيلول/سبتمبر  27حسب رسالة مؤرخة في  1
  .600a-Rوغاز  a134و  125-خلطة من الهيدروفلوروكربون تحتوي على الهيدروفلوروكربون 2



   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/58 
 

4 

  بشأن الجوانب المتعلقة بقطاع الخدمة واعتماد الفنيين. F-Gasاألوروبي 

مواد   - 7 ل ك ا في ذل ا  بم لألوزون  دة  نف ت لمس مواد ا ل ة واردات ا اب لرق ة  عي ري ير تش ب دا اذ ت تخ تم ا
ص لهذه المواد. وخالل تنفيذ  يص الحص ة نظام تخص فة خاص ريحة األولى، الهيدروكلوروفلوروكربونية وبص الش

تنفدة لألوزون حيز النفاذ في  ة بالمواد المس رين األو 27دخلت اللوائح المحدثة الخاص مل  2017ل/أكتوبر تش لتش
تخدامات الكيميائية. وتم تحديد نظام  تنفذة لألوزون واالس تيراد وتركيب معدات قائمة على مواد مس الحظر على اس
واد  م ك ال ي ذل ا ف م ألوزون ب دة ل ف ن ت مس واد ال م ن ال الغ ع ص واإلب ي رخ ت ل ت ل رن ت ى اإلن ل ي ع رون ت ك إل

غي ريحة الثانية. وتمت الموافقة على الوثائق الهيدروكلوروفلوروكربونية ومن المتوقع أن يبدأ تش له خالل تنفيذ الش
اد األوروبي  ة االتح ا لالئح اد الفنيين وفق ب واعتم دري ة بت ة المتعلق انوني رين  517/2014رقم  F-Gasالق في تش

مين المواد الهيدروفلوروكربونية في نظام الترخيص بعد 2019األول/أكتوبر  . ومن المخطط له اتخاذ إجراءات تض
  تصديق البلد على تعديل كيغالي.

  قطاع خدمة التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية:   - 8

د ورقابة واردات  45موظفي اإلنفاذ: تم تدريب  تدريب  (أ)   أن رص تي عمل بش موظف جمارك في ورش
اف ومنع  افة إلى اكتش ادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها باإلض وص

روعة. كما تم إعداد المواد التدريبية لموظفي الجمارك واإلالتج نفاذ وتم تحديثها بأحدث ارة غير المش
  معلومات حول التشريعات والمسائل المتعلقة بالرصد؛

تي عمل وفقا لالئحة  40تدريب واعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء: تم تدريب   (ب)    F-Gasفنيا في ورش
  والتي تحدد متطلبات دنيا للتدريب واالعتماد لفنيي الخدمة؛  517/2014لالتحاد األوروبي رقم 

بكي للجمعية العامة لفنيي التبريد؛ وعقدت  تعزيز جمعية التبريد  (ج)   ميم موقع ش وتكييف الهواء: تم تص
  اجتماعات ومشاورات مع الجمعية لتمكن التنفيذ الفعال للمرحلة الثانية؛

ات الجيدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء عام   (د)    2019إعداد مواد التدريب: تم تحديث مدونة الممارس
اعدة البلد على الوفاء بأهداف التخفيض في خطة إدارة إزالة المواد  افة معلومات جديدة لمس بإض

  الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما تم طبع ونشر مواد تدريبية إضافية للمدارس المهنية؛

ترداد وإعادة التدوير وأعدت األدوات   (هـ)   فات الفنية لمعدات االس تثمار: تم إعداد المواص ر االس عنص
راء  ا، كما تم ش ية وأجهزة  24أيض اس الح أس ترداد وأدوات إص مجموعة من هذه المعدات (آالت اس

  كشف التسرب) وتم توزيعها على ثالثة مراكز تدريب؛ و

عات إيضاحية لتكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في معدات يتم حاليا البدء في مشرو  (و)  
لت عمليات التق تفيدين المحتملين إلى مرحلة يالتبريد التجاري؛ ووص ات مع المس يم الفني والمناقش

متقدمة؛ كما تم أيضا تحديد الموردين المحتملين لكباسات المعدات. ومن المتوقع تنفيذ المشروع بنهاية 
  .2020عام 

  وحدة رصد وتنفيذ المشروع

مل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية مولدوفا هذه   - 9 ال تش
ؤول  الوحدة. وأن وحدة األوزون الوطنية هي الجهاز المركزي داخل وزارة الزراعة والتنمية اإلقليمية والبيئة المس

  ألنشطة الحكومية فيما يتعلق بحماية طبقة األوزون بما في ذلك أنشطة الخطة.مسؤولية كاملة عن تنسيق ا

  مستوى صرف األموال
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رين األول/أكتوبر   - 10 اريخ تش الي مبلغ 2019بت ه حتى اآلن  130,950، من إجم دوالر أمريكي موافق علي
رف  26,100دوالر أمريكي ليوئنديبي و  104,850( في  41دوالر أمريكي ( 53,883دوالر أمريكي ليونيب) تم ص

دوالر أمريكي ليونيب). وسيتم صرف الرصيد المتبقي وقدره  20,856دوالر أمريكي ليوئنديبي و  33,027المائة) (
  .2020دوالر أمريكي بحلول نهاية عام  77,067

  خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  :2021وكانون األول/ديسمبر  2020تنفيذ األنشطة التالية ما بين كانون الثاني/يناير  سيتم  - 11

ام ترخيص وإبالغ   (أ)   ذ نظ ة على تنفي ال: الموافق ات بروتوكول مونتري اذ التزام ة إلنف دابير تنظيمي ت
أن تس تنفذة لألوزون وذلك في إطار نظام معلومات الدولة بش جيل إلكتروني باإلنترنت للمواد المس

مبر  كانون األول/ديس يذه بحلول  ية والمتوقع تنف يائ جات الكيم يب) ( 2020المنت دوالر  7,500(يون
  أمريكي)؛

ب   (ب)   دري دير المواد  15ت تيراد وتص اس ة ب اص ة الخ اذ اللوائح الوطني ارك على إنف موظف جم
ة، و  ي ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه واد  15ال م ل ة ل ي ن وط ح ال وائ ل ى ال ل ة ع ئ ي ش ب ت ف م

ئل األوزون وتغير المناخ  ا ة بمس حاد األوروبي الخاص ية ولوائح االت الهيدروكلوروفلوروكربون
لطات في إنفاذ اللوائح الوطنية المتعلقة ببروتوكول مونتريال؛ وتنفيذ نظم  افة على دور الس باإلض

ب) ( دروكلوروفلوروكربون (يوني ادرات الهي ص واردات وص دوالر  3,000ترخيص وحص
  أمريكي)؛

ة   )(ج   د الطبيعي ازات التبري ة لغ ة اآلمن الج د وتكييف الهواء على المع ب فنيي التبري دري ث مواد ت دي تح
تيراد  ص، وتدابير رقابة االس ة بنظم الترخيص والحص ريعات الخاص ولموظفي اإلنفاذ على التش

د التجارة غ دير للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروفلوروكربون والمعدات، ورص ير والتص
روعة،  قة للنظام مخطط لها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (يونيب) والمش مدونات جديدة منس

  دوالر أمريكي)؛ 6,400(

ات الجيدة في قطاع خدمة التبريد  40ندوتان لتدريب واعتماد   (د)   فني تبريد وتكييف هواء على الممارس
تعال و ير االنتقال من المواد والمعالجات اآلمنة لغازات التبريد القابلة لالش امة وذلك من أجل تيس الس

بديلة تشمل الهيدروكربون وثاني أكسيد الكربون واألمونيا  االهيدروكلوروفلوروكربونية إلى تكنولوجي
  دوالر أمريكي)؛  5,000(يونيب) (

بكي لتوفير معلو  (هـ)   اندة جمعية فنيي التبريد العامة بما في ذلك تحديث موقعها الش مات حديثة تعزيز ومس
يات التبريد  يدة في عمل جد ية وتكنولوجيات  يدروكلوروفلوروكربون ية من المواد اله خال ئل  بدا حول 

ترداد وإعادة التدوير والمعدات واألدوات؛ وورش عمل لألطراف المعنية مع  اركا  50واالس مش
تراتيجيات الوطنية والبرامج وخطط العمل المتع ة باالس لقة بإزالة وتركيز على المعلومات الخاص

  دوالر أمريكي)؛ و 3,000المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنفيذ تكنولوجيات بديلة (يونيب) (

تنفيذ المشروع والرصد: مستشار وطني لمساندة وحدة األوزون الوطنية في تنسيق المشروع واإلدارة   (و)  
ون الوطنية ويقدم تقريرا مع وحدة األوزوالرصد. وسوف يشارك المستشار في اجتماعات ربع سنوية 

  دوالر أمريكي). 1,200بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
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اس  - 12 ريحة الثانية، قال يوئنديبي إن ذلك يرجع أس أن التأخير في تقديم الش اح بش ا إلى بناء على طلب إيض
ر الخاص بت تطاع البدء في العنص راء؛ ولم يكن من المس بة إلى عملية الش ة بالنس رف المنخفض تويات الص يح مس وض

يد الكربون في ال تخدام تكنولوجيا قائمة على ثاني أكس ناعالتكنولوجيا باس ة كانت تحتاج تبريد التجاري ذلك ألن الص
  تمويل المشترك. لمزيد من الوقت لتفهم ما يترتب على اعتماد تكنولوجيا قائمة على ثاني أكسيد الكربون وااللتزام بال

  اإلطار القانوني

تيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام   - 13 ص اس درت حكومة جمهورية مولدوفا بالفعل حص  2019أص
ات على  س تنفاد األوزون ( 0.605لخمس مؤس في المائة من  67.2طن متري) وهي حوالي  11طن من قدرات اس

  مستوى االستهالك المسموح به في بروتوكول مونتريال.

  قطاع خدمة التبريد

بغازات تبريد أوضح يوئنديبي أنه لم يتم إعادة تأهيل المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   - 14
بة إلعادة  لة بالنس كل كامل مقررات اللجنة التنفيذية ذات الص تعال في البالد. وتعي حكومة مولدوفا بش قابلة لالش

مدونة الممارسات الجيدة االستخدام اآلمن لغازات التبريد القابلة لالشتعال ولكنها ال و. وتغطي برامج التدريب 3التأهيل
  ت القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالبدائل القابلة لالشتعال. تشجع على إعادة تأهيل المعدا

رح يوئنديبي أن الئحة تدريب واعتماد الفني  - 15 أن عملية اعتماد الفنيين، ش اح بش ين تتفق بناء على طلب إيض
تخدام اآلمن لغازات التبريد ا517/2014لالتحاد األوروبي رقم  F-Gasوالئحة  م خاص باالس لبديلة ؛ وهناك قس

يد الكربون والهيدروكربون) في التدريب النظري ولكنه لن يكون جزءا من االعتماد في الوقت  (األمونيا وثاني أكس
ربونية فقط. لوروكربونية والهيدروفلوروكالحالي. وفي هذه المرحلة يغطي التدريب واالعتماد المواد الهيدروكلوروف

  وقد تدرس الحكومة في المستقبل إمكانية ربط االعتماد بشراء واستخدام غازات التبريد. 

تخدام ثاني   - 16 اح التكنولوجيا باس روعات إيض ح يوئنديبي أن الحكومة قد بدأت فعال في تنفيذ مش يد أأوض كس
ترك المطلوبة العتماد االكربون في قطاع التبريد التجاري؛ ونظرا  تويات األعلى من التمويل المش لتكنولوجيا، للمس

اورات الفنية وتأكيد إتاحة ناعة. وأبلغ يوئنديبي أن المش يلية مع الص اورات تفص ل ومش ر  تطلب األمر تواص العناص
لت حاليا إلى مرحلة متقدم تفيدين المحتملين قد وص ترك مع المس ة بالتمويل المش ات الخاص وف يقوم ة. وسوالمناقش

يلي لحالة تنفيذ األنش 2020يوئنديبي وينيب ببعثة في آذار/مارس  تعراض تفص يتم من جملة أمور اس طة حيث س
يقومون بتركيب تكنولوجيا قائمة  تفيدين الذين س يتم تحديد عدد المس احية. وس روعات اإليض ة بالمش لى ثاني عالخاص

شاور مع وحدة األ شكل نهائي بالت وئنديبي . كما أوضح ي2020آذار/مارس  31وزون الوطنية بحلول أكسيد الكربون ب
راع فيه عام  يتم اإلس روع س ا أن المش ادس والثماني 2020أيض ريحة الثالثة إلى االجتماع الس تقدم الش ن كما هو وس

  مخطط له.

  الخالصة

دروكلوروفلوروكربون  - 17 ة المواد الهي ة إدارة إزال ة من خط اني ة الث ذ المرحل دم تنفي د يتق ام البل ا أن نظ ة. كم ي
تهالك  وف يمكن االمتثال بأهداف رقابة بروتوكول مونتريال؛ واالس تيراد يعمل بالفعل وس ص االس لترخيص وحص

ة عام  2018في المائة أقل من أهداف عام  65.6الحالي البالغ  بة  2019وقد تم تحديد حص في المائة من  67.2بنس
موح به، كما أن تدريب مو تهالك المس ظفي الجمارك واإلنفاذ على الئحة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية االس

يذ جار تنف فاذ  ناهج موظفي الجمارك واإلن تدريب في م ها وإدماج نموذج ال مة علي قائ يا. وتم تزويد  هوالمعدات ال حال
Tehnofrig  و كليتين فيChisinau خات حرارية بمعدات  توفران تدريبا في مجال التبريد وتكييف الهواء ومض

ب دري ة المواد  .الت دى إلزال ة الم ة طويل دام ت من االس وف يض ة س ط ذه األنش ذ ه من المتوقع أن تنفي
ثال بموجب البروتوكول. وقد بلغ  ته لالمت ما بالتزا لد من الوفاء  تمر في تمكين الب ية ويس يدروكلوروفلوروكربون اله

______________ 
  .73/34و  72/17المقرران  3



   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/58 
 

7 

  في المائة. 41ل الشريحة الثانية نسبة صرف تموي

  التوصية

ريحة األولى من   - 18 أن تنفيذ الش ندوق أن تأخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي بش ي أمانة الص توص
ا  ي أيض المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية مولدوفا؛ كما توص

ريحة المقابلة للفترة بالموافقة  ة بجمهورية مولدوفا وخطة تنفيذ الش ريحة الثانية من الخطة الخاص املة على الش الش
وف تقدم، من خالل 2020-2021 اس أن الحكومة س توى التمويل الوارد في الجدول أدناه، على أس ، على مس

يل أن حالة تنفييوئنديبي، إلى االجتماع الخامس والثمانين تقريرا تفص تخدام يا بش احية الس روعات اإليض ذ المش
  تكنولوجيا قائمة على ثاني أكسيد الكربون في قطاع التبريد التجاري.

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم 
أمريكي) (دوالر  

 الوكالة المنفذة

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

 يونيب 3,393 26,100
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