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 ع متعددة السنواتيرامش –ورقة تقييم المشروع 

 تشاد

 تدبير الرقابة االجتماع الذي أقّر المشروع الوكالة المشروع( عنوان 1)

خطة إدارة إزالة المواد 

 ()المرحلة األولى الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛ للبيئة )رئيسية(برنامج األمم المتحدة 

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 2020% بحلول عام 35 62

 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 10.20 2019السنة:  (1جيم، المجموعة )المرفق  7( أحدث بيانات المادة 2)

 

  2018 السنة: األوزون( استنفاد( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات 3)

مكافحة  يالرغاو األيروصوالت كيميائي

 الحريق

عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع

االستخدامات 

 المعملية

 إجمالي 

 االستهالك القطاعي

  الخدمة التصنيع  

 10.10    10.10     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 األوزون( استنفاد( بيانات االستهالك )طن من قدرات 4)

 16.10 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 16.10 :2010-2009خط األساس لفترة 

 األوزون( استنفاداالستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات 

 10.47 المتبقي: 5.63 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2023 2022 2021 ( خطة األعمال5)

 0.65 0 0 0.65 األوزون( استنفادة لألوزون )طن من قدرات دإزالة المواد المستنف برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 73,450 0 0 73,450 )دوالر أمريكي(التمويل 

 

- 2010 ( بيانات المشروع6)

2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-

2021 

 المجموع

بروتوكول بموجب حدود االستهالك 

 مونتريال

 ال ينطبق 10.47 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 16.10 16.10 ال ينطبق

به )طن الحد األقصى لالستهالك المسموح 

 من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 10.47 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 16.10 16.10 ال ينطبق

التمويل 

 المتفق عليه

)دوالر 

 أمريكي(

برنامج 

األمم 

 المتحدة

  للبيئة

تكاليف 
 المشروع

100,000 70,000 0 0 45,000 0 45,000 0 65,000 325,000 

تكاليف 

 الدعم

13,000 9,100 0 0 5,850 0 5,850 0 8,450 42,250 

منظمة 

األمم 

المتحدة 

للتنمية 

 الصناعية

تكاليف 

 المشروع

135,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 235,000 

تكاليف 

 الدعم

10,125 0 0 0 7,500 0 0 0 0 17,625 

التمويل الذي أقرته اللجنة 

  التنفيذية

 )دوالر أمريكي(

تكاليف 

 المشروع

235,000 70,000 0 0 145,000 0 45,000 0 0 495,000 

تكاليف 

 الدعم

23,125 9,100 0 0 13,350 0 5,850 0 0 51,425 

إجمالي التمويل المطلوب 

إقراره في هذا االجتماع 

 )دوالر أمريكي(

تكاليف 

 المشروع

0 0 0 0 0 0 0 0 65,000* 65,000 

تكاليف 

 الدعم

0 0 0 0 0 0 0 0 8,450* 8,450 

 .2021وليس في عام  2020في عام  الشريحة الخامسة من المفترض عرضكان  *

  

 الموافقة الشاملة توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

 

 بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل الشريحةبرنامج األمم المتحدة للبيئة، قدم ، يتشادبالنيابة عن  .1

دوالر  65,000ها تقيموخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولى من األمن المرحلة ة واألخيرة خامسال

ويشتمل الطلب على تقرير . 2 دوالرا أمريكيا لتكاليف الدعم لبرنامج األمم المتحدة للبيئة فقط ,4508زائد  أمريكي

 .2022-2021الفترة وخطة تنفيذ الشريحة في خالل  ةرابعة اليحمرحلي عن تنفيذ الشر

 

 اإلفادة عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

طن من قدرات استنفاد األوزون من  10.10 استهالكعن تشاد أفادت طري، في التقرير عن تنفيذ البرنامج الق .2

خّط أساس استهالك المواد عن ئة االمفي  37 بنسبةبما يقّل أي  2020في عام ية الهيدروكلوروفلوروكربونواد مال

ويرد . 7بالمادة  عمال 2020لى اآلن عن بيانات عام . ولم يتّم التبليغ إلالمتثالالهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد 

  .1في الجدول  2020-2016الفترة خالل استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 

المقّدمة عمال  2020-2016 )بيانات الفترة تشادية في الهيدروكلوروفلوروكربوناد وم. استهالك ال1الجدول 

 (7 بالمادة
 خط األساس 2020* 2019 2018 2017 2016 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 292.70 184.20 185.45 188.72 216.60 255.70 باألطنان المترية

من قدرات استنفاد باألطنان 

 األوزون

14.06 11.91 10.38 10.20 10.10 16.10 

 * بيانات مشتقة من البرنامج القطري

 

أساسا في قطاع خدمة وصيانة معدّات التبريد وتكييف  22-الهيدروكلوروفلوروكربون ةدستهلك مافي تشاد، ت   .3

الهواء. ويعزى التراجع في االستهالك لألنشطة المنفذة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

ممارسات بما فيها ضبط استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدّات التي تستهلكها وتدريب الفنيين على 

ال سيما المواد  ،والتبريد التجاريالخدمة الجيدة وعرض تكنولوجيات بديلة في قطاع تطبيقات تكييف الهواء 

في وحدات التبريد  R-600aكذلك مادة األمونيا إنّما على نطاق أضيق. كما يزداد استخدام غاز و ،الهيدروفلوروكربونية

 .المنزلية رويدا رويدا في البالد

 تنفيذ البرنامج القطري التقرير عن

لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التقرير عن تنفيذ البرنامج ل يقطاعالستهالك االبيانات عن  تشادبلّغت  .4

 من بروتوكول مونتريال. 7وهي متماشية مع البيانات المبلغ عنها عمال بالمادة  2019عام في القطري 

 نيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربورابعة من خطة إدارة التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة ال

 اإلطار القانوني
 
التي تنظم إدارة وا لجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقياتطبق تشاد اللوائح دون اإلقليمية التي اعتمدتها  .5

كربونية عن طريق آلية الترخيص المواد الخاضعة للرقابة بما في ذلك المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلورو

 المسبق لالستيراد. 

كشف المواد  ىهيئات إنفاذ القانون األخرى علعناصر ، تّم تدريب ضباط الجمارك و2020-2019في  .6

والمعدات القائمة عليها وضبطها وعلى رصد نظام التراخيص والحصص. وقد طالت  ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

من المستخدمين النهائيين. وقد جرى التدريب على يدّ ضباط  75من التجار الموّردين و 28حمالت اإلعالم والتوعية 
                                                 

 .2120مارس/آذار  29وجهته وزارة البيئة ومصائد األسماك في تشاد إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف في  وفقا لما جاء في خطاب 2
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ألوزون في البرنامج المواد المستنفدة لب وفضال عن ذلك، أدرجت وحدة تدريب متعلقةجمارك سبق وتّم تدريبهم. 

 الدراسي لمعهد تدريب ضباط الجمارك.

لمواد والتي تحظر استيراد امنع استيراد المواد المستنفدة لألوزون خاصة بوقد أّكدت تشاد على أّن اللوائح ال .7

الخاضعة وأّن إدارة الجمارك تقوم برصد جميع المواد المستنفدة لألوزون  الخاضعة للرقابة والتي تّمت إزالتها سارية  

علم  كما أّن ال ؛كشف أي محاولة لإلتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة لألوزون التي تّمت إزالتهاللرقابة. لم ت  

 للسلطات بأي استخدام أو مخزون لتلك المواد في البالد.

 تقرير التحقق
 

شامال عن التدابير الوطنية عمال بشروط إقرار الشريحة الرابعة، رفع برنامج األمم المتحدة للبيئة تقريرا   .8

من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق. وقد أّكد برنامج األمم المتحدة للبيئة أنّه تّم  2018المعتمدة منذ عام 

تنفيذ أغلب التوصيات ومنها: وضع وحدات لتدريب فنيي قطاع التبريد على استخدام بدائل المواد 

وتنظيم وفير أجهزة إضافية للكشف عن غازات التبريد لتغطية كل األراضي الوطنية؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وت

تدابير الحيطة لالستخدام المأمون لغازات التبريد السامة والقابلة لالشتعال وإدراج أحكام  بشأنحمالت إعالم وتوعية 

في هذا الشأن في التشريعات الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون؛ والتنسيق مع السلطات الوطنية عن طريق برنامج 

ط استيراد المعدات القائمة على المواد المستنفدة المساعدة على االمتثال التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة من أجل ضب

أداة  2022ستكمل في ديسمبر/كانون األول وع بتلك المواد. ومن المتوقع أن ت  لألوزون ومنع اإلتجار غير المشر

  بحصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ةإلكترونية لتبادل المعلومات الخاص

 قطاع خدمة التبريد
 

ورش عمل حول ممارسات الخدمة الجيدة والمواد البديلة للمواد  8 ،2020-2019في فترة  ،وأجريت .9

على المواد  خدمة معدات تكييف الهواء القائمةوالمناولة المأمونة للمواد الهيدروكربونية و ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

 من قطاع خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء. افني 226شارك فيها  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

واجتماعات مع أصحاب  يةصحفوسائط اإلعالم وبيانات كما نّظمت أنشطة توعية وتواصل شملت مقابالت مع  .10

المتصلة بغازات التبريد السامة  واد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمخاطرلمكتيبات إعالمية عن بدائل اإعداد والشأن 

 تعال.والقابلة لالش

 تنفيذ المشروع ورصده 

 

تتولى وحدة األوزون الوطنية رصد تنفيذ األنشطة. وقد تّم توظيف استشاريين )خبير في التبريد وآخر في  .11

ستشاريين دوالر أمريكي لال 3,000الجمارك( للمساعدة على االضطالع بأنشطة الرصد اليومية وجمع البيانات )

  الرصد(.المتصلة بتنقل نفقات الدوالر أمريكي ل 2,000و

 مستوى صرف األموال

دوالرا  489,542دوالر أمريكي أقر لتاريخه، صرف  495,000، ومن أصل 2021بتاريخ مارس/آذار  .12

دوالرا أمريكيا على منظمة األمم  234,542دوالر أمريكي على برنامج األمم المتحدة للبيئة و 255,000أمريكيا )أي 

دوالر أمريكي من برنامج األمم المتحدة للبيئة  5,000دوالرا أمريكيا ) 5,458عيد مبلغ المتحدة للتنمية الصناعية( وقد أ

 .2رد في الجدول على النحو الواللتنمية الصناعية( المتحدة دوالرا أمريكيا من منظمة األمم  458و
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 تشاد. التقرير المالي عن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 2الجدول 

 )دوالر أمريكي(

 الشريحة
برنامج األمم المتحدة 

 للبيئة 

منظمة األمم المتحدة 

 للتنمية الصناعية
 نسبة الصرف )%( المجموع

 *الشريحة األولى
 235,000 135,000 100,000 مقرر

100 
 229,542 134,542 95,000 مصروف

 الشريحة الثانية
 70,000 0 70,000 مقرر

100 
 70,000 0 70,000 مصروف

 الشريحة الثالثة
 145,000 100,000 45,000 مقرر

100 
 145,000 100,000 45,000 مصروف

 الشريحة الرابعة
 45,000 0 45,000 مقرر

100 
 45,000 0 45,000 مصروف

 المجموع
 495,000 235,000 260,000 مقرر

100 
 489,542 234,542 255,000 مصروف

دوالر  5,000برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية مبلغ كل من أبلغ عن إنجاز الشريحة األولى عمليا وماليا. وأعاد  *

 .79و 73على التوالي في االجتماعين زائد تكاليف الدعم دوالرا أمريكيا  458دعم ومبلغ الأمريكي زائد تكاليف 

 خطة تنفيذ الشريحة الخامسة واألخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 :2022وديسمبر/كانون األول  2021 ستنفّذ األنشطة التالية في الفترة الواقعة بين يوليو/تموز .13

استكمال األداة اإللكترونية لتبادل المعلومات عن حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (أ)

يدّربون على كشف وضبط المواد  اجمركي اضابط 250وتنظيم ست ورش عمل يشارك فيها 

الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها وضبط االتجار غير المشروع بالمواد الخاضعة 

 دوالر أمريكي(؛ 30,000رقابة )برنامج األمم المتحدة للبيئة( )لل

 

التبريد على الممارسات الطيبة فنيا من قطاع  240وترقية دالئل التدريب وتنظيم ست ورش عمل لتدريب   (ب)

لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمناولة المأمونة للمواد الهيدروكربونية وخدمة معدات تكييف وبدائل ا

دوالر  30,000ء القائمة على الواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )برنامج األمم المتحدة للبيئة( )الهوا

 أمريكي(؛

 

وتوظيف استشاريين وطنيين للمساعدة على رصد التنفيذ الفعال لجميع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد  (ج)

 دوالر أمريكي(. 5,000لبيئة( ))برنامج األمم المتحدة لالهيدروكلوروفلوروكربونية وجمع بيانات دقيقة 

 

 تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات

 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة  رابعةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة ال

 

 اإلطار القانوني

 

لمواد طن من قدرات استنفاد األوزون من ا 9.075ستيراد الأصدرت تشاد حصص  .14

 بروتوكول مونتريال. مستوى أهداف الرقابة المحددة فيأقّل من كمية ، وهي 2021عام الهيدروكلوروفلوروكربونية في 

 تقرير التحقق

أفاد برنامج األمم المتحدة للبيئة بأّن األداة اإللكترونية لتبادل المعلومات بين إدارة الجمارك ووحدة األوزون  .15

ستكمل بسبب تغييرات هامة في الدولة. لم ي   يراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستالوطنية عن استخدام حصص 
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ومع ذلك، تمّكنت وحدة األوزون الوطنية من التعاون بشكل وثيق مع خدمة التجارة والجمارك لرصد تخصيص حصص 

 استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستخدامها. 

للبيئة أّن المدّونات أو المعايير للمناولة المأمونة لغازات التبريد وتركيب معدات وشرح برنامج األمم المتحدة  .16

التبريد وتكييف الهواء القائمة على غازات تبريد ذات قدرة احترار عالمية منخفضة ما زالت غير جاهزة مع أنّه تّم 

القانون الخاص بالمواد المستنفدة لألوزون. إدراج اإلطار القانوني إلدارة غازات التبريد السامة والقابلة لالشتعال في 

تلك المدّونات والمعايير في المرحلة الثانية من خطة إدارة لمتحدة للبيئة إلى أنّه يتعيّن االهتمام بكما أشار برنامج األمم ا

لتبريد هذه بصورة المعدات القائمة على غازات ا توفرإزالة المواد المستنفدة لألوزون في تشاد، ذلك أنّه من المتوقع أن ت

 تدريجية في البالد.

 قطاع خدمة التبريد 

يتطلب خبرة فنية غير متوفرة حاليا في البالد  الشهاداتأفاد برنامج األمم المتحدة للبيئة بأّن وضع خطة لمنح  .17

لطات كّل خدمة قطاع التبريد وتكييف الهواء. وتتخذ الس يوأّن ميزانية الشريحة الخامسة ستستخدم لمواصلة تدريب فني

خالل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  ة لتسهيل وضع خطة إلصدار الشهاداتالخطوات الضروري

بتقديم الدعم برنامج األمم المتحدة للبيئة عن طريق برنامج المساعدة على االمتثال  موقسيوالهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 بين دول المنطقة. تير البحث في نماذج إصدار الشهادايسالفني وت

ن االستهالك م أدنى بقليلوالذي كان  2020في ما يتعلق باستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  .18

ص والحصص مصحوبا بأنشطة المسموح به، أشار برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى أّن تطبيقا صارما لنظام التراخي

قيق أهداف اإلزالة التدريجية. فضال عن ذلك، سيتّم إعداد استراتيجية شاملة يساعد تشاد على تحالتدريب من شأنه أن 

 تحضيرا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 2025لبلوغ هدف عام 

 استكمال المرحلة األولى

 

 31إّن تاريخ استكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هو  .19

حالت دون تقديم طلب تمويل الشريحة األخيرة  19-. إال أّن القيود التي فرضتها جائحة كوفيد2021ديسمبر/كانون األول 

بطء شبكة والمتمثلة بنظيم ورش عمل افتراضية في ت امج األمم المتحدة للبيئة الصعوبةووصف برن. 2020في عام 

اإلنترنت. ومع أنّه ما زال من الصعب تنظيم اجتماعات حضورية، إال أّن السلطات سمحت مؤخرا بتنظيم ورش عمل 

 31بحضور محدود وباالمتثال لتدابير التباعد االجتماعي. وعليه تطلب تشاد تمديد مهلة استكمال المرحلة األولى إلى 

. وتؤيد األمانة هذا الطلب شرط االمتناع عن طلب أي تمديد آخر وتأخذ علما بالجهود التي 2022كانون األول ديسمبر/

تبذلها السلطات الوطنية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لمواصلة تنفيذ األنشطة 

-بالرغم من المصاعب التي تسببت بها جائحة كوفيد روفلوروكربونيةالملحوظة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلو

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها  . وستعرض19

 التسعين.

 3تنفيذ السياسة الجنسانية

 

السياسة الجنسانية للصندوق المتعدد األطراف بن الرئيسييستقوم وحدة األوزون الوطنية بإعالم أصحاب الشأن  .20

لتشجيع المرأة على المشاركة في كّل أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما أّن وحدة األوزون 

في قطاع التوازن الجنسي وتشجيع النساء على العمل كفنيات ب أصحاب الشأن ذات الصلة النهوض الوطنية ستبحث مع

 التبريد وتكييف الهواء. وستسعى أيضا إلى جمع بيانات مصنفة جنسيا ال سيما عن المشاركة في الدورات التدريبية.  

                                                 
  .مدى دورة المشروععلى  يةميم الجنسانتطبق السياسة العملية عن تع)ب(، طلبت اللجنة التنفيذية إلى الوكاالت المنفذة والثنائية أن 84/92بموجب المقرر  3
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وحدة عن  استدامة نتائج برنامج تدريب الفنيين، ستعتمد مراكز التدريب في قطاع التبريد من أجل ضمان .21

لتبريد عتمد نظام لمنح الشهادات لفنيي قطاع ااألوزون في برامجها التدريبية بحلول نهاية تنفيذ الشريحة الخامسة؛ كما سي  

مراكز تدريب التواصل وفلوروكربونية. وفي هذه األثناء إدارة إزالة المواد الهيدروكلور في المرحلة الثانية من خطة

الجيدة والمأمونة لمعدات التبريد وتكييف الهواء وإسداء المشورة بشأن التكنولوجيا وإعارة  الفنيين على ممارسات الخدمة

إنفاذ القانون وبناء قدراتهم عناصر المعدّات للفنيين من أجل صيانة مناسبة في الموقع. إّن تدريب ضباط الجمارك و

لتي يضاف إليها تفعيل نظام حصص استيراد نشاط مستمر ينفذ بالتعاون مع السلطات الجمركية. إّن هذه األنشطة، ا

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستساهم في استدامة اإلزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 الخالصة

 

استهالكها من المواد  نّ ثال ألهداف بروتوكول مونتريال وإإّن تشاد في حالة من االمت .22

التأخر في تسببت ب 19-ومع أن جائحة كوفيد ن خط األساس.في المائة م 37 بنسبة ربونية أقلّ الهيدروكلوروفلوروك

تقديم طلب تمويل الشريحة الخامسة إال أّن التقدم تواصل في تنفيذ أنشطة الشريحة السابقة ال سيما تدريب ضباط الجمارك 

. وقد لهتين الفئتين دة في هذه الشريحةمحدوعناصر إنفاذ القانون اآلخرين وفنيي قطاع التبريد بنتائج تتخطى األهداف ال

في المائة. وقد ساعد برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم  100نسبة المرحلة األولى أموال بلغ معدّل صرف 

تنفيذ توصيات تقرير التحقق. وإّن إقرار تمويل المرحلة الخامسة وتمديد مهلة تنفيذ  علىالمتحدة للتنمية الصناعية تشاد 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيتيحان الفرصة لمواصلة تنفيذ تلك الخطة والمتثال تشاد لألهداف 

 الملحوظة في بروتوكول مونتريال. 

 التوصية

 

 نة التنفيذية بأن:توصي أمانة الصندوق اللج .23

من خطة إدارة إزالة المواد تأخذ علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة األولى  )أ(

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في تشاد؛ 

تقّر بصورة استثنائية تمديد مهلة استكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد و )ب(

، نظرا للتأخر في تنفيذ 2022ديسمبر/كانون األول  31تشاد إلى الهيدروكلوروفلوروكربونية في 

افي وعلى اعتبار أنّه لن يطلب أي تمديد إض 19-أنشطة اإلزالة التدريجية الذي تسببت به جائحة كوفيد

 لتنفيذ المشروع.

أمانة الصندوق باعتماد طلب تمويل الشريحة الخامسة واألخيرة من خطة إدارة إزالة المواد  كما توصي .24

 بموجب إجراء الموافقة الشاملة 2022-2021للفترة وخطة التنفيذ المتصلة بها الهيدروكلوروفلوروكربونية في تشاد 

 وفقا للميزانية المبينة أدناه:و

تمويل المشروع  عنوان المشروع 

 )دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 

 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد  )أ(

الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، 

 ة(خامسالشريحة ال

برنامج األمم المتحدة  8,450 65,000

 للبيئة

 

  

     
 


