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  مقدمــــــــة

  
 قة من األقسام التالية:ھذه الوثيتتألف  .1

 ؛والستين الثامنتحليل لعدد المشروعات واألنشطة التي قّدمتھا الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع  )أ (

 ؛ھا أثناء عملية استعراض المشروعاتنقضايا تّم تبيّ  )ب (

 ؛مشروعات وأنشطة مقّدمة للحصول على موافقة شمولية )ج (

ً  )د (  ؛مشروعات استثمارية يُنظر فيھا إفراديا

  مشروعات وأنشطة قّدمتھا الوكاالت الثنائية والمنفذة

طلب تمويل التفاقات جديدة متعددة السنوات، وشرائح التفاقات ومشروعات  104قّدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة  .2
ذلك. وقد شملت  دوالراً أمريكياً، بما في ذلك تكاليف مساندة الوكالة حيث يُطبّق 444,192,684وأنشطة متعددة السنوات، تبلغ 

 طلبات التمويل:

، وتسع خطط االستھالك ينخفض فيھا حجمكربونية لبلدان أربع خطط إدارة إزالة مواد ھيدروكلوروفلورو )أ (
 ؛لبلدان غير تلك التي ينخفض فيھا حجم االستھالك

ع قطا المعنيينظر فيھا الفريق الفرعي سكربون لبلد واحد (خطة إدارة إزالة إنتاج ھيدروكلوروفلورو )ب (
 اإلنتاج)؛

لتسعة بلدان (بما في ذلك الصين  كربونيةن من خطط إدارة إزالة مواد ھيدروكلوروفلوروشريحتان ثانيتا )ج (
 ؛2013التي تتضمن خمس خطط قطاعية) وطلب واحد لتمويل مسبق لشريحة ثانية كانت ستطلب في 

 ؛ازالة بروميد الميثيل موافق عليھلمشروعين إل تينشريح )د (

 ؛والبنك الدوليواليونيدو مساعدة على االمتثال ووحدات أساسية لليوئنديبي برنامج اليونيب لل )ه (

 ؛للتعزيز المؤسسي وتكاليف البدء في مشروع جديد مشروعات تعزيز مؤسسيتجديد ل اطلبثالثة وثالثون  )و (

 .نشاطات إلعداد مشروع إقليمي )ز (

ً مجموعھا  35في أعقاب عملية استعراض المشروعات، ھنالك  .3 ً ونشاطا دوالراً أمريكياً، بما   5,770,045مشروعا
ً مجموعھا  64أوصي بالموافقة عليھا موافقة شمولية؛  الدعمفي ذلك تكاليف  ً ونشاطا دوالراً أمريكياً،  423,370,587مشروعا

لتنظر فيھا والستين) قُّدمت  الثامندوالراً أمريكياً تُطلب في االجتماع  155,989,873 بينھاالوكالة (من  دعمبما في ذلك تكاليف 
دوالر  301,000,000اللجنة التنفيذية إفرادياً. ومن جملة المبلغ اإلجمالي للتمويل المطلوب المقّدم ليُنظر فيه إفرادياً، مبلغ 

إنتاج والستين) له صلة بقطاع  الثامندوالر أمريكي مطلوب في االجتماع  75,250,000 بينھاأمريكي (من 
ً مجتمعةً كربون. والمشروھيدروكلوروفلوروال عات المقدمة للحصول على موافقة شمولية وتلك التي قُّدمت لينظر فيھا إفراديا

ً  161,759,918تمثل مبلغاً إجمالياً قدره   .من التمويل المطلوب في ھذا االجتماع دوالراً أمريكيا

لستين، كما أُفيد عنه في "تقرير وا الثامنإن المستوى اإلجمالي للموارد المتاحة لموافقات اللجنة التنفيذية في االجتماع  .4
 /نوفمبر 5 فيدوالراً أمريكياً،  42,648,146)، ھو UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/4عن األرصدة وتوافر الموارد"، (

 .ويمثل ھذا المبلغ عن ذلك المطلوب للمشروعات واألنشطة في نفس االجتماع. 2012 تشرين الثاني
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 عاتقضايا تّم تبيّنھا أثناء استعراض المشرو

والستين.  الثامنلم تكن ھنالك أي قضايا تتعلق بالسياسة العامة تّم تبيّنھا خالل عملية استعراض المشروعات لالجتماع  .5
ى من الفوائد قصوالستين على أن تتابع النظر في قضية "الحصول على الحّد األ السابعولكن اللجنة التنفيذية وافقت في اجتماعھا 

 والستين. الثامنكربونية في قطاع خدمات التبريد" في اجتماعھا الھيدروكلوروفلورو من إزالة الموادالمناخية 

  كربونية في قطاع خدمات التبريدلمناخية من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروالحصول على الحّد األعلى من الفوائد ا

" أثناء 1ينھا أثناء استعراض المشروعاتأثناء المناقشات التي دارت بشأن الوثيقة "نظرة عامة على القضايا التي تم تب .6
الذي أرجأت اللجنة بمقتضاه مواصلة النظر في مسألة الحصول  66/20االجتماع السابع والستين، أشار الرئيس إلى  المقرر 

ع السابع على الحد األقصى من الفوائد المناخية من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد إلى االجتما
 والستين. وعلى ذلك وافقت اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال لمواصلة مناقشة ھذه المسألة.

وقدم المشروع على فريق االتصال مشروع توصية قدمت في االجتماع السادس والستين تشير إلى أن من المھم  .7
أنه ع خدمة التبريد أي أثار سلبية على المناخ. وفي حين يكون إلزالة المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطا أن الضمان 

قد يكون لبعض األنشطة في قطاع خدمة التبريد مثل تدريب الفنيين أثار مقيدة على المناخ، قد يكون لبعض األنشطة األخرى 
ى المناخ بحسب اآلثار مثل إعادة تھيئة أجھزة التبريد وتكييف الھواء المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون أثار ضارة عل

التي قد تحدث في المناخ نتيجة للبدائل المستخدمة. وأشار المشرف أيضا إلى أنه عندما اقترحت الوكاالت إجراء عمليات إعادة 
تھيئة مبكرة أو تحويالت إلى غازات بديلة، تساءلت األمانة عن مدى توافر ھذه البدائل في السوق المحلية ومدى استدامتھا، ولذا 

زت المراحل األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بدال من ذلك على خفض االنبعاثات. كما أشار رك
إلى أنه في حالة توافر بدائل تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي وبأسعار تنافسية، سوف تسند البلدان األولوية 

 الستخدامھا.

االتصال، أثير العديد من المسائل وأبديت مالحظات بما في ذلك المستويات المتباينة من وخالل المناقشات في فريق  .8
النجاح في تنفيذ خطط االسترجاع وإعادة التدوير، ومحدودية المتوافر من البدائل التي تنخفض فيھا القدرة على االحترار 

المستويات الوطنية والدولية أمام إدخال غازات التبريد  العالمي وتتسم بمردودية التكاليف في األسواق المحلية، والحواجز على
البديلة التي تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي. وتشمل المسائل األخرى إلى معالجة القضايا ذات الصلة باألمان بشأن 

لحرارية، وإرشاد بشأن استخدام بعض غازات التبريد البديلة، فعالوة على نظم التبريد وتكييف الھواء، نظر في نظام للمبادلة ا
الخالئط من غازات التبريد، وما إذا كان التمويل اإلضافي سوف يقدم ألنشطة التنفيذ التي تعالج قضايا المناخ، وأي متطلبات 
أخرى لإلبالغ سوف تكون مطلوبة. كما أشير إلى أن اللوائح الخاصة بحظر تھوية غازات التبريد أثناء عمليات الخدمة/ 

 نة والحد من إعداد األجھزة المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون من بين العوامل الرئيسية.الصيا

وعقب ھذه المناقشات، قدم المشرف مشروع مقترح منقح لفريق االتصال أدرج في المسائل ذات الصلة، وأبدى  .9
سين عن المشروع األول ونظرا لضيق األعضاء مالحظات. وأيد العديد من األعضاء مشروع التوصية المنقح مشيرين إلى تح

الوقت، اقترح المشرف، إذا ما وافقت اللجنة، أن يقدم األعضاء المھتمون تعليقاتھم على المشروع المقترح المنقح لألمانة 
 .ومواصلة منافسة المسألة خالل االجتماع الثامن والستين

لما بالمقترح المنقح المقدم من المشرف على وعقب تقرير المشرف على فريق االتصال، أخذت اللجنة التنفيذية ع .10
فريق االتصال بشأن الحصول على الحد األقصى من الفوائد المناخية من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع 

/ أيلول سبتمبر 14في موعد أقصاه خدمة التبريد، ودعت األعضاء إلى تقديم تعليقات مكتوبة عن المقترح المنقح إلى األمانة 
اللجنة التنفيذية وتقديمھا مع المقترح المنقح المقدم من المشرف  من أعضاء ة، وطلبت من األمانة تجميع التعليقات المتلقا2012

في وثيقة بشأن العرض العام للقضايا التي تم تبينھا أثناء نظر المشروعات للنظر من جانب اللجنة خالل اجتماعھا الثامن 
 .)67/16والستين (المقرر 

                                                 
1  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/18   
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إلى أعضاء اللجنة التنفيذية المقترح المنقح بشأن  2012أغسطس/ آب  27أرسلت األمانة في  67/16 وإعماال .11
الحصول على أقصى الفوائد المناخية من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد والتمست منھم تقديم 

 ه لم تصل أية تعليقات. ويرد نص المقترح في المرفق األول بھذه الوثيقة.تعليقات مكتوبة، غير أن

قد ترغب اللجنة التنفيذية في مواصلة مناقشة مشروع التوصية بشأن الحصول على أقصى الفوائد المناخية من غزالة  .12
 .ل بھذه الوثيقةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد على  النحو الوارد في المرفق األو

  مشروعات وأنشطة قُّدمت للحصول على موافقة شمولية
 

ً مجموعھا  35يورد المرفق الثاني بھذه الوثيقة  .13 ً ونشاطا دوالراً أمريكياً، بما في ذلك تكاليف   5,770,045مشروعا
لخطط إدارة إزالة مرحلة األولى الشرائح الثانية من الأوصى بالموافقة على المساندة موصى بالموافقة عليھا موافقة شمولية. و

. وموافقة اللجنة 66/19لمقرر ل إعماال) موافقة شمولية المغرب وأوروغوايكربونية لبلدين (المواد الھيدروكلوروفلورو
، وكذلك الموافقة على ذات الصلةالتنفيذية على ھذه المشروعات تتضّمن الشروط أو األحكام في أوراق تقييم المشروعات 

 للمشروعات المتعددة السنوات. المعنيةفيذ المقترنة بالشرائح برامج التن

  مشروعات استثمارية يُنظر فيھا إفرادياً 
 

ً قيمتھا اإلجمالية  64ھنالك مجموع  .14 ً ونشاطا دوالراً أمريكياً، بما في ذلك تكاليف المساندة  423,370,587مشروعا
والستين) بعد مراجعة من جانب األمانة، مقترحة ليُنظر  الثامنماع دوالراً أمريكياً مطلوبة في االجت 155,989,873 بينھا(من 

 بينھادوالر أمريكي (من  301.000.000فيھا إفرادياً. ومن مجموع مبلغ التمويل المطلوب المقدم ليُنظر فيه إفرادياً، ھنالك مبلغ 
كربون. والقضايا اج ھيدروكلوروفلوروصلة بقطاع إنتوالستين) له  الثامندوالر أمريكي مطلوب في االجتماع  75.250.000

 )،UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/15(وثيقة التعاون الثنائي المرتبطة بالمشروعات غير االستثمارية معروضة في 
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/17(، 2012عام ل لليونيبتعديالت برنامج العمل الموافق و

ة ليُنظر فيھا إفرادياً، صنّفت األمانة المشروعات لكّل قطاع، نظر اللجنة التنفيذية في المشروعات المقّدموتيسرا ل .15
 .أدناه. 1وجمعت المشروعات وفقاً للقضايا، على النحو المبيّن في الجدول 

  المشروعات المقدمة ليُنظر فيھا إفرادياً  قائمة: 1الجدول 
  

اللجنة   الوكالة  المشروع  البلد
  التنفيذية

  القضية

  تمويل غير مطلوب
ة إزالة رابع كلوريد الكربون لقطاَعي خط الھند

تقرير التحقق لعام االستھالك واإلنتاج 
2011  

خطة عمل إلزالة رابع كلوريد  68/31  البنك الدولي
 الكربون

يد الكربون: خطة إزالة وطنية لرابع كلور الفلبين
 2015- 2013برنامج العمل للفترة 

خطة العمل ألنشطة إزالة رابع 68/37  اليونيب
 يد الكربونكلور

 الشريحة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد  البرازيل

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
تمت معالجة جميع القضايا  68/23 اليوئنديبي/ألمانيا

 بصورة مرضية
خطة إدارة إزالة المواد   الصين

مرحلة (ال الھيدروكلوروفلوروكربونية
  األولى الشريحة الثانية)

/ اليونيب/ اليونيدو/البنك اليوئنديبي
  الدولي/ اليابان/ ألمانيا

 

تمت معالجة جميع القضايا  68/24
 بصرف األموال

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون كوبا
  (المرحلة األولى الشريحة الثانية)

طلب الحصول على مقدم  68/25 اليوئنديبي
مرتبط بالشريحة الثانيةتمويل 

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون مصر
  (المرحلة األولى الشريحة الثانية)

تمت معالجة جميع المسائل  68/27  / اليونيدواليوئنديبي
 بصورة مرضية

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون غواتيماال
  (المرحلة األولى الشريحة الثانية)

تعديل الجدول الزمني لتمويل  68/29  اليونيباليونيدو/ 
 الشريحتين الثانية والثالثة.

تمت معالجة جميع المسائل  68/32 / ألمانيا/ اليونيدواليوئنديبيخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونجمھورية إيران 
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اللجنة   الوكالة  المشروع  البلد
  التنفيذية

  القضية

 بصورة مرضية  (المرحلة األولى الشريحة الثانية) اإلسالمية
دارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونخطة إ سانت لوتشيا

  (المرحلة األولى الشريحة الثانية)
احتمال تغيير خط األساس  68/38 اليونيب/ اليونيدو

للھيدروكلوروفلوروكربون في 
2013 

 ة للبلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالكخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
الھيدروكلوروفلوروكربون خطة إدارة إزالة أثيوبيا

  (المرحلة األولى الشريحة األولى)
تمت معالجة جميع المسائل  68/28 اليونيب/ اليونيدو

 بصورة مرضية
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ھايتي

  (المرحلة األولى الشريحة األولى)
طلب تغيير خط األساس ينظر  68/30 اليونيب /اليوئنديبي

جتماع الرابع قرار من اال
 والعشرين لألطراف

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ماينمار
  (المرحلة األولى الشريحة األولى)

تمت معالجة جميع المسائل  68/35 اليونيب/ اليونيدو
 بصورة مرضية

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون أوغندا
  (المرحلة األولى الشريحة األولى)

تمت معالجة جميع المسائل  68/43 / اليونيدواليونيب
 بصورة مرضية

 ة/ خطة قطاعية للبلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالكخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون البحرين

  (المرحلة األولى الشريحة األولى)
في المائة  10خفض بأكثر من  68/22  اليونيب/ اليونيدو

 من خط األساس
جمھورية كوريا 

 الديمقراطية الشعبية
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

  (المرحلة األولى الشريحة األولى)
الصرف والھياكل التنظيمية  68/26  اليونيدو/ اليونيب

وإجراءات الرصد، قرارات 
مجلس األمن خفض بما 

ة من في المائ 10اليتجاوز 
 خط األساس

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون بيرو
  (المرحلة األولى الشريحة األولى)

في المائة  10خفض بأكثر من  68/36 اليونيب /اليوئنديبي
لم يصل أي  من خط األساس

تأكيد من الحكومة بشأن نظم 
التراخيص/ الحصص (المقرر 

63/17(  
كلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة الھيدرو الفلبين

  (المرحلة األولى الشريحة األولى)
تمت معالجة جميع المسائل  68/37 اليونيب

 بصورة مرضية
المملكة العربية 

 السعودية
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

  (المرحلة األولى الشريحة األولى)
في  10 عنخفض بما يزيد  68/39  اليونيب/ اليونيدو

 ساسالمائة من خط األ
الجمھورية العربية 

 السورية
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

  (المرحلة األولى الشريحة األولى)
تنفيذ األنشطة في ظل  68/40  اليونيب/ اليونيدو

 الظروف السائدة في البلد
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون تايلند

  (المرحلة األولى الشريحة األولى)
في  10خفض بما يزيد عن  68/41 الدولي/ اليابانالبنك 

 المائة من خط األساس
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون تركيا

  (المرحلة األولى الشريحة األولى)
في  10خفض بما يزيد عن  68/42  اليونيب/ اليونيدو

 المائة من خط األساس
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  اليمن

  لمرحلة األولى الشريحة األولى)(ا
في  10خفض بما يزيد عن  68/45  اليونيب/ اليونيدو

 المائة من خط األساس
 
  



UNEP/OzL/ExCom/68/14  
Annex I  

 
 

1 
 

  المرفق

  تعظيم منافع المناخ من إزالة المواد الھيكروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد

  من منسق فريق االتصال) (مشروع توصية مقترح

  اللجنة التنفيذية:قررت 

الھيدروكلوروفلوروكربون موافق عليھا التي تعالج التي لديھا خططا إلدارة إزالة  5تشجيع بلدان المادة   (أ)

وما بعده في قطاع خدمة التبريد على األخذ في الحسبان اآلثار  2020تخفيضات الھيدروكلوروفلوروكربون حتى عام 

  وروفلوروكربون؛المتعلقة بالمناخ أثناء تنفيذ خططتھا إلدارة إزالة الھيدروكل

تحديد أولويات األنشطة الموافق عليھا لخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون التي تشجع   )1(

يدة، واحتواء جالخدمة ال ممارساتو (مثل تدريب التقنيين، تخفيض انبعاثات غازات التبريد

ت القائمة على ااالنبعاثات واستعادتھا/إعادة استخدامھا) و/أو إعادة تھيئة/استبدال المعد

كربون إلى بدائل الطاقة الفعالة ذات إمكانيات منخفضة لالحترار العالمي، الھيدروكلوروفلورو

  عندما تكون ھذه البدائل متاحة تجاريا ومجدية من حيث التكلفة في بلدانھم؛

 الھيدروكلوروفلوروتقليل، إلى أقصى حد ممكن، استبدال أو إعادة تھيئة المعدات القائمة على   )2(

  كربون إلى بدائل ذات إمكانيات أعلى لالحترار العالمي؛

إعطاء االعتبار الواجب، في إطار حدود التمويل المعتمد، لتسھيل استحداث تكنولوجيات الطاقة   )3(

ذات إمكانيات منخفضة والفعالة القائمة على غازات تبريد بخالف الھيدروكلوروفلوروكربون 

  مي بواسطة:لالحترار العال

دعم الحوار بين السلطات التنظيمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يعالجون قضايا   أ.

  على الصعيد القطري؛وكفاءة الطاقة  ،األوزون، والمناخ

ة، بما في ذلك آثار بديلتحديد الحواجز التقنية واالقتصادية الستخدام ھذه التكنولوجيات ال  ب.

  التدريب وممارسات الخدمة؛

إعداد السياسات و/أو المدونات والمعايير للنھوض باستحداث ھذه التكنولوجيات البديلة   ج.

  واستدامتھا؛

على النظر في القضايا المذكورة في الفقرة (أ) أعاله عند تطوير المرحلة األولى و/أو  5تشجيع بلدان المادة   (ب)

  ن الخاصة بھم؛المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربو
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مطالبة األمانة، بالتشاور مع الوكاالت الثنائية والمنفذة، بإعداد وثيقة مناقشة لتقديمھا إلى االجتماع السبعين،   (ج)

تحدد القضايا الرئيسية واالعتبارات المرتبطة بالنھوض باالستراتيجيات والنھوج والتكنولوجيات لتعظيم منافع المناخ 

الصادر عن االجتماع التاسع  XIX/6وكربون في قطاع خدمة التبريد في سياق المقرر إلزالة الھيدروكلوروفلور

  عشر لألطراف.

 ------ 
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ANTIGUA AND BARBUDA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Antigua and Barbuda

ARMENIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase III) UNIDO $120,000 $8,400 $128,400

$120,000 $8,400 $128,400Total for Armenia

BAHRAIN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Bahrain

BARBADOS

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase V) UNEP $117,000 $0 $117,000

$117,000 $117,000Total for Barbados

BURKINA FASO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X)

UNEP $72,410 $0 $72,410

$72,410 $72,410Total for Burkina Faso

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Central African Republic
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CHINA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X)

UNDP $390,000 $27,300 $417,300

$390,000 $27,300 $417,300Total for China

COTE D'IVOIRE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNEP $106,340 $0 $106,340

$106,340 $106,340Total for Cote D'Ivoire

DOMINICAN REPUBLIC

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNEP $134,333 $0 $134,333

$134,333 $134,333Total for Dominican Republic

ERITREA

SEVERAL

Ozone unit support

Institutional strengthening (phase II) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Eritrea

GUATEMALA

FUMIGANT

Methyl bromide

National phase-out of methyl bromide (phase II, second 
tranche)

UNIDO $943,047 $70,728 $1,013,775

UNIDO was requested to submit the project completion report to 
the Executive Committee soon after completion of the 2013 annual 
implementation programme.

217.7

$943,047 $70,728 $1,013,775Total for Guatemala 217.7

GUYANA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Guyana
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HONDURAS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Honduras

JAMAICA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Jamaica

JORDAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X) IBRD $147,333 $10,313 $157,646

$147,333 $10,313 $157,646Total for Jordan

KUWAIT

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $105,320 $0 $105,320

$105,320 $105,320Total for Kuwait

KYRGYZSTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNEP $115,830 $0 $115,830

$115,830 $115,830Total for Kyrgyzstan

LEBANON

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII)

UNDP $155,090 $10,856 $165,946

$155,090 $10,856 $165,946Total for Lebanon
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LESOTHO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Lesotho

MEXICO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI) UNIDO $247,000 $17,290 $264,290

$247,000 $17,290 $264,290Total for Mexico

MOROCCO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $220,000 $16,500 $236,500

$220,000 $16,500 $236,500Total for Morocco

NIGERIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNDP $260,000 $18,200 $278,200

$260,000 $18,200 $278,200Total for Nigeria

PAKISTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNDP $224,467 $15,713 $240,180

$224,467 $15,713 $240,180Total for Pakistan

PERU

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $133,510 $0 $133,510

$133,510 $133,510Total for Peru
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SAINT KITTS AND NEVIS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Saint Kitts and Nevis

SAINT LUCIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VIII) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Saint Lucia

SOMALIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Somalia

THAILAND

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII) IBRD $346,668 $24,267 $370,935

$346,668 $24,267 $370,935Total for Thailand

TOGO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNEP $60,666 $0 $60,666

$60,666 $60,666Total for Togo

TRINIDAD AND TOBAGO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNDP $60,000 $4,200 $64,200

$60,000 $4,200 $64,200Total for Trinidad and Tobago

5



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities recommended for blanket approval

Funds recommended  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/14
Annex II

URUGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $100,000 $7,500 $107,500

$100,000 $7,500 $107,500Total for Uruguay

VENEZUELA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase XI) UNDP $285,480 $19,984 $305,464

$285,480 $19,984 $305,464Total for Venezuela

VIETNAM

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX)

UNEP $118,976 $0 $118,976

$118,976 $118,976Total for Vietnam

YEMEN

FUMIGANT

Methyl bromide

Terminal phase-out of methyl bromide (third tranche) Germany $200,000 $25,325 $225,325

The Government of Germany was requested to submit the project 
completion report to the Executive Committee soon after 
completion of the 2013-2014 annual implementation programme.

20.0

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNEP $169,999 $0 $169,999

$369,999 $25,325 $395,324Total for Yemen 20.0

237.7GRAND TOTAL $5,493,469 $276,576 $5,770,045

6


	نظرة عامة على القضايا التي تمّ تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات
	المرفق
	Annex II - List of projects and activities recommended for blanket approval



