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 مشروعاتاستعراض الخالل  ددتالمسائل التي حُ نظرة عامة على 

 مقدمة 

 تتألف ھذه الوثيقة من األقسام التالية: .1

الثاني واألنشطة المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع  مشروعاتتحليل لعدد ال  ) أ(
 ؛ والسبعين

 ؛ مشروعاتالاستعراض عملية  خالل حددتالمسائل التي و  ) ب(

 اجتماعين؛ يتألف من تقديم تقارير التحقق في نظام  )1(

تكاليف الدعم الجديد لخطط إدارة إزالة المواد توضيح تطبيق نظام و )2(
 ؛ السادس والستينالمعتمدة في االجتماع  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛ مسحوبةال لتخلص من المواد المستنفدة لألوزوناإليضاحية ل مشروعاتالو )3(

 ؛ 2014التحقق للبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض في و )4(

ع المرحلة األولى مخطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقديم المرحلة الثانية من و )5(
 الجارية حاليا؛
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  .خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلشرائح  األموال صرفعتبة و )6(

 قدمة للموافقة الشمولية؛الم واألنشطة مشروعاتالو    ) ج(

 . فيھا بصفة فرديةللنظر  المقدمة االستثمارية مشروعاتالو   ) د(

 واألنشطة المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة  مشروعاتال

المتعددة السنوات  واألنشطة مشروعاتشرائح االتفاقات والطلباً لتمويل  141االت الثنائية والمنفذة الوك قدمت      . 2
طلبات وشملت تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.  شاملة، دوالر أمريكي 68,570,209قيمتھا  ، التي تبلغالمعتمدة
  - التمويل:

بلدان غير ذات ن من المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للاثنتا  ) أ(
من خطط إدارة إزالة المواد   واحدة ةثانيمرحلة و ،االستھالك المنخفض

 ؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان غير ذات االستھالك المنخفض

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  ةالخامسالثالثة/ /  ةالثاني الشرائحو   ) ب(
 بلدا؛  16ـ المعتمدة ل

 ؛ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتاج إنخطة معتمدة إلدارة التخلص من الشريحة الثانية من و  ) ج(

معتمد  واحدة من مشروع وشريحة؛ إزالة بروميد الميثيل المعتمدة مشروعاتن من وشريحتا  ) د(
 ؛ للتخلص من إنتاج بروميد الميثيل

 بلدا؛  23في  التعزيز المؤسسي مشروعاتتجديد لوطلبات  (ھـ) 

والتخلص منھا في ثالثة بلدان المستنفدة لألوزون على إدارة النفايات إيضاحية تجريبية  مشروعاتو (و) 
 واحدة؛  ومنطقة 

خطط إدارة إزالة المواد إعداد مشروع للمرحلة الثانية من األنشطة االستثمارية لو  ) ز(
  بروميد الميثيل في بلد واحد؛وإعداد مشروع لبلدا،  19الھيدروكلوروفلوروكربونية لــ 

عالمية)؛ واحدة و اثنتان إقليميتانن، الھيدروكلوروفلوروكربونية (بلداللمواد  إيضاحية أنشطة و ) ح( 
  لبروميد الميثيل في منطقة واحدة. الفنيةوالمساعدة 

 ونشاطا بلغت قيمتھم مشروعا 103 بعدد أوصت اللجنة التنفيذية ،مشروعاتوعقب عملية استعراض ال       .3
لَت  ،للموافقة الشموليةدعم التكاليف  شاملةدوالر أمريكي  9,566,730 واألنشطة  وعاتمشرمشروعا من ال 21ورحَّ

وخطتين جديدتين من خطط إدارة إزالة  اإليضاحية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون مشروعاتالاثنين من بالمرتبطة 
مرحلة أولى و خطتين جديدتين إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،، والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

، ومرحلة ثانية جديدة من الخطط، وشرائح من خطط خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية منجديدة 
خطة إدارة إزالة المواد واحدة من وشريحة ، بلدان ةلثالثإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 دوالر أمريكي 36,530,241 بلغ مجموعھم إنتاج بروميد الميثيلواحدة من الھيدروكلوروفلوروكربونية وشريحة 
ً فردفيھا بصفة للنظر  المرحلة وتلك الشمولية لموافقةا مشروعاتوتمثل فردية. بصفة  فيھمللنظر  إجمالي مبلغ  ية معا
  في التمويل المطلوب في ھذا االجتماع. دوالر أمريكي 46,096,971 قيمته
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 واألنشطة المسحوبة مشروعاتال

كما  دوالر أمريكي 9,531,480بتكلفة إجمالية قدرھا  مشروعاتمن ال اً عدد ت الجھات ذات الصلةسحب        . 4
خطة إدارة إزالة المواد  مشروعاتاثنين من ھذه ال ألسباب مختلفة. وشملقدمت في األصل 

  يبيا.للھيدروكلوروفلوروكربونية الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل (الشريحة الثالثة) وخطة إدارة إزالة المواد ال

 )خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل (الشريحة الثالثة

خطة إدارة إزالة المواد الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من سحب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي      . 5
(باستثناء تكاليف دعم  دوالر أمريكي 3,000,000 قيمتھابتكلفة إجمالية الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل 

ن األمانة العامة بشأ لمزيد من قلقواستجابة لفي المائة.  20أقل من كان لشريحة السابقة اإلنفاق لمستوى  الوكالة) ألن
بالمسائل ارتبط جزئيا  قاإلنفاأبلغ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن انخفاض مستوى انخفاض مستوى التنفيذ، 

تبذل جھودا كبيرة  التي، يع عقود مع معظم الشركات الكبيرةتم توقو؛ منذ ذلك الحين حلھاتم  األساسية التياإلدارية 
راء شالمرتبطة بھا و تعديل المنشآت يبدأس، وفور اتخاذ قرارات بشأن التكنولوجيا. التكنولوجياتلتقييم أداء العديد من 

  عاجلة.المعدات بطريقة 

 ليبيا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل

ليبيا، بتكلفة إجمالية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمرحلة األولى من اليونيدو  تسحب     . 6
 الترخيصنظام  ينشئالبلد لم  ألن(باستثناء تكاليف دعم الوكالة) كما قدمت أصال،  دوالر أمريكي 3,706,361قدرھا 

خالل عملية استعراض بيانات االستھالك وحددت المسائل المتصلة ب. للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والحصص
 وحثلمساعدة  وسعھاما بكل  بذلت ھااليونيدو أن وعند سحب الطلب، أوضحتوما زالت قيد المناقشة.  مشروعاتال

لخطة إدارة إزالة المواد  ذ الموافقة على التمويل التحضيري على إنشاء نظام الترخيص من البلد
 2011، الحرب األھلية في عمليةال على. ومن العوامل التي أثرت 2008 الھيدروكلوروفلوروكربونية في يوليه/تموز

خطة إدارة إزالة المواد اليونيدو  نھتأ، ذلكعلى الرغم من وسياسية. التي أدت إلى تغيرات 
، ھاتحليل تم وألن ھذه المسألة. قد تم إنشاؤهأن نظام التراخيص والحصص  تواعتبرالھيدروكلوروفلوروكربونية 

خطة إدارة إزالة المواد إنشاء نظام التراخيص والحصص وتقديم  فيوافقت اليونيدو على مواصلة مساعدة البلد 
   .الثالث والسبعينإلى االجتماع الھيدروكلوروفلوروكربونية 

خطط إدارة إزالة المواد للمرحلة الثانية من  مشروعاتإعداد ال خطة تمويلاستعراض طلبات 
 الثاني والسبعين.المقدمة إلى االجتماع الھيدروكلوروفلوروكربونية 

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إعداد المرحلة الثانية من تلقت األمانة طلبات لتمويل    .        7
  االستثمارية في مختلف القطاعات. مشروعاتلاعداد إل، وشاملةمن طلبات إلعداد االستراتيجية ال وتتألفبلدا.  19 ــل

إعداد المرحلة الثانية  المبادئ التوجيھية لتمويلو، 42/71رر ة ھذه الطلبات وفقا للمقاستعرضت األمانو   .        8
األمانة التفاصيل الواردة  فحصت، وعند النظر في الطلبات. من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

بوجه  يلي ما إلى وأشارت .ات الواردة في المبادئ التوجيھيةالمعلوم شروطفي كل مقترح مع األخذ بعين االعتبار 
لبلد الذي يطلب التمويل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمرحلة األولى من أظھرت : خاص

؛ ية مع التكاليف المترتبة على ذلكللمرحلة الثان شمل األنشطة المخطط لھااقتراح وأن كل تقدما كبيرا في التنفيذ؛ 
؛ تي كانت تعتبر في المرحلة األولىفي القطاعات ال المطلوب ضافيةاإل مشروعاتتمويل إعداد الوقدمت تفسيرات ل

ت مساعدة وكاالت وكالة، حيث تمالأدوار  التي حددتالرسمية من حكومات البلدان المعنية خطابات اإلحالة  واستالم
إلى الوكاالت  تقديم رسال تعليقات مفصلة على كلتم إو. توقيت التقديم استنادا إلى متعددة؛ وعما إذا كان الطلب مؤھال

  .خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمسؤولة عن  الرئيسية
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رست ، دة من الوكاالت الثنائية والمنفذةمقترحات وتقييم االستجابات المقدممن أجل إجراء تحليل دقيق لل.       9
كما وافقت عليھا اللجنة وكلوروفلوروكربونية األمانة وثائق المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدر

تمويل إعداد المرحلة الثانية من تطلبت عملية مراجعة المعتمدة. وعموما، الشرائح الالحقة المقدمة و وكذلك، نفيذيةالت
إلى ذلك،  من أجل التوصل إلى توصية شاملة لكل طلب. باإلضافةوثيقة الطالع على أكثر من خمسين ااألمانة العامة 

العالقة التي أثيرت  المسائلتوضيح  المزيد من، عقدت عدة مناقشات مع الوكاالت من أجل أثناء عملية االستعراض
 في االستعراض.

باختالف الوكالة الثنائية أو المنفذة المسؤولة  قد اختلفأشارت األمانة إلى أن تنسيق المقترحات المقدمة كما        . 10
على  هزعتالعامة وو األمانة إلعداد المشروع الذي وضعتهفر دليل حول كيفية إعداد طلبات على الرغم من توا

. وتم 2014 /شباطفبراير 13-11 الفترة الوكاالت المنفذة في اجتماع التنسيق بين الوكاالت الذي عقد في مونتريال في
  .مع الدليل تتفقالمقبلة  العروضأن حث الوكاالت المنفذة على التأكد من 

 الھيدروكربونات بلتبريد لالتعديل التحديثي معدات 

 لتبريد القائمة علىلالتعديل التحديثي بمعدات تلقت األمانة معلومات إضافية حول األنشطة المتعلقة         . 11
يتم توفير ھذه المعلومات إلى اللجنة التنفيذية لتقديم و. لھيدروكربونات)التحديث با( المواد الھيدروكربونية تكنولوجيا

يبدو أن ھذه األنشطة تتركز في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا وذات الصلة. األخيرة المشورة حول التطورات 
. الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد خارج أنشطة وغالبا ما تنفذ الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة أنشطة ، تشمل تقارير تنفيذ ومع ذلك، في بعض الحاالت
 فنييتدريب بعنصر التدريب حيث شمل ھذه األنشطة  ارتبطتغالبية الحاالت، وفي . بالتحديث بالھيدروكربونات

إلى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المعدات القائمة على  تحديثول كيفية خدمة المعلومات التقنية حال
المعدات القائمة على  لتحديثقدمت مقترحات وفي حاالت أخرى، التكنولوجيات البديلة، وكثير منھا قابلة لالشتعال. 

  .الھيدروكربوناتإلى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

خطة إدارة إزالة المواد الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من على سبيل المثال، أوضحت  .     12
، )UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/27( الثاني والسبعينغانا التي قدمت إلى االجتماع الھيدروكلوروفلوروكربونية ل

عدد وأجرى سسي في البالد. الطابع المؤ أضفي عليه بتكنولوجيا الھيدروكربوناتأجھزة تكييف الھواء تحديث أن 
إشراف سلطة وطنية على  ، معمنشآتھاالتعديل التحديثي في التحويل من لھذا النوع  ةمحدود من ورش العمل المرخص

 الحقا، وأعقبتھااآلمن المعدات تشغيل القائمة لضمان األوروبية التبريد معايير يالت وفقا لالتحوونفذت . اعملياتھ
أثناء عملية  وأن غاز التبريد المستخدمقيود تشغيل المعدات، وأعلم مالك المعدات بالجودة. إجراءات صارمة لمراقبة 

م الخدمات تشغيلھا، وأن تقدصرامة في األكثر ، وبالتالي يتطلب اعتبارات السالمة مادة قابلة لالشتعاليكون التحويل س
الشروط على المعلومات ومالك الوثيقة، يوافق الوبالتوقيع على . ةمرخصالورش العمل إحدى قبل من على انفراد 
، الھيدروكربوناتإلى لتحديث المعدات حالي في السوق إلى الطلب ال يستجيبھذا النھج أن يبدو و. الواردة فيھا

وأن المالك. ويراعي تماما سالمة العمال، ومراقبة الجودة، واألدوات والمعدات الالزمة، وكذلك السالمة ومعلومات 
 مسائل تأوضحالمعايير ذات الصلة في ھذه الورش. ومسؤولة عن الشھادات وإنفاذ تطبيق ھي الطنية سلطة و

إلجراءات االلتزام الصارم با وكذلك، معلومات لمختلف أصحاب المصلحةالمسؤولية من خالل الكشف الكامل عن ال
  حماية ھذه العمليات.الموضوعة ل

  مشروعاتالالمسائل التي تم تحديدھا أثناء استعراض 

  نظام يتألف من اجتماعينتقديم تقارير التحقق في 

خطط إدارة إزالة المواد  ية منمستقبلالالشروط المسبقة للموافقة على تمويل الشرائح  أحد.     13
الذي واللجنة التنفيذية ھو تقديم تقرير التحقق المستقل  5بموجب اتفاقات بين بلدان المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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على و ،ھذا الشرط المسبق على جميع البلدان غير ذات االستھالك المنخفضوينطبق أھداف االستھالك. تحقيق  يذكر
المعتمدة في البلدان ذات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المائة من  20مجموعة مختارة من 

  ).(ج 46/61ر لمقرل وفقااالستھالك المنخفض كل عام 

 1قبل  الذي يعقدالسنة  ھذه لشرائح المقدمة إلى االجتماع األول منل، اجتماعاتثالث يتألف من وفي نظام         .14
السنة  التي تسبقالتحقق السنة ينبغي أن يغطي ، الموعد المحدد لتقديم تقارير تنفيذ البرنامج القطري، /أيارمايو
سابقة ال السنةالتحقق ھذا العام، ينبغي أن يغطي  الثاني أو الثالث من االجتماع ة للشرائح المقدمة إلىسابقة؛ أما بالنسبال

  .مباشرة

 تنسيقي المشترك بين الوكاالت أن تقديمات الشرائحالوكاالت المنفذة األمانة خالل االجتماع الأبلغت .        15
عن بيانات رسمية من البلدان بعد  ولم تتوفر، /آذارفي شھر مارسأن يكون كان من المقرر الثاني والسبعين لالجتماع 
في غاية الصعوبة.  2013إدراج التحقق من استھالك عام  مما يجعل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالكھا

أن جميع  اعتبرتأيضا  ھا، ولكنتتوقيال مسائلبعض الصعوبات مع ھذا الشرط بسبب  ه قد تواجهأنب أقرت األمانةو
، ينبغي أن يكون من . لذاعلى الخطحتى ، في بعض الحاالت الحصصو الترخيص التشغيليا لديھا أنظمة البلدان تقريب

تم  ،التي أعربت عنھا الوكاالت المنفذة بالمخاوفط علما / شباط. وإذ تحاالممكن إجراء عملية التحقق في فبراير
الثاني لموعد المحدد لتقديم شرائح لالجتماع في ا ةتقارير التحقق النھائي استكمالاالتفاق على أنه إذا لم يمكن 

 الممتدةالمواعيد النھائية بتسمح والمرونة باألمانة تتسم يانات المؤقتة بشكل استثنائي، وأن ، سيتم قبول البوالسبعين
  فقط. ةلتقديم تقارير التحقق النھائي

التي تتطلب خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لشرائح عه سبعة طلبات قدمت ما مجمو .         16
الجمھورية  غانا وإيران (الثاني والسبعين: أفغانستان والبوسنة والھرسك وكولومبيا وتقارير التحقق إلى االجتماع 

ك وغانا الھرسالبوسنة و ( ةثالثة تقارير التحقق النھائيقدمت من بينھا، المملكة العربية السعودية. اإلسالمية ) وكينيا و
قبل االجتماع  تقديمھاثالثة أنه سيتم وأبلغت ، ( جمھورية إيران اإلسالمية ) إحداھم تقريرا مؤقتا وقدمت، وكينيا)

 البلدان. ومع ذلك قدمت ھذه دية) أو بعد االجتماع (أفغانستان)(كولومبيا والمملكة العربية السعو الثاني والسبعين
المسموح به  لبروتوكول مونتريال والحد األقصى يمتثلكان  2013ستھالك في عام االبيانات أولية تظھر أن  ةالثالث
 ستھالك المحدد في االتفاق.لال

فيذية قد تنظر أن اللجنة التنب مشروعاتتقييم الل، أوصت األمانة في وثائقھا ةحاالت األخير ةثالثلل وبالنسبة          .17
(الوكاالت)  وكالةال إلىاألموال المعتمدة  يتم تحويل لن هتمويل الشرائح، على أن يكون مفھوما أنفي الموافقة على 

البلد لبروتوكول مونتريال واالتفاق بين  امتثل 2013ه في عام يؤكد أن تتسلم األمانة تقرير التحقق الذيحتى  المنفذة
  .الحكومة واللجنة التنفيذية

 تقديم طلبات شرائحعلى الوكاالت المنفذة  ية، قد ترغب اللجنة التنفيذية في حثالمستقبل بالنسبة للحاالتو   .       18
لعام السابق لالسنة، لتشمل تقرير التحقق  فياالجتماع األول إلى خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 الشريحة. تقديموقت مباشرة في العام  لذلك

المعتمدة في الجديد لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نظام التكاليف اإلدارية توضيح بشأن تطبيق 
 السادس والستيناالجتماع 

السادس في االجتماع خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمت الموافقة على عدد من         . 19
 االجتماع نفسهللبوسنة والھرسك وغينيا. وفي اد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطط إدارة إزالة المو، من بينھا والستين

- 2012قبل النظر في ھذه الخطط، ناقشت اللجنة التنفيذية خيارات لنظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات 
، اجتماعھا السابع والستينإعادة النظر في التكاليف اإلدارية في ، قررت اللجنة التنفيذية  17/66ر مقرفي الو. 2014

على الشريحة األولى من االتفاقات التي  الحاليتطبيق نظام التكاليف اإلدارية مقرر، وفي الفقرة الفرعية (ج) من ال
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. السابع والستينلشرائح الالحقة في االجتماع وإعادة النظر في رسوم الوكالة ل والستين االجتماع السادساعتمدت في 
التكاليف نظام تكاليف دعم الوكالة وفقا لواللجنة التنفيذية  الھرسك وغينياين حكومة البوسنة وتفاقات بوحسبت اال

، تمت االجتماع السابع والستين. وفي أ - 2، على النحو المبين في الملحق السادس والستيناالجتماع  فيالقائم  ةاإلداري
، تكاليف دعم الوكالة من في جملة أمور، وتقليل، 15/67 المقررالموافقة على تكاليف دعم الوكالة الجديدة بموجب 

  في المائة. 7في المائة إلى  7,5

للنظر فيھا في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية شريحة ، تم تقديم في حالة غينيا.       20
 شريحتھا تدرج ه لني ھذا االجتماع وأنتمويال فاليونيدو ه لن تطلب أنب مع اإلحاطة علما. الثاني والسبعيناالجتماع 

 الرابع والسبعينفي االجتماع  أيضاسيتم استعراض نظام التكاليف اإلدارية  وحيث أنه، 2016حتى عام المقبلة 
بالتالي نيدو في االتفاق في ھذا االجتماع. وتكاليف الدعم لليو على عدم تعديل، وافقت األمانة (ج) )15/67المقرر(
  .2016حة الثانية لليونيدو في عام االتفاق عند تقديم الشرييتم تعديل س

خطط إدارة  ية منمستقبلالشرائح لة الجديد سيكون قابل للتطبيق للنظام تكاليف دعم الوكااألمانة أن ترى       . 21
. (ج) 17/66 المقررعلى أساس  السادس والستينالمعتمدة في االجتماع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

السادس في االجتماع  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدةشرائح عالوة على ذلك، شملت 
اليونيدو مع الرأي القائل بأن  وكانت. 15/67 المقرراتفاق لتطبيق نظام تكاليف الدعم بما يتماشى مع  والستين تنقيح

التي وقت الموافقة عليھا، الموضوعة على نفس تكاليف الدعم  تحافظ والستينالسابع الخطط المعتمدة في االجتماع 
تطلب ھذا السابع والستين يأن اللجنة التنفيذية لم تتخذ قرارا محددا في االجتماع  حيث المستقبليةشرائح الجميع  تشمل

  .رات المختلفة وطلب التوجيهمن التفسيتقديم المشورة للجنة التنفيذية واتفقت األمانة واليونيدو على التغيير. 

 .       قد تنظر الجنة التنفيذية في ما إذا: 22

للشرائح الثانية والالحقة من خطط إدارة إزالة   15/67تطبيق تكاليف الدعم الجديدة تمشيا مع المقرر  ) أ(
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة في االجتماع السادس والستين؛ 

 أو              

كما ھو السادس والستين وقت الموافقة على ھذه الخطط في االجتماع الموضوعة تطبيق تكاليف الدعم   ) ب(
 .المتعلقة بھاتفاقات لال أ - 2مبين في الملحق 

الثاني إلى االجتماع  التقديممن  المسحوبةالمواد المستنفدة لألوزون  اإليضاحية إلزالة مشروعاتال
 والسبعين

المواد المستنفدة قدمت اليونيدو واليابان على التوالي مقترح مشروع إيضاحي واحد للتخلص من نفايات         . 23
وخالل عملية لمواد المستنفدة لألوزون لبعض البلدان في آسيا والمحيط الھادئ. ل إقليمي واحد وتدميرللبنان لألوزون 

. مع الوكاالت ذات الصلةالتكاليف المسائل الفنية والمتعلقة باألمانة العامة عددا من  عالجت، مشروعاتاستعراض ال
لتخلص من المواد إيضاحي لمقترحات بعض المعايير لمشروع ال تستوفِ المسائل التالية: لم تعذر حل ومع ذلك، 

التجريبية  مشروعاتللالمبادئ التوجيھية المؤقتة  ،(أي 19/58المقررالمستنفدة لألوزون المنصوص عليھا في 
برامج ذات مصداقية وصلت إلى مرحلة ھناك مجموعة  توضيح أن مثل، )خلص من المواد المستنفدة لألوزونلتل

 معداتاللألوزون من  مصادر المواد المستنفدةو؛ مشروعاتأنشطة في إطار ھذه ال تتعلق بأيعداد واإلمتقدمة من 
لمستدامة لضمان ألعمال اوعدم وجود نموذج لنشطة المتعلقة بھذه المصادر؛ ومجموعة األ التي في مرحلة االحتضار

عدم وجود استراتيجية شاملة من وواحتمال تصدير نفايات المواد المستنفذة لألوزون للتدمير، ؛ مشروعاتاستدامة ال
سحب الوكاالت  طلب من، إلقليمي للمشروع في منطقة آسيا والمحيط الھادئ. وفقا لذلكشأنھا أن تدعم النھج ا

  .افقة عليھا بسبب المسائل المحددةلموألنه ال يمكن التوصية با مشروعاتمقترحات ال
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لسماح قررت اللجنة التنفيذية ا، (1)  5/69 المقرر.           ونظرا لھذه الظروف، أقرت األمانة بأنه في ضوء 24
بالفعل الموافقة على إعداد المشروع وفقا للمبادئ  تتدمير المواد المستنفدة لألوزون حيث تم مشروعاتبتقديم 

المنظمتين الفرصة األخيرة لكال  ھذه ھي كونوست، االجتماع الثاني والسبعينالتوجيھية المعتمدة في موعد ال يتجاوز 
عالجة ، يمكن للوكاالت ماإلضافي لوقتنظرا لأقرت األمانة كما اللجنة التنفيذية.  فيھا نظرلت مشروعاتلتقديم ھذه ال

  إلعدادھا.دوالر أمريكي  115,000 الموافقة على وذكرت أنه تمت، على نحو مرضِ  المسائلھذه 

 : في قد ترغب اللجنة التنفيذية، (1) 5/69 المقرروفي ضوء       . 25

للتخلص من  تجريبياليضاحي اإلمشروع التنفيذ استثنائي، ب بشكللليونيدو فيما إذا كانت ستسمح أن تنظر في   )أ (
نفايات المواد المستنفدة لألوزون ، وإعادة تقديم المشروع اإلقليمي إلدارة مواد المستنفدة لألوزون في لبنانال

 الشروط التالية: ب االجتماع الثالث والسبعين حكومة اليابان إلىتنفذه آلسيا والمحيط الھادئ ل

تدمير المواد لالتوجيھية  كافة المعايير الواردة في المبادئالمعاد تقديمھا مقترحات ال استيفاء )1(
 إلى أقصى حد؛   19/58النحو المحدد في المقررالمستنفدة لألوزون على 

 المقترح؛المواد المستنفدة لألوزون للتدمير كخيار ضمن تصدير أن يتم تضمين  )2(

إن لم  الثالث والسبعينإلى االجتماع ھذه  مشروعاتعن تقديم مقترحات ال باالمتناعاألمانة ومطالبة   (ب)
  .بشكل كامل أعاله الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (أ) تستوفَ 

 تقارير التحقق للبلدان ذات االستھالك المنخفض 

اللجنة التنفيذية في االجتماع األول من  تزوداألمانة أن  مناللجنة التنفيذية  ، طلبت(ج) 46/61في قرارھا .         26
المواد أساس استھالك ذات خط جميع البلدان تشمل قائمة ب، 2013كل عام، ابتداء من عام 

وأدنى من ذلك ولديھا خطة معتمدة إلدارة إزالة المواد طن متري  360 متهقي الھيدروكلوروفلوروكربونية
لقائمة لتمكين اللجنة التنفيذية من في المائة من البلدان من تلك ا 20 من داللية، وعينة الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تفاق الھذا البلد ه العينة ألغراض التحقق من امتثال اعتماد ھذ
 . لعاملھذا ا

 360 أقل من االستھالك أساسخط  ذوات 5المادة بلدا من بلدان  86 ــال قائمة (ج)، 46/61لمقرر وفقا ل       . 27
بلدا، على النحو الوارد  17من القائمة، اختارت األمانة عينة من وفي المرفق األول لھذه الوثيقة. مدرجة طن متري 
، باستخدام خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأدناه، لغرض التحقق من االمتثال التفاق  1في الجدول 

  المعايير التالية:

ان في أوروبا تفي آسيا والمحيط الھادئ، واثن ة(خمسة في أفريقيا، وخمس للبلدان(أ)      التوزيع الجغرافي 
 وآسيا الوسطى، وخمسة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي)؛ 

أساس ذات خط  بلدان ة(أي سبعالبلدان بين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مستوى استھالك و(ب)      
أساس ذات خط طن متري، وخمسة بلدان  100أقل من  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك 

طن  200خط أساس استھالك أكثر من  ذات بلدان ةطن متري، وخمس 200و  101االستھالك بين 
 متري)؛ 

)، وكذلك 10(فقط في قطاع الخدمات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية البلدان ذات استھالك و    (ج) 
  )؛7( التصنيعقطاع  ن ذات االستھالك فيالبلدا
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لبرنامج  ةوتسعة لليونيب، وثالث ،معظم الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة (ثالثة أللمانيا اشتراكو(د)      
  ن لليونيدو).تااألمم المتحدة اإلنمائي واثن

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطتھم إلدارة إزالة تفاق للتحقق من االمتثال ال 5بلدان المادة . عينة من 1الجدول 

 البلد رقم
خط األساس (طن 

 الوكالة المتعاونة الوكالة الرئيسية متري)
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 290.00 والغأن 1
 اليونيب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 126.69 أرمينيا 2
 المتحدة اإلنمائيبرنامج األمم  اليونيب 5.62 بوتان 3
 اليونيدو اليونيب 129.20 رونديوب 4
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اليونيب 272.21 مبودياك 5
 اليونيدو اليونيب 292.70 تشاد 6
 اليونيب اليونيدو 143.79 واتيماالغ 7
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اليونيب  66.00 ھايتي 8
 اليونيب اليونيدو 344.65 الھندوراس 9

  ألمانيا 62.68 ليسوتو 10
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اليونيب 76.47 المالديف 11
 اليونيدو اليونيب 77.80 ميانمار 12
  ألمانيا 149.76 ناميبيا 13
 اليونيدو اليونيب 118.36 واغنيكارا 14

15 
بابوا غينيا 

 الجديدة
58.71 

  ألمانيا

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اليونيب 333.06 وايغالبارا 16

17 
جمھورية 
 مولدوفا

17.00 
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  

خالل تنفيذ المرحلة النھائية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تم اعتماد تمويل        . 28
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لتقارير التحقق. وعلى ھذا األساس، قد ترغب اللجنة التنفيذية  30,000قيمته 

ج تمويل تقارير التحقق للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة بإدرافي مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة 
عمل لتقديمھا العلى برامج  ھافي تعديالت 1المذكورة في الجدول  5المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة 

 .الثالث والسبعينإلى اجتماع 

  مع المرحلة األولى الجارية حاليا كربونية خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروتقديم المرحلة الثانية من 

معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك  حولفي سياق المناقشة   .       29
تقديم السماح للبلدان ب، قررت اللجنة التنفيذية خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللمرحلة الثانية من 

ظل عدم المبادئ التوجيھية الحالية في  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باتباعلمرحلة الثانية من ا
 ). ھ( 21/70 المقررقرار بشأن معايير التمويل ( وجود

والسبعين المرحلة الثانية من خطط إدارة جتماع الثاني االإلى  ، قدمت اليونيدونيابة عن حكومة المكسيك      . 30
االنتھاء من المناقشات بشأن المسائل التقنية والتكاليف  وعندما تمللمكسيك. إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

مشروع اتفاق بين حكومة  إيجاد مناألمانة لم تتمكن ، UNEP/OzL.Pro/72/33على النحو المبين في الوثيقة 
  .ھاحل لم يتمكن من ناتجة عن االنتقال بين المراحلال المشاكلعدد من بسبب ضھور  جنة التنفيذيةالمكسيك والل
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للمكسيك، خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ستتم الموافقة على المرحلة الثانية من       . 31
الموافقة على  وقد تتموفي حالة المكسيك، المرحلة األولى.  سريان لبلدان أخرى في وقتالمستقبلية والمرحلة الثانية 

األولى. باإلضافة إلى ذلك، من المرحلة  تيناألخير الموافقة على الشريحتين الشريحة األولى من المرحلة الثانية قبل
ائة من خط في الم 35 تقليلفي إطار المرحلة الثانية ( ھالك والشرط الجزائي المتفق عليهھدف االست، 2018لعام 

 في المائة).  30األساس) ھو أقل من المتفق عليه في المرحلة األولى (

مع تداخل أيضا األخرى خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھذا يمكن أن يحدث و      . 32
  تخفيضات.المزيد من ال تسببالمراحل كأنشطة إضافية في مرحلة جديدة سوف 

ل اتخاذ قرار بشأن شكل األمانة أنه قب ذكرت، المشتركة والمنفصلة للمقارنةتفاقات االفي إعداد إصدارات         .33 
 :ي تحتاج إلى حل. على سبيل المثالالت المسائلھناك العديد من االتفاق، 

من . ) 2040ھا ( عاما لتنفيذ 25خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  قد تستغرق  ) أ(
خطة إدارة بين مختلف شرائح  السطح المشتركبعلى أساس الخبرة وجھة نظر األمانة العامة و

/ الخطة الوطنية لإلزالة/الخطة النھائية لإلزالةوكذلك بين إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
ح من المختلفة بوضومراحل ال، وعدم فصل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةو

حد مع عدم وجود مساءلة واضحة عن ؤدي إلى مشروع واحيث األنشطة والتمويل يمكن أن ي
خطة إدارة إزالة المواد أنشطة  اكتمال جميعالنفقات مقابل األنشطة حتى بعد 

تجنب ذلك  ه ينبغيأنأيضا وجھة نظر األمانة العامة ومن الشاملة. الھيدروكلوروفلوروكربونية 
مميز رصد ھناك ، سيكون من األفضل أن يكون ارة األموال المناسبة. وبالتاليدإلضمان الرقابة و

خفض لأھداف بأنشطة ومباشرة  لھا تمويل محدد مرتبط ة منھا، حيث أن كل واحدمساءلةوللمراحل 
 ؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية محددة لفترة تنفيذ محددة بوضوح

، إنجاز كل مرحلةمن الضروري تحديد فھم مشترك عندما يمكن تحديد ومن أجل ضمان ھذا،    ) ب(
نجاز (أي إلتفاق لالواردة في اال األحكام، وكيف يمكن تحقيق المختلفةنشطة األوكيف سيتم احتساب 
في حالة المرحلة األولى، ومراحل الجارية والجديدة). الرصدة من األ إعادة، تقارير إنجاز المشروع

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف، دون  ه) من االتفاق أنھ( 7الفقرة تذكر 
غير الفعلي المرحلة األولى  إنجازتاريخ عالوة على ذلك،  .التاريخ الفعلي إلعادة األموال تحديد

ھدف ولكن  2015في عام الشريحة األخيرة تجري واضح. على سبيل المثال، في حالة المكسيك 
 ؛فقط 2019في عام  ، والذي يمكن التحقق منه2018في عام األخير االمتثال 

مدة التنفيذ (أي عدد من  بناًء علىموعد اإلنجاز  تحديدمحددة يمكن ال يةألنشطة القطاعأما بالنسبة ل  ) ج(
 مشروعاتلألنشطة المتكررة مثل وحدات رصد الوبالنسبة شريحة)، على كل موافقة الالسنوات بعد 

، صعوبةأكثر  اإلنجازتاريخ التقنية في قطاع خدمة التبريد، يكون تحديد  ةوبعض أنشطة المساعد
 ؛يرتبط بتكلفة محددةفي إطار المرحلة  التمويل المعتمد ه ألنتحديدولكن يجب 

تين حلمروجود ومنھجية لحساب الشرط الجزائي استنادا إلى فعالية التكلفة،  حيث أنه توجد  ) د(
ن من الحد ھناك مستويان مختلفا، وبذلك سيكون مختلفان للعقوبةن سيكون ھناك مستويا متداخلتين

وسيلة يجب أيضا تحديد  لذا،. 2018األقصى لالستھالك المسموح به، كما في حالة المكسيك لعام 
  الجزائي.شرط لتحديد ال مناسبة

كان ينبغي النظر إذا من الضروري أن يكون ھناك فھم مشترك بشأن ما ومن أجل معالجة ھذه المسائل، .          34
من  ر المالية ككيانات منفصلة أو كجزءمن منظوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مراحل  إلى
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توجيھات بشأن االنتقال من المرحلة األولى إلى والحدد طريقة الرصد المطلوبة. ألن ھذا الفھم سيخطة طويلة، 
خطط إدارة إزالة المواد تمويل إلعداد المرحلة الثانية من ال ه سيتم النظر فيألنالمرحلة الثانية في الوقت المناسب 

  في االجتماع الحالي.الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 :مدرجة أدناهحتى اآلن  المحتسبة) مع بعضبعضھا  يتعارضالممكنة (ال  الخيارات.       35

وضع اتفاق جديد للمرحلة ، وتفاق الحالياألولى باستخدام اال اإلبقاء على الوضع الراھن للمرحلة  ) أ(
إلى تعديالت ليعكس الھدف المحدث  يحتاج االتفاق الجديدسوف  .ن المرحلة األولىالثانية منفصلة ع

 ؛ىووقت االنتھاء من المرحلة األول الجزائيشرط وال، 2018عام ل

بنود  شمليللمكسيك إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  لخطةإعداد اتفاق مشترك و   ) ب(
االنتقال من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية ورصد األنشطة الجارية في إطار بمحددة تتعلق 

صندوق المتعدد ال إلىمتبقي من المرحلة األولى تمويل أي  إعادة، بھدف لمرحلتين األولى والثانيةا
 األطراف؛

خطة إدارة إزالة المواد ل الثانية من مطالبة الوكاالت المنفذة التي ستبدأ إعداد المراحو   ) ج(
خطة إدارة إزالة المواد وثيقة قديم أن تدرج في تالھيدروكلوروفلوروكربونية ب

المرحلة  في إطاربالفعل المعتمدة غالق الشرائح الجارية الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إل
شرائح ال وأن تدمج، أرصدةأي بالشرائح وإعادة األولى بما في ذلك تاريخ إنجاز األنشطة المرتبطة 

 األولى؛ جديد سيحل محل اتفاق المرحلةفي المرحلة الثانية في اتفاق من المرحلة األولى  العالقة

 منفصلةتحديد أنه ينبغي رصد مراحل خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية    ) د(
  .رھنا باستكمال المرحلة األولى ةالثانيالمرحلة شروط محددة لتمويل  وتضمين

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في          .36

اتفاق  من االنتھاءأي من البدائل المذكورة أعاله لتمكين األمانة من تقديم التوجيه بشأن  توفير  ) أ(
األولى عندما تكون المرحلة واللجنة التنفيذية  5بلد من بلدان المادة بين للمرحلة الثانية من الخطط 

 خيارات أو تطلب من األمانة وضعمع مراعاة الخيارات المقترحة في ھذه الوثيقة،  ال تزال جارية
 ،بديلة

للمرحلة الثانية وتوفير التوجيه بشأن االنتھاء من االتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية   ) ب(
د الھيدروكلوروفلوروكربونية أو واالتفاقات المستقبلية للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة الموا
  تطلب من األمانة وضع نھج بديلة لمعالجة ھذه المسائل للمكسيك.

  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةشرائح عتبة صرف األموال ل

  خلفيــة

ير تقديم الشريحة كان لتأخ، أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن السبب الرئيسي الحادي والسبعينخالل االجتماع       . 37
من خطة إدارة إزالة المواد  في المائة للشريحة السابقة 20 على تحقيق عتبة الصرف بنسبة 5المادة بلدان عدم قدرة 

شرط عتبة الصرف  تطبيق يذية أن تطلب من األمانة العامة تنقيحقررت اللجنة التنفو. الھيدروكلوروفلوروكربونية
تمكين النظر في ل، وبطريقة مناسبةبھدف توضيح وضمان تطبيقه  الثاني والسبعينفي المائة لالجتماع  20 بنسبة

  ).29/71 المقررشرائح (لل بديلة لتحديد شروط مسبقة لتقديم اتفاق متعدد السنواتالخيارات ال
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 تطبيق العتبة 

اجتماع اللجنة  قبل أسبوعا 14(ثمانية أو المحددة زمنيا الشريحة تاريخ تقديم في أنه د جميع االتفاقات تحد         . 38
من أجل وفي المائة.  20سابقا أكثر من  المعتمدةمعدل صرف التمويل المتاح من الشريحة  يجب أن يكون التنفيذية)،

، استعرضت )29/71 المقرر(على النحو المطلوب في في المائة  20 عتبة الصرف بنسبةلضمان التطبيق المتسق 
كما ھو مبين في االتفاق المبرم بين البلد المعني واللجنة  الثاني والسبعيناألمانة الشرائح المقدمة إلى االجتماع 

  التنفيذية.

 تقييم الخيارات 

 ودعيت.        خالل االجتماع التنسيقي المشترك بين الوكاالت، ناقشت األمانة ھذه المسألة مع الوكاالت المنفذة، 39
، في المائة 20بتحقيق عتبة الصرف بنسبة التنفيذ فيما يتصل  التي تواجه تحدياتالإلى تقديم معلومات عن 

(أو حتى أقل) فقط في المائة  20صرف يضافي عندما اإلتمويل ال، وأسباب الصرف والخيارات المحتملة لتعديل عتبة
  من الشرائح السابقة.

عتبة لدنى الحد األلحساب  نھج جديدأن أي على شددت الوكاالت المنفذة المسائل، .          في معالجة ھذه 40
نشطة من مختلف الشرائح ولن تحتاج إلى أن تترافق مع األ ه يمكن تمويلأخذ في االعتبار أنيجب أن يصرف ال

في  20 صرف بنسبة استخدام عتبةھي منفذة ال إحدى الوكاالتالتي اقترحھا  الطرق إحدى تكانوشريحة محددة. 
 مدة، أخرى جملة أمورفي  اعتبار،وكالة أخرى  تجميع الشرائح السابقة، في حين اقترحللمصروفات مجمل االمائة ل

ھذا النھج إلى مجموعة  سوف يؤدي. الشرائح تنفيذفترات يز بين على الشرائح، مما يسمح بالتميالوقت بين الموافقات 
لكل شريحة صرف أدنى أرقام جمع سيتم صرف على مدى سنوات التنفيذ. عندئذ لللحد األدنى المتزايدة لمن األھداف 

  تقديم.ال مقابل التي سيحددھا، إلى رقم أدنى صرف مشترك لجميع الشرائح السابقةسابقة 

لإلسراع في تنفيذ األنشطة  افز مستمرحتقديم .        أشارت األمانة إلى أن الھدف من أي طريقة جديدة سيكون 41
مع غير المستغلة الكبيرة األرصدة وللحد من تراكم ، خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي 

 في المائة.  20 بنسبة صرفالعتبة بصفة فردية الناتجة عن لتقليل من التحديات التي تواجه بلدان الوكاالت، ول

على مدى إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لخطة إدارة  ةالماضينفقات الشريحة األمانة  حللت.         42
كانت مرتبطة  أن الغالبية منھا وذكرت، 2012 /كانون األولسنوات التنفيذ، استنادا إلى التقرير المرحلي في ديسمبر

التي  تلك وكذلكطريقة الحالية الطبقت األمانة و. ةالحقالالشرائح الثانية أو ب ھااألولى، وعدد قليل جدا من بالشرائح
  الشريحة. اعتماداتغير أن تالمقترحة  األشكاللھذا النموذج، لفھم كيف يمكن لھذه  المنفذةوكاالت ال اقترحتھا

األھداف المذكورة أعاله  سيحققفي المائة من اإلنفاق  20بنسبة  عتبةوأظھر ھذا التحليل أن الحد األدنى لل.        43
الحاالت التي تكون فيھا فترة التنفيذ بين الشريحتين أقصر  تواجهفي غالبية الحاالت. ومع ذلك، كانت ھناك تحديات 

شرط توقيع عقود مع عدد كبير من قائمة على األنشطة االستثمارية  ت طريقة تنفيذشھرا وخاصة إذا كان 12من 
في  20 بنسبة صرفالمستوى قد يتطلب الوصول إلى التنفيذ المحددة المستخدمة، المؤسسات. اعتمادا على طريقة 

في المائة أو أكثر من المبلغ المعتمد وصرف الدفعة األولى خالل أقل من عام. لھذه الحاالت  80 لــ المائة توقيع عقود
  .يةستقبلشرائح المالفي المائة عائقا أمام تقديم  20 الصرف بنسبة عتبةقد تشكل المحددة، 

أنه سيكون مقابل  المعتمدةشرائح الجميع لف وصرممجمل اللفي المائة  20 اقدرھ ةمتوسطالعتبة ال.       مقترح 44
أنھا توفر مزايا أكثر ك، ال يبدو عتبة الحالية. عالوة على ذلال أكثر صعوبة من مجمل الشرائح تحقيق الموافقات على

، مثل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبدء األنشطة في إطار ب والتأخير المتعلق. من الشكل الحالي
 .لذا فھي ال تقدم خيارا أفضل، العتبة ألي شكل تحقيقتوقيع االتفاقات، من شأنه أن يؤدي إلى عدم 
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واجھت األمانة و، الشريحةالعتماد  وإنصافأكثر مالءمة  ار نھجالشكل الثاني المقترح يوفبينما يبدو أن          . 45
ذلك إلى تأخر تنفيذ الشريحة األولى في جميع  ويعزي. المختلفةسنوات التنفيذ ة لصعوبات في تحديد عتبات ممكن

 لسنوات األولي منخفضة للغايةوكانت المصروفات با، خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقريبا
شرائح الثانية والالحقة للصرف الھادفة. وكانت بيانات الر مجموعة من العتبات يتوف منمكن لدرجة أن األمانة لم تت

، التي 2014عام ماع األخير لاالجت بحلول 2013 لعام التقارير المرحلية وسوف تتاح. ليسمح بالمقارنة يغير كاف
أن تكون خاصة  المفترضللقضاء على اآلثار  األشكاليمكن إجراء المزيد من ستحسن توفر بيانات الوقت، و

  الشكل الحالي.تحسنا عن  سيظھرقترح الم الشكل فقط يمكن التأكد من ما إذا كان ئذٍ . عندائح األولىشربال

  استنتاجات

في المائة كشرط  20 بنسبة تطلب عتبة صرفت األمانة إلى أنه ينبغي بقاء النظام الحالي الذي يخلص        . 46
 وستواصل األمانة أيضا تقييم ھذا. لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يةمستقبلالشرائح ال العتماد

  .فور توافرھا محدثةاللجنة التنفيذية بمعلومات  الشكل وستزود

 التوصية 

 : في قد ترغب اللجنة التنفيذية.       47

موافقة على الشرائح في المائة كشرط لل 20 الصرف بنسبة استخدام عتبةبمواصلة األمانة  مطالبة  ) أ(
 المستقبلية لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

لخطط إدارة إزالة المواد مختلفة لعتبة صرف األموال  أشكالتقييم  بمواصلةاألمانة  ومطالبة   ) ب(
في موعد ال يتجاوز االجتماع نتائج ھذا التحليل بوإبالغ اللجنة التنفيذية الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  .2015األخير لعام 

 واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية  مشروعاتال

 تشمل دوالر أمريكي 9,566,730 قيمتھم تمشروعا ونشاطا بلغ 103.        يدرج المرفق األول لھذه الوثيقة 48
الشروط أو األحكام  مشروعاتعلى ھذه الاللجنة التنفيذية موافقة تزكى للموافقة الشمولية. ستشمل تكاليف الدعم التي 

تقييم المشروع المناظرة ذات الصلة وكذلك الموافقة على برامج التنفيذ المرتبطة بالشرائح ذات  أوراقالواردة في 
 متعددة السنوات.  مشروعاتللالصلة 

 فردية فيھا بصفة للنظر المقدمة االستثمارية  مشروعاتال

تكاليف  تشمل دوالر أمريكي 36,530,241 قيمتھا تبلدان، بلغ ةثماني/ األنشطة المقدمة من  مشروعاتال        . 49
 . مقدمة للنظر فيھا بصفة فرديةاألمانة العامة،  تنقيحالدعم بعد 

، صنفت األمانة يةفردفيھا بصفة المقدمة للنظر  مشروعاتلالدراسة اللجنة التنفيذية على  تيسيرا        . 50
  أدناه. 2، كما ھو مبين في الجدول رقم للمواضيعوفقا  وجمعتھمحسب القطاع،  مشروعاتال
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  المقدمة للنظر فيھا بصفة فردية مشروعات. ال2الجدول 

 الموضوع الوثيقةالوكالة المشروعالبلد
 إزالة المواد المستنفدة لألوزون

مشروع إيضاحي تجريبي عن إدارة نفايات  الجزائر
  المستنفدة لألوزون والتخلص منھاالمواد 

  تم حل جميع المسائل الفنية والتكلفة  19/72 اليونيدو

مشروع إيضاحي تجريبي عن إدارة نفايات  البرازيل
 المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا

 تم حل جميع المسائل الفنية والتكلفة 23/72 اليونيدو

  قطاع إنتاج بروميد الميثيل
القطاعية للتخلص التدريجي من إنتاج الخطة  الصين

  بروميد الميثيل (المرحلة الرابعة)
األرصدة من الشرائح السابقة، واألنشطة  24/72 اليونيدو

االزدواجية وغير المرتبطة بقطاع 
  اإلنتاج، وإغالق / إعادة األرصدة

  طلب شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   
خطة إدارة إزالة المواد  والھرسكالبوسنة 

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  األولى، الشريحة الثانية)

عدم االمتثال الستھالك المواد  22/72 اليونيدو
  2013الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

إيران (الجمھورية 
 اإلسالمية)

خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  األولى، الشريحة الثالثة)

اليونيدو/برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

تغييرات عنصر الرغوة، التحقق من   29/72
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

المملكة العربية 
 السعودية

خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة الثانية)

األمم المتحدة  اليونيدو/برنامج
 للبيئة

التحقق من الخطط الوطنية لإلزالة،  34/72
التحقق من المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   

خطة إدارة إزالة المواد  تونس
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى)األولى، الشريحة 

  تم حل جميع المسائل الفنية والتكلفة 36/72 اليونيدو

 المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد  المكسيك

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، 
 الشريحة األولى)

برنامج  /ألمانيا/إيطاليا/اليونيدو
  األمم المتحدة للبيئة

  تداخل بين المرحلتين األولى والثانية 33/72

  





UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/12 
Annex I 

1 
 

 

 المرفق األول

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةقائمة للبدان ذات االستھالك المنخفض التي لديھا مرحلة أولى معتمدة من خطة إدارة إزالة المواد 

 البلد الرقم
خط األساس (طن 

 متري)
 متعاونة رئيسية

 اليونيب اليونيدو 107.31 ألبانيا 1
 اليونديبي 290.00 والغأن 2
 اليونيب 5.51  أنتيغوا وبربودا 3
 اليونيب اليونديبي 126.69 األرجنتين 4
 اليونيدو اليونيب 87.55 الباھاما 5
 اليونديبي اليونيب 66.73 ربادوسب 6
 اليونديبي اليونيب 49.86 بليز 7
 اليونديبي اليونيب 5.62 بوتان 8
 اليونديبي ألمانيا 102.15  دولة بوليفيا المتعددة القوميات 9

 اليونيدو 70.65 البوسنة والھرسك 10
 اليونديبي اليونيب 110.62 ي دار السالمبرون 11
 اليونيدو اليونيب 129.20 رونديوب 12
 اليونديبي اليونيب 272.21 مبودياك 13
 اليونيب 18.50 الرأس األخضر 14
 اليونيدو اليونيب 217.94 جمھورية أفريقيا الوسطى 15
 اليونيدو اليونيب 292.70 تشاد 16
 اليونيب 2.48 جزر القمر 17
 اليونيدو اليونيب 160.65 الكونغو 18
 اليونيب 0.86 جزر كوك 19
 اليونديبي 224.94 كوستاريكا 20
 إيطاليا اليونيدو 72.73 كرواتيا 21
 اليونديبي 283.62 كوبا 22
 اليونيب 11.73 جيبوتي 23
 اليونيب 7.24 الدومينيكان 24
 اليونيب اليونديبي 186.51 السلفادور 25
 اليونيدو اليونيب 114.36 غينيا االستوائية 26
 اليونيدو اليونيب 19.71 إريتريا 27
 اليونيدو اليونيب 100.00 إثيوبيا 28
 اليونيب اليونديبي 152.79 فيجي 29
 اليونيدو اليونيب 25.70 امبياغ 30
 اليونديبي 93.00 جورجيا 31
 اليونيب 15.10 ريناداغ 32
 اليونيب اليونيدو 143.79 واتيماالغ 33
 اليونيدو اليونيب 26.00 غينيا بيساو 34
 اليونديبي اليونيب 31.02  غيانا 35
 اليونديبي اليونيب 66.00 ھايتي 36
 اليونيب اليونيدو 344.65 ھندوراس 37
 اليونيب اليونديبي 263.68 جامايكا 38
 اليونيب 0.97 كيريباتي 39
 اليونيب اليونيب 66.61  قيرغيزستان  40
 فرنسا اليونيب 41.93جمھورية الو الديمقراطية الشعبية 41
 ألمانيا 62.68 ليسوتو 42
 ألمانيا 95.45 ليبيريا 43
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 البلد الرقم
خط األساس (طن 

 متري)
 متعاونة رئيسية

 اليونيدو اليونيب 196.30 الويم 44
 اليونديبي اليونيب 76.47 ملديف 45
 اليونديبي اليونيب 272.25 مالي 46
 اليونيب 3.99 جزر مارشال 47
 ألمانيا 144.98 موريشيوس 48
 اليونيب 2.56  واليات ميكرونيزيا الموحدة 49
 اليابان اليونيب 23.73 منغوليا 50
 اليونيدو 13.88  الجبل األسود 51
 اليونيدو اليونيب 118.18 مبيقاموز 52
 اليونيدو اليونيب 77.80 ميانمار 53
 ألمانيا 149.76 ناميبيا 54
 اليونيب 0.18 ناورو 55
 اليونديبي اليونيب 20.00 نيبال 56
 اليونيدو اليونيب 118.36 واغنيكارا 57
 اليونيب اليونيدو 290.39 النيجر 58
 اليونيب 0.15 نيوي 59
 اليونيب 2.97 باالو 60
 ألمانيا 58.71  بابوا غينيا الجديدة 61
 اليونديبي اليونيب 333.06 وايغبارا 62
 اليونديبي 17.00 جمھورية مولدوفا 63
 اليونيدو اليونيب 74.77 رواندا 64
 اليونديبي اليونيب 8.92 ونيفسسانت كيتس  65
 اليونيدو اليونيب 3.96  سانت لوسيا 66
 اليونيدو اليونيب 5.13سانت فنسنت وغرينادين 67
 اليونيب 4.60 ساموا 68
 اليونيب 38.95  سان تومي وبرينسيبي 69
 اليونيب اليونيدو 151.11 صربيا 70
 ألمانيا 24.89  سيشيل 71
 اليونيدو اليونيب 30.37 سيراليون 72
 اليونيب 35.05 سليمانجزر  73
 اليونيب اليونديبي 235.20 النكا سري 74
 اليونيدو اليونيب 35.92 سورينام 75
 اليونديبي اليونيب 81.74 ندسوازيل 76
 اليونيدو 32.78  السابقةجمھورية مقدونيا اليوغوسالفية  77
 اليونديبي اليونيب 9.08 ليشتي - تيمور 78
 اليونيب 2.55 اغتون 79
 اليونيدو 124.14 نستاناتركم 80
 اليونيب 1.64  توفالو 81
 اليونيدو اليونيب 2.67 أوغندا 82
 اليونيدو اليونيب 30.86 جمھورية تنزانيا المتحدة 83
 اليونيب 5.11 فانواتو 84
 اليونيدو اليونيب 89.95 زامبيا 85
 ألمانيا 314.94 زمبابوي 86
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AFGHANISTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) Germany $84,000 $10,920 $94,920

Approved on the understanding that the approved funds will not be 
transferred to the Government of Germany and UNEP until the 
Secretariat has received a verification report confirming that in 
2013 the Government of Afghanistan was in compliance with the 
Montreal Protocol and the Agreement between the Government 
and the Executive Committee. Noted that the Agreement was 
updated based on the established HCFC baseline for compliance, 
and that the revised starting point for sustained aggregate 
reduction in HCFC consumption was 23.8 ODP tonnes, calculated 
using the average of 22.2 ODP tonnes of consumption for 2009 
and 25.4 ODP tonnes of consumption (consisting of 24.9 ODP 
tonnes of virgin HCFC-22 and 0.5 ODP tonnes of recycled HCFC-
22) for 2010, reported under Article 7 of the Montreal Protocol.

1.0

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $118,000 $15,340 $133,340

Approved on the understanding that the approved funds will not be 
transferred to the Government of Germany and UNEP until the 
Secretariat has received a verification report confirming that in 
2013 the Government of Afghanistan was in compliance with the 
Montreal Protocol and the Agreement between the Government 
and the Executive Committee. Noted that the Agreement was 
updated based on the established HCFC baseline for compliance, 
and that the revised starting point for sustained aggregate 
reduction in HCFC consumption was 23.8 ODP tonnes, calculated 
using the average of 22.2 ODP tonnes of consumption for 2009 
and 25.4 ODP tonnes of consumption (consisting of 24.9 ODP 
tonnes of virgin HCFC-22 and 0.5 ODP tonnes of recycled HCFC-
22) for 2010, reported under Article 7 of the Montreal Protocol.

1.4

$202,000 $26,260 $228,260Total for Afghanistan 2.3

ALBANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
7/2014-6/2016)

UNEP $109,200 $0 $109,200

$109,200 $109,200Total for Albania

ALGERIA

FUMIGANT

Preparation of project proposal

Project preparation in the fumigants sector (high-moisture 
dates)

UNIDO $35,000 $2,450 $37,450

$35,000 $2,450 $37,450Total for Algeria

1
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ANGOLA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $39,111 $3,520 $42,631

$39,111 $3,520 $42,631Total for Angola

BAHAMAS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 4/2014-3/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Bahamas

BELIZE

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 
4/2014-3/2016)

UNEP $76,700 $0 $76,700

$76,700 $76,700Total for Belize

BOLIVIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) Germany $94,500 $12,285 $106,785

 Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance, and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 6.7 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 4.4 ODP 
tonnes and 7.7 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, plus 0.6 
ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported pre blended 
polyols.

0.5

$94,500 $12,285 $106,785Total for Bolivia 0.5

BRAZIL

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

UNDP $150,000 $10,500 $160,500

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (refrigeration and air-conditioning manufacturing 
sector)

UNIDO $150,000 $10,500 $160,500

2
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $50,000 $3,500 $53,500

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $10,000 $700 $10,700

$390,000 $29,100 $419,100Total for Brazil

CHINA

FUMIGANT

Methyl bromide

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

UNIDO $302,742 $22,706 $325,448

The Government of China, the Government of Italy and UNIDO 
were requested to submit the project completion report to the 
Executive Committee to the first meeting in 2016.

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector including enabling 
programme)

Japan $80,000 $10,400 $90,400

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector including enabling 
programme)

UNEP $1,104,000 $123,547 $1,227,547

$1,486,742 $156,653 $1,643,395Total for China

COLOMBIA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

UNDP $150,000 $10,500 $160,500

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (commercial and industrial air-conditioning 
manufacturing sector)

UNDP $25,000 $1,750 $26,750

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (commercial refrigeration manufacturing sector)

UNDP $25,000 $1,750 $26,750

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

Germany $15,000 $1,950 $16,950

3
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Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $75,000 $5,250 $80,250

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $150,000 $11,250 $161,250

Approved on the understanding that the approved funds will not be 
transferred to UNDP until the Secretariat has received a 
verification report confirming that in 2013 the Government of 
Colombia was in compliance with the Montreal Protocol and the 
Agreement between the Government and the Executive 
Committee. The Government of Colombia, UNDP and UNEP 
were requested to submit the project completion report to the 
second meeting of the Executive Committee in 2016.

2.9

$440,000 $32,450 $472,450Total for Colombia 2.9

COOK ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Cook Islands

DOMINICA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 4/2014-3/2016 )

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Dominica

DOMINICAN REPUBLIC

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

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

$60,000 $4,200 $64,200Total for Dominican Republic

EGYPT

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2015-12/2016)

UNIDO $228,323 $15,983 $244,306

$228,323 $15,983 $244,306Total for Egypt

FIJI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 12/2014-11/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Fiji

4
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GAMBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 7/2014-6/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Gambia

GEORGIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $150,000 $11,250 $161,2500.5

$150,000 $11,250 $161,250Total for Georgia 0.5

GHANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) Italy $70,000 $9,100 $79,100

Approved on the understanding that the regulatory environment 
for the safe use of hydrocarbon refrigerants would be established 
prior to the submission of the fourth tranche request to the 
Executive Committee.

1.4

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $190,000 $14,250 $204,250

Approved on the understanding that the regulatory environment 
for the safe use of hydrocarbon refrigerants would be established 
prior to the submission of the fourth tranche request to the 
Executive Committee.

4.4

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 1/2015-12/2016)

UNDP $139,100 $9,737 $148,837

$399,100 $33,087 $432,187Total for Ghana 5.7

GUINEA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $60,000 $7,800 $67,800

Approved on the understanding that the approved funds will not be 
transferred to UNEP until the Secretariat has received a 
verification report confirming that in 2013 the Government of 
Guinea was in compliance with the Montreal Protocol and the 
Agreement between the Government and the Executive Committee.

$60,000 $7,800 $67,800Total for Guinea

5
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INDIA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (polyurethane foam sector)

UNDP $120,000 $8,400 $128,400

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (extruded polystyrene foam sector)

UNDP $40,000 $2,800 $42,800

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (air-conditioning sector)

UNDP $120,000 $8,400 $128,400

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (refrigeration sector)

UNDP $120,000 $8,400 $128,400

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

Germany $20,000 $2,600 $22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $50,000 $3,500 $53,500

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
4/2014-3/2016)

UNDP $373,230 $26,126 $399,356

$863,230 $62,826 $926,056Total for India

INDONESIA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

IBRD $150,000 $10,500 $160,500

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $90,000 $6,300 $96,300

FIRE-FIGHTING

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (fire-fighting manufacturing sector)

UNDP $50,000 $3,500 $53,500

$290,000 $20,300 $310,300Total for Indonesia
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IRAN

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

Germany $75,000 $9,750 $84,750

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (refrigeration sector)

UNDP $25,000 $1,750 $26,750

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (air-conditioning sector)

UNDP $25,000 $1,750 $26,750

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $25,000 $3,250 $28,250

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $45,000 $3,150 $48,150

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

Germany $20,000 $2,600 $22,600

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2015-12/2016)

UNDP $173,511 $12,146 $185,657

$388,511 $34,396 $422,907Total for Iran

KENYA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) France $200,000 $24,222 $224,222

Aoproved on the understanding that approval of further funding 
will be subject to satisfactorily addressing the issues on the 
licensing and quota system identified in the verification report.

5.2

$200,000 $24,222 $224,222Total for Kenya 5.2
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KYRGYZSTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $3,520 $458 $3,978

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance, and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 4.1 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 4.4 ODP 
tonnes and 3.7 tonnes, reported for 2009 and 2010, respectively 
under Article 7 of the Montreal Protocol. The Government of 
Kyrgyzstan, UNDP and UNEP were requested to submit the 
project completion report to the Executive Committee no later than 
the last meeting of 2016.

0.2

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $20,000 $1,400 $21,400

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $10,000 $1,300 $11,300

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $5,280 $475 $5,755

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance, and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 4.1 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 4.4 ODP 
tonnes and 3.7 tonnes, reported for 2009 and 2010, respectively 
under Article 7 of the Montreal Protocol. The Government of 
Kyrgyzstan, UNDP and UNEP were requested to submit the 
project completion report to the Executive Committee no later than 
the last meeting of 2016.

$38,800 $3,633 $42,433Total for Kyrgyzstan 0.2

LAO, PDR

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VII: 12/2014-11/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Lao, PDR

LEBANON

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

UNDP $20,000 $1,400 $21,400

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (refrigeration and air-conditioning sectors)

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

8



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/72/12
Annex II

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $70,000 $4,900 $74,900

$150,000 $10,500 $160,500Total for Lebanon

MACEDONIA, FYR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (phase I, fifth tranche) UNIDO $82,000 $6,150 $88,1500.2

$82,000 $6,150 $88,150Total for Macedonia, FYR 0.2

MALAWI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
4/2014-3/2016)

UNEP $66,733 $0 $66,733

$66,733 $66,733Total for Malawi

MALAYSIA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

UNDP $150,000 $10,500 $160,500

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (refrigeration sector)

UNDP $50,000 $3,500 $53,500

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (air-conditioning sector)

UNDP $50,000 $3,500 $53,500

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $65,000 $4,550 $69,550

$315,000 $22,050 $337,050Total for Malaysia

MALDIVES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 12/2014-11/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Maldives
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MAURITIUS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (second tranche) Germany $131,400 $15,851 $147,251

 Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance and the revised funding level; that 
the revised starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption was 8.0 ODP tonnes, calculated using actual 
consumption of 10.7 ODP tonnes and 5.3 tonnes reported for 2009 
and 2010, respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, 
and that the revised funding level for the HPMP for Mauritius was 
US $950,000, plus agency support costs, in accordance with 
decisions 60/44(f)(xii) and 62/10.

$131,400 $15,851 $147,251Total for Mauritius

MICRONESIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase V: 
1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Micronesia

MOLDOVA, REP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $20,000 $1,400 $21,400

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $10,000 $1,300 $11,300

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 7/2014-6/2016)

UNEP $69,334 $0 $69,334

$99,334 $2,700 $102,034Total for Moldova, Rep

NAURU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 8/2014-7/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Nauru
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NEPAL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 12/2014-11/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Nepal

NIGERIA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

UNDP $80,000 $5,600 $85,600

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (refrigeration and air-conditioning manufacturing 
sector)

UNIDO $150,000 $10,500 $160,500

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $90,000 $6,300 $96,300

$320,000 $22,400 $342,400Total for Nigeria

PAKISTAN

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

UNIDO $50,000 $3,500 $53,500

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (refrigeration and air-conditioning sector)

UNIDO $60,000 $4,200 $64,200

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $48,000 $6,240 $54,240

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $42,000 $2,940 $44,940

$200,000 $16,880 $216,880Total for Pakistan
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PANAMA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

UNDP $80,000 $5,600 $85,600

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

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

$140,000 $9,800 $149,800Total for Panama

PARAGUAY

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
7/2014-6/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Paraguay

SRI LANKA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2015-12/2016)

UNDP $134,056 $9,384 $143,440

$134,056 $9,384 $143,440Total for Sri Lanka

SUDAN

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

UNIDO $40,000 $2,800 $42,800

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (refrigeration and air-conditioning sector)

UNIDO $35,000 $2,450 $37,450

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $25,000 $1,750 $26,750

$100,000 $7,000 $107,000Total for Sudan
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TANZANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 4/2014-3/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Tanzania

TIMOR LESTE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $10,000 $700 $10,700

$30,000 $3,300 $33,300Total for Timor Leste

TUVALU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Tuvalu

URUGUAY

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

UNDP $68,000 $4,760 $72,760

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

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

$128,000 $8,960 $136,960Total for Uruguay

VANUATU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V: 
1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Vanuatu
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VENEZUELA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

UNDP $150,000 $10,500 $160,500

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Update the preparation for HCFC phase-out investment 
activities (stage II) (refrigeration manufacturing sector)

UNIDO $50,000 $3,500 $53,500

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $90,000 $6,300 $96,300

$290,000 $20,300 $310,300Total for Venezuela

VIETNAM

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

IBRD $80,000 $5,600 $85,600

FUMIGANT

Methyl bromide

National phase-out plan of methyl bromide (fifth tranche) IBRD $40,000 $3,000 $43,000

The Government of Viet Nam and the World Bank were requested 
to submit the project completion report to the last meeting of the 
Executive Committee in 2015.

50.0

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (air-conditioning sector)

IBRD $60,000 $4,200 $64,200

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (refrigeration sector)

IBRD $60,000 $4,200 $64,200

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

IBRD $90,000 $6,300 $96,300

$330,000 $23,300 $353,300Total for Vietnam 50.0

67.4GRAND TOTAL $8,907,740 $658,990 $9,566,730
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