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 نظرة عامة للقضايا التي تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات

 

  مقدمة

  التالية:تتكّون ھذه الوثيقة من األقسام  .1

 ثالثتحليل لعدد المشروعات واألنشطة التي قّدمتھا الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع ال (أ)
  والسبعين؛

  :استعراض المشروعاتعملية القضايا التي تم تبينھا أثناء  (ب)

 عندما تكونتقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونية   )1(
 ؛ما زالت جاريةالمرحلة األولى 

  مقدمة للحصول على موافقة شمولية؛ وومشروعات أنشطة   (ج)

ً مشروعات استثمارية يُنظر  (د)   .فيھا إفراديا
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  مشروعات وأنشطة قدمتھا الوكاالت الثنائية والمنفذة

تمويل شرائح اتفاقيات متعددة السنوات ومشروعات وأنشطة ل طلبا 141قدمت الوكاالت الثائية والمنفذة  .2
. وقد شملت سب مقتضى الحالحدوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة  82 716 248موافق عليھا، قيمتھا 

  طلبات التمويل:

بلدان  غير إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لـبلد لمرحلة األولى من خطة إدارةل اطلب (أ)
للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اطلباالستھالك المنخفض و

  ؛بلدان االستھالك المنخفض غيرلبلد 

الموافق  كربونيةخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو الشرائح الثانية والثالثة والرابعة من (ب)
  ؛اً بلد 20ـلـ عليھا

زالة إنتاج موافق عليه إلزالة بروميد الميثيل؛ وشريحة واحدة من مشروع إلمشروعين جديدين  (ج)
  بروميد الميثيل؛

  بلداً؛ 31طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي في   (د)

  وزون والتخلص منھا في بلد واحد؛تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لأل يمشروع تدليل  (ھ)

للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد لألنشطة االستثمارية إعداد مشروع  )و(
إلعداد مشروع للمرحلة الثانية من خطة  بما في ذلك طلببلدا،  12الھيدروكلوروفلوروكربونية لـ

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛إنتاج إدارة إزالة 

ال ليونيب وميزانية الوحدات األساسية ليوئنديبي ويونيدو ميزانية برنامج المساعدة على االمتث  (ز)
  ؛والبنك الدولي

  .بلداً  18تقارير التحقق لتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لـ  ح)(

ً مجموعھا 93ك المشروعات، ھنا في أعقاب عملية استعراضو .3 ً ونشاطا دوالر  11 607 202 مشروعا
ً مجموعھا 32تكاليف الدعم، موصى بالموافقة الشمولية عليھا، و أمريكي، بما في ذلك ً ونشاطا  مشروعا

دوالر أمريكي مقدمة لتنظر اللجنة التنفيذية فيھا إفرادياً. وتمثل المشروعات من أجل الحصول على  58 231 488
دوالر أمريكي من التمويل   690 838 69موافقة شمولية وتلك التي سيُنظر فيھا إفرادياً، مجتمعةً، مبلغاً إجمالياً قدره

  المطلوب في ھذا االجتماع.

  المشروعات واألنشطة التي تم سحبھا

دوالر أمريكي كما قٌدمت  3 172 454بتكلفة إجمالية قدرھا مشروعا ونشاطا  16الوكاالت المعنية  تسحب .4
يرد وصف ألسباب سحب طلبات المناقشة مع الوكاالت المعنية. وبعد استعراض األمانة ومزيد من في األساس، 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الوثيقة الالشرائح لخطط إدارة إزالة 
في طلبات شرائح خطط إدارة إزالة  ةمدرجالمن ھذه المشروعات  ن(التأخيرات في تقديم الشرائح). وكان مشروعا

(الشريحة الثالثة) ولبنما (الشريحة الثالثة)، كانا قد قدما قبل السنة التي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لليبيريا
  كانت شرائحھما مقرره في االتفاقات بين الحكومتين المعنيتين واللجنة التنفيذية.
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للمرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  المشروعالطلبات لتمويل إعداد استعراض 
  اع الثالث والسبعينمالمقدمة إلى االجت

طلبات لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األمانة  استلمت .5
في قطاعات مختلفة. وقدم واستثمارية بلدا تشمل الصين، تتكون من إعداد استراتيجية شاملة وأنشطة استراتيجية  12لـ

ويقدم المرفق  .كلوروفلوروكربونية في الصينأيضا طلب للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدرو
إدارة إزالة المواد األول عرضا عاما للطلبات المستلمة والمبالغ الموافق عليھا في السابق للمرحلة األولى من خطط 

  فلوروكربونية.الھيدروكلورو

خطط إدارة إزالة  وتم استعراض ھذه الطلبات تمشيا مع المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من .6
  72/18.1والمقرر  71/42المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، المقرر 

وأجرت األمانة تحليال دقيقا للمقترحات التي تم استعراضھا مع مراعاة المرحلة األولى من وثائق خطط إدارة  .7
وباإلضافة إلى ذلك، دارت عدة  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والشرائح الالحقة المقدمة والموافق عليھا.

 مناقشات مع الوكاالت من أجل زيادة توضيح القضايا المعلقة التي أثيرت في االستعراض.

وتالحظ األمانة مع التقدير النوعية العالية لتقديمات الطلبات لتمويل إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من  .8
ة إلى ھذا االجتماع. وقد تم اتباع المبادئ التوجيھية التي أعدتھا خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

 .71/42األمانة واحتوت معظم التقديمات على المعلومات المطلوبة في المقرر 

 سسيؤاستعراض طلبات تجديد التعزيز الم

المبادئ بلدا مقابل  31ديد تمويل التعزيز المؤسسي لـجاستعرضت األمانة التقارير النھائية وطلبات ت .9
جميع الطلبات مقابل لمراجعة  أجريتو  2التوجيھية والمقررات ذات الصلة بخصوص األھلية ومستويات التمويل.

عن تنفيذ خطط األخيرة ، والتقارير 7تقارير التعزيز المؤسسي السابقة، وبيانات البرنامج القطري وبيانات المادة 
مقررات ذات صلة الجتماع  ةرير المرحلية للوكاالت، وأيوالتقالھيدروكلوروفلوروكربونية، إدارة إزالة المواد ا

أنشطة تتعلق باستبدال المواد المستنفدة فيھا األمانة  ونتريال. وفي الحاالت التي الحظتاألطراف في بروتوكول م
خطة بلد ما االستخدام اآلمن للمواد الھيدروكربونية في سياق  علىلألوزون بالھيدروكربونات، مثال، أنشطة التدريب 

إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، انتھزت األمانة الفرصة للتحقق مع الوكالة المعنية لضمان أن البلدان 
معدات التبريد وتكييف الھواء المستندة إلى التعديل التحديثي لبخصوص  72/17لمقرر تماما باالمعنية كانت مدركة 

 ات تبريد قابلة لالشتعال أو سامة.الھيدروكلوروفلوروكربون إلى غاز

 معدات التبريد بغازات التبريد القابلة لالشتعالل التعديل التحديثي

عند استعراض شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى ھذا االجتماع،  .10
لة لالشتعال ببغازات التبريد القا التعديل التحديثي 5الحظت األمانة أنه بينما لم تذكر أي من التقديمات من بلدان المادة 

بالتحديد ألنشطتھا للشريحة القادمة، فقد أدرج البعض (نيجيريا) أنشطة متعلقة بالتدريب على االستخدام اآلمن 
المعنية تم إبالغ الحكومات   72/17،3للھيدروكربون عند خدمة المعدات. ونظرا لذلك، ومع اإلحاطة علما بالمقرر 

 نص المقرر في التوصية. أضافت األمانةاء على ذلك، وبن

                                                      
 المواد إزالة أولويات بتحديد 5 المادة وبلدان والمنفذة الثنائية الوكاالت تذكير، قررت اللجنة التنفيذية 72/18في المقرر   1

  .المنخفض االستھالك ذات غير البلدان في للمشاريع المشروع إعداد أموال واستخدام طلب عند 2020 عام لھدف واالمتثال ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونية
استالمھا قدمت طلبات تجديد التعزيز المؤسسي ألربعة بلدان ست أشھر أو أكثر قبل تاريخ التجديد (أرمينيا، ولبنان، وباكستان وفييت نام) وتم   2

  غير معلوم. 2015ل في عام االجتماع السابق مباشرة للتاريخ المحدد، ونظرا لحقيقة أن تاريخ االجتماع األو ). ويمكن أن يكون التقديم إلى2(ب)(70/23وفقا للمقرر 
أن تدرج في الموافقة على خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والشرائح أمور،  ةقررت اللجنة التنفيذية، ضمن جمل  3

 التبريد غازات إلى الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد على القائمة الھواء وتكييف التبريد لمعدات التحديثي التعديلوالمشروعات أو األنشطة التي تقترح 
 المواد على القائمة الھواء وتكييف التبريد لمعدات التحديثي التعديل في يشارك البلد كان إذا بأنه علما تحيط التنفيذية اللجنة أن السامة أو لالشتعال القابلة

فھو يفعل ذلك على أساس الفھم بأنھم سيؤدون  بھا، المرتبطة الخدمات وتقديم السامة أو لالشتعال القابلة التبريد غازات إلى الھيدروكلوروفلوروكربونية
  جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك.
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 األموال المرتبطة بالشرائح الموافق عليھا في االجتماع الثاني والسبعين إلى حين تقديم تقرير للتحقق صرف

اعتمدت اللجنة التنفيذية، في اجتماعھا الثاني والسبعين، شرائح لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو  .11
ة ألفغانستان، وكولومبيا، وغينيا، وجمھورية إيران اإلسالمية والمملكة العربية السعودية مع شرط يتسق كربوني

في الفترة في حالة تحويل ھذه األموال فقط بعد استالم تقارير التحقق ھذه واستعراضھا بعد ذلك. و 72/19،4والمقرر 
، استلمت األمانة واستعرضت تقارير التحقق للبلدان المذكورة أعاله، فيما 2014يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول  من

 تستوفمتثال لبروتوكول مونتريال وأنھا اعدا غينيا. وخلص استعراض األمانة إلى أن ھذه البلدان ھي في حالة ا
بين الحكومات المبرم ، فضال عن امتثالھا لالتفاق 2013تجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

انة أن يقوم بتحويل األموال الموافق عليھا زالمعنية واللجنة التنفيذية. وبعد ذلك، طلبت األمانة إلى أمين الخ
فذة المعنية. ألفغانستان، وكولومبيا، وجمھورية إيران اإلسالمية والمملكة العربية السعودية إلى الوكاالت الثنائية والمن

لجمھورية إيران اإلسالمية،  تمت عند كتابة ھذه الوثيقة، فيما عدا بالنسبةتحويالت ھذه األموال قد وأكد أمين الخزانة أن 
 الجاري تحويل األموال إليھا.

وأبلغ اليونيب أن التأخيرات في االنتھاء من تقرير التحقق لغينيا كانت بسبب األزمة الصحية المتعلقة بتفشي  .12
 األيبوال التي أعاقت سفر الخبراء إلى البلد.

  المسائل التي تم تحديدھا أثناء استعراض المشروع

 عندما تكون المرحلة األولى ما زالت جاريةتقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ناقش االجتماع الثاني والسبعون المرحلة الثانية من خطة  .13
. وبينما كانت األمانة واليونيدو قد أتما المناقشات حول المسائل التقنية ومسائل التكلفة قبل االجتماع، فإن كسيكللم

بين  من المسائل الناشئة عن التحول ااألمانة لم تقدم مشروع اتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية، ألن عدد
المراحل احتاجت إلى مزيد من النظر، بما في ذلك ما إذا كان يجب الحصول على اتفاقات منفصلة أو مشتركة تحكم 

 تنفيذ المراحل المختلفة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

نشأت بسبب تداخل مراحل بشأن بعض المسائل التي  5وفي االجتماع الثاني والسبعين، أُبلغت اللجنة التنفيذية .14
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعدد من السنوات. وفي حالة المكسيك، ستتم الموافقة على 
المرحلة الثانية قبل الموافقة على الشريحتين األخيرتين للمرحلة األولى، وكانت التخفيضات اإلضافية المقترحة 

سنوات لديھا أھداف استھالك بالفعل بموجب المرحلة األولى، وشرطين جزاء للتخفيضات في المرحلة الثانية ل
مختلفين سيطبقان على السنوات المتداخلة، واإلبالغ والرصد وتاريخ اإلنجاز في المرحلة األولى ستكون غامضة إذا 

 تقرر أن يكون ھناك اتفاق مشترك واحد.

للمراحل المختلفة مما سيسمح بنظم  ةمنفصل اتاقوقدمت األمانة خيارات لمعالجة ھذه المسائل تشمل اتف .15
خفض المواد لأھداف مرحلة تمويل محدد ألنشطة محددة والرصد والمساءلة المحددة لكل مرحلة، ويكون لكل 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

د اتفاق أيضا إلى تفضيل إعداتميل اللجنة التنفيذية  كانتوعند النظر في الخيارات التي اقترحتھا األمانة،  .16
إلى األمانة أن تنظر أيضا في مسألة كيفية لبت طجديد للمرحلة الثانية يكون منفصال عن االتفاق للمرحلة األولى، و

 ).72/23صياغة اتفاق للمرحلة الثانية عندما يكون ھناك تداخل مع المرحلة األولى (المقرر 

أكبر الحصول على اتفاقين لكل مرحلة من ، اعتبرت األمانة أنه من المالئم بشكل 72/23واستجابة للمقرر  .17
 مراحل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وذلك لألسباب التالية:

                                                      
 المناسب الوقت في جاھزة أعاله (أ) الفرعية الفقرة في المذكورة التحقق تقارير تكن لم إن أنه،قررت اللجنة التنفيذية، ضمن جملة أمور،   4

 في أنه ؤكدت يتال فقط التحقق تقارير األمانة استالم بعد والمنفذة الثنائية الوكاالت إلى للشرائح معتمدة أموال أي تحويل سيتم العام، من األول لالجتماع
  .التنفيذية واللجنة الحكومة بين المبرم واالتفاق مونتريال لبروتوكول البالد امتثلت مباشرة، الشريحة لطلب السابقة السنة

5  UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/12  
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المراحل سوف يتم  إنجازبالحصول على اتفاقين منفصلين، فإن المسألة المحتملة لعدم الوضوح في   (أ)
ن إنجاز المرحلة أ، التي تحدد، ضمن جملة أمور، عامالحالية في االتفاق ال 14تسويتھا بالفقرة 

واالتفاق المرتبط بھا سيحدث في نھاية السنة بعد السنة األخيرة التي يحدد فيھا الحد األقصى 
  ألف.-2إلجمالي االستھالك المسموح به في التذييل 

حلول تاريخ بالحفاظ على تاريخ واضح إلنجاز كل مرحلة، فإن أي أموال تبقى في إطار مرحلة ب  (ب)
  ؛شھرا 12بعد التاريخ المحدد بــ  اإلنجاز سيتم إعادتھا

، يمكن اإلبالغ عن مصروفات األموال على نحو منفصل ةمرحل لكبالحفاظ على مساءلة منفصلة ل  (ج)
نشطة لكل مرحلة (أي األموال المعتمدة لألنشطة المشمولة في مرحلة محددة ال يمكن استخدامھا أل

 قبل أو خلطھا مع أموال من مرحلة أخرى).تسفي مرحلة في الم

في سنوات محددة فيما يتعلق بأھداف استھالك  تويمكن أن ينشأ عن الحصول على اتفاقين منفصلين تداخال .18
  :المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وشروط الجزاء. ويمكن معالجة ھذه المسائل على النحو التالي

ك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھالمختلفة من أھداف استعندما يحدث تداخل بين أھداف   (أ)
سنوات محددة، فإن ھدف االستھالك األقل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يستخدم كإشارة 

اص لالمتثال باتفاقات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقق. واالتفاق الخ
  وفقا لذلك؛ ديلهتع بالمرحلة األولى ينبغي

عند تداخل شروط جزاء مختلفة في سنوات محددة، سيتم تحديد شرط الجزاء على أساس كل حالة   (ب)
عدم امتثال. وإذا لم يكن من الممكن حالة في التي تكون على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة 

  شرط الجزاء األكبر.تحديد قطاع ما، أو إذا كانت كال المرحلتين تموالن نفس القطاع، سيطبق 

واستنادا إلى ما ذكر أعاله، أعدت األمانة مشروع اتفاق منفصل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  .19
. ويحتوي مشروع UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43الھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك، المقدم في الوثيقة 

ألف لمعالجة النھج الذي سيستخدم في إعداد تقارير التنفيذ -7ألف والتذييل -4االتفاق على نص جديد في التذييل 
السنوية وخطط التنفيذ، والتحققات والتداخالت في أھداف االستھالك وشروط الجزاء بين المراحل. (ويرد النص 

 باللون الداكن لسھولة الرجوع إليه).المضاف إلى مشروع االتفاق 

لمسألة، كانت األمانة على إدراك بأن المسائل المواجھة في وبالرغم من إجراء تحليل بعناية بشأن ھذه ا .20
المكسيك لم تتسق مع جميع المسائل التي قد تنشأ من تداخل المراحل في خطط إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية. وعلى ھذا األساس، تعتبر األمانة أنه ينبغي أن تكون ھناك مرونة للنظر على أساس كل 

 ارية عبر عدد من السنوات.جحدة في مقترحات المرحلة الثانية التي تتداخل مع المرحلة األولى الحالة على 

ومع مراعاة المناقشات الجارية بشأن معايير التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد  .21
لى الشرائح، تالحظ األمانة في المائة كشرط مسبق للموافقة ع 20الھيدروكلوروفلوروكربونية وعتبة الصرف بنسبة 

اللجنة  هأن تراجع يمكنأن مشروع االتفاق للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 لنتائج ھذه المناقشات. نظراالتنفيذية 

دان غير كون ھناك تداخالت محتملة للمرحلة األولى والمرحلة الثانية عبر عدة سنوات في عدد من البلوقد ت .22
التي حصلت على التزام إضافي لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  6بلدان االستھالك المنخفض

، والتي اشتمل قرار الموافقة على المرحلة 2010و 2015في المائة من خط األساس بين السنوات  10بأكثر من 
زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يمكن تقديمھا قبل األولى على شرط يالحظ أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إ

 المرحلة األولى. إنجازتاريخ 

                                                      
الجزائر، واألرجنتين، وبنغالديش، ومصر، وإندونيسيا، والعراق، واألردن، ولبنان، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، والمملكة العربية   6

  السعودية، وجنوب أفريقيا، والسوان، وتايلند وتركيا.
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 قد ترغب اللجنة التنفيذية:و .23

علما بمشروع االتفاق المعد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  أن تحيط  (أ)
الھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك على النحو الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43؛  

استخدام االتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تطلب   (ب)
حلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد رالھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك كمرجع للم

المناقشات الجارية  االنتھاء منالھيدروكلوروفلوروكربونية، مع مالحظة أن االتفاق تم إعداده قبل 
زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية إلتمويل المعايير  حول

  في المائة؛ 20وكذلك عتبة الصرف بنسبة 

تمويل القشات بشأن معايير اأن تطلب إلى األمانة أن تستعرض االتفاق العام بمجرد االنتھاء من المن  (ج)
زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية وعتبة الصرف بنسبة إل

  .في المائة 20

  مشروعات وأنشطة قٌّدمت للحصول على موافقة شمولية

ً  93ھذه الوثيقة باألول  المرفق ذكري .24 ً مجموعھامشروعا ، بما في ذلك أمريكي دوالر 11 607 202 ونشاطا
تكاليف الدعم، الموصى بھا للموافقة الشمولية. وموافقة اللجنة التنفيذية على ھذه المشروعات قد تشمل الشروط أو 

الموافقة على برامج التنفيذ المقترنة بالشرائح  في األوراق المطابقة لتقييم المشروعات، وكذلك ذات الصلةاألحكام 
  المناسبة للمشروعات المتعددة السنوات.

 ً   مشروعات استثمارية يُنظر فيھا إفراديا

، بما في ذلك أمريكي دوالر 42 237  710 ، قيمتھا اإلجماليةانبلد 5 المقدمة من ةطنشاألو اتمشروعالإن  .25
يقترح  (مع استبعاد برنامج المساعدة على االمتثال وتكاليف الوحدة األساسية) بعد استعراض األمانة، تكاليف الدعم

 ً   .النظر فيھا إفراديا

المقدمة للنظر إفرادياً، صنّفت األمانة االستثمارية نظر اللجنة التنفيذية في المشروعات  يسيرومن أجل ت .26
  أدناه. 2، على النحو المبيّن في الجدول المشروعات حسب القطاع، وجمعتھا وفقاً للقضايا

ً  المشروعات: 2الجدول   المقدمة ليُنظر فيھا إفراديا

وثيقة اللجنة   الوكالة  المشروع  البلد
  التنفيذية

  القضية

  التخلّص من المواد المستنفدة لألوزون
مشروع تدليل تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد   لبنان

  منھاالمستنفدة لألوزون والتخلص 
تم تسوية جميع المسائل التقنية والمتعلقة   73/41  يونيدو

بالتكاليف، بالنسبة للنظر على نحو إفرادي 
  58/19تمشيا مع المقرر 

  قطاع إنتاج بروميد الميثيل
 قطاعية إلزالة إنتاج بروميد الميثيلخطة   الصين

  ة)رابع(المرحلة ال
 يونيدو

  
قطاع  دراسة فيجراء استخدام األموال إل 73/35

روميد الميثيل فضال عن أموال استھالك ب
  سجيل التي ال تعتبر تكاليف إضافيةللت

  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
جمھورية كوريا 

الشعبية 
  الديمقراطية

فلورو إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروخطة 
  كربونية 

 ولىالشريحة األ -  المرحلة األولى

الستھالك  2013عدم االمتثال ألھداف عام  73/37  يونيبيونيدو/
  وإنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  دةحعقوبات مجلس األمن في األمم المت

  
  وسائل صرف األموال والرصد
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وثيقة اللجنة   الوكالة  المشروع  البلد
  التنفيذية

  القضية

  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو خطة   المكسيكا

  كربونية 
 ىولالشريحة األ - ثانية المرحلة ال

 نيدو/ألمانيا/إيطاليا/يو
  يونيب

إزالة المواد  إدارة المرحلة الثانية من خطة 73/43
  كربونيةالھيدروكلوروفلورو

  طلب شريحة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
فلورو إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروخطة   الصين

  كربونية 
 ةرابعالشريحة ال -  المرحلة األولى

 اليابان/يوئنديبي/يونيب/
  يونيدو/البنك الدولي

  ماليين دوالرات أمريكية 5أكثر من  73/35
  

  بتمويل لقطاع الخدمة ىلم يوص
فلورو إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروخطة   موزامبيق

   كربونية
 ةنيالشريحة الثا -  المرحلة األولى

  تغير خط األساس 73/44  /يونيدونيبيو
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Annex I 

Summary of stage II of the HPMP project preparation requests per country, sector and agency 

 
*US $349,600 is being requested to prepare stage II of the HCFC production phase-out management plan (HPPMP), previous approval for stage I HPPMP was US $473,300. 
PHA: Overarching strategy  
FOA: Foam sector 
REF: Refrigeration manufacturing sector 
SOL: Solvent sector 

PHA  FOA REF SOL
 Grand total 

(US $) 
End of 
stage I

Baseline/starting 
point

%  of HCFC to be 
phased-out in stage I

PHA FOA REF SOL
TOTAL 
(US $)

HCFC-22
HCFC-
141B

HCFC/-141B 
polyols

Other 
HCFCs

 Total 

Antigua and Barbuda         85,000 2015 0.3 10% 0.27            0.27 30,000
  UNEP (lead) 85,000           85,000 20,000 20,000
  UNIDO 10,000 10,000
Armenia       115,000 2015 7 10% 5.6            5.60 30,000
  UNDP (lead) 85,000 30,000         115,000 20,000 20,000
  UNEP 10,000 10,000
Chile       250,000 2015 87.5 10% 28.32 36.28 0.9         65.50 170,000
  UNDP (lead) 150,000 50,000 50,000         250,000 50,000 100,000 150,000
  UNEP 20,000 20,000
China*   3,627,639 2015 19,269 10482% 4,292 1,256 16,030 2,988,670
  IBRD 685,900         685,900 412,500 762,100
  Germany 402,739         402,739 57,500 72,000 129,500
  UNDP 360,000 84,000 604,000 432,000      1,480,000 289,750 399,000 374,220 1,062,970
  UNEP 475,000         475,000 305,500 305,500
  UNIDO 84,000 500,000         584,000 308,050 385,550 693,600
  Japan                    - 35,000 35,000
Egypt 325,000 2018 386.3 25% 234.06 33.92 26.16 16.47       310.61 310,000
  UNIDO (lead) 195,000 100,000 295,000 50,000 60,000 160,000 270,000
  UNDP 30,000 30,000
  UNEP 20,000 20,000
Guyana         85,000 2015 1.8 10% 0.87            0.87 30,000
  UNEP (only) 85,000           85,000 30,000 30,000
Iraq       295,000 2015 108.4 13.82% 93.4 93.4 100,000
  UNEP (lead) 160,000 160,000 45,000 45,000
  UNIDO 135,000 135,000 25,000 30,000 55,000
Morocco       250,000 2017 59.7 20% 43.33 7.9         51.23 170,000
  UNIDO (lead) 150,000 60,000 40,000         250,000 100,000 100,000
  UNEP 70,000 70,000
Oman       150,000 2015 31.5 10% 26.03 1.11 0.78         27.92 60,000
  UNIDO (lead) 100,000         100,000 33,000 33,000
  UNEP 50,000           50,000 27,000 27,000
Philippines       325,000 2015 208.4 10% 107.2 8.85 1.7       117.75 240,000
  World Bank (lead) 195,000 65,000         260,000 90,000 150,000 240,000
  UNDP 65,000 65,000
Qatar       165,000 2015 86.9 20% 27.64 0.58         28.22 60,000
  UNIDO (lead) 55,000 80,000         135,000 40,000 40,000
  UNEP 30,000           30,000 20,000 20,000
Yemen       255,000 2015 158.2 15% 93.92 17.55 1       112.47 150,000
  UNIDO (lead) 70,000 60,000         130,000 20,000 80,000 100,000
  UNEP 125,000         125,000 50,000 50,000
Grand total 2,505,000 1,636,639 1,354,000 432,000   5,927,639 1,337,750 1,132,550 1,124,550 374,220 4,338,670

Country

Remaining eligible consumption

HPMP stage I preparation funding approved HPMP stage II preparation funding requested



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities recommended for blanket approval

Funds recommended  (US$)
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ALGERIA
SEVERAL

Ozone unit support

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

UNEP $257,400 $0 $257,400

$257,400 $257,400Total for Algeria

ANGOLA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Angola and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Angola

ANTIGUA AND BARBUDA
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)

UNIDO $10,000 $700 $10,700

SEVERAL

Ozone unit support

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

UNEP $60,000 $0 $60,000

$90,000 $3,300 $93,300Total for Antigua and Barbuda

ARMENIA
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

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Armenia and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

1
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IV: 
4/2015-3/2017)

UNIDO $120,000 $8,400 $128,400

$180,000 $13,800 $193,800Total for Armenia

BHUTAN
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Bhutan and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Bhutan

BOLIVIA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between the Plurinational State of Bolivia and the 
Executive Committee for the reduction of consumption of HCFCs.

SEVERAL

Ozone unit support

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

UNEP $78,867 $0 $78,867

$108,867 $3,900 $112,767Total for Bolivia

BRAZIL
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(foam sector plan)

UNDP $3,000,000 $225,000 $3,225,00032.7

$3,000,000 $225,000 $3,225,000Total for Brazil 32.7

BRUNEI DARUSSALAM
SEVERAL

Ozone unit support

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

UNEP $70,000 $0 $70,000

$70,000 $70,000Total for Brunei Darussalam

2
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BURUNDI
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Burundi and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that Burundi assumed all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing.

0.4

$60,000 $7,800 $67,800Total for Burundi 0.4

CAMBODIA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Cambodia and the Executive Committee for 
the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Cambodia

CHAD
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Chad and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Chad

CHILE
FOAM

Preparation of project proposal

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

UNDP $100,000 $7,000 $107,000
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $295,744 $22,181 $317,925

Approved 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.

0.3

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

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

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $27,022 $3,513 $30,535

Approved 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.

2.1

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

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

$492,766 $38,794 $531,560Total for Chile 2.4

CHINA
SEVERAL

Ozone unit support

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

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 
VII: 1/2015-12/2016)

UNEP $106,340 $106,340

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

CUBA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $162,473 $12,185 $174,658

Approved on the understanding that Cuba assumed all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing.

$162,473 $12,185 $174,658Total for Cuba

DOMINICAN REPUBLIC
SEVERAL

Ozone unit support

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

UNEP $134,333 $0 $134,333

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

Preparation of project proposal

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

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

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

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

UNIDO $80,000 $5,600 $85,600

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

UNIDO $80,000 $5,600 $85,600

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)

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

$290,000 $21,500 $311,500Total for Egypt

ETHIOPIA
SEVERAL

Ozone unit support

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

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Ethiopia

FIJI
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $47,900 $4,311 $52,211

Approved 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.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $31,900 $4,147 $36,047

Approved 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.

0.3

$79,800 $8,458 $88,258Total for Fiji 0.3
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GABON
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $46,000 $5,980 $51,980

Approved on the understanding that Gabon assumes all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing. 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 30.2 ODP tonnes, 
calculated using actual consumption of 29.7 ODP tonnes and 30.6 
ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under 
Article 7 of the Montreal Protocol.

$46,000 $5,980 $51,980Total for Gabon

GUATEMALA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Guatemala and the Executive Committee for 
the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Guatemala

GUINEA-BISSAU
SEVERAL

Ozone unit support

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

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Guinea-Bissau

GUYANA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$30,000 $3,900 $33,900Total for Guyana
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HAITI
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Haiti and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Haiti

HONDURAS
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Honduras and the Executive Committee for 
the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Honduras

IRAQ
REFRIGERATION

Preparation of project proposal

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

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNEP $45,000 $5,850 $50,850

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

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

$100,000 $9,700 $109,700Total for Iraq

JORDAN
SEVERAL

Ozone unit support

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

IBRD $147,333 $10,313 $157,646

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

Ozone unit support

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

UNEP $115,830 $0 $115,830

$115,830 $115,830Total for Kyrgyzstan

LEBANON
SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 4/2015-3/2017)

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

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

LESOTHO
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) Germany $68,000 $8,840 $76,840

Approved on the understanding that Lesotho assumes all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing.

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Lesotho and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

SEVERAL

Ozone unit support

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

UNEP $60,000 $0 $60,000

$158,000 $12,740 $170,740Total for Lesotho

MADAGASCAR
SEVERAL

Ozone unit support

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

UNEP $60,700 $0 $60,700

$60,700 $60,700Total for Madagascar
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MALDIVES
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Maldives and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Maldives

MAURITIUS
SEVERAL

Ozone unit support

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

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Mauritius

MEXICO
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(refrigeration servicing, technical assistance and monitoring)

UNIDO $120,000 $9,000 $129,000

The Secretariat was requested to update the agreement between 
the Government of Mexico and the Executive Committee to reflect 
a different consumption target for 2018 if stage II of the HPMP for 
Mexico is approved.

1.8

SEVERAL

Ozone unit support

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

UNIDO $247,000 $17,290 $264,290

$367,000 $26,290 $393,290Total for Mexico 1.8

MOLDOVA, REP
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between the Republic of Moldova and the Executive 
Committee for the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Moldova, Rep
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MOROCCO
FOAM

Preparation of project proposal

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

UNIDO $100,000 $7,000 $107,000

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNIDO $70,000 $4,900 $74,900

$170,000 $11,900 $181,900Total for Morocco

MYANMAR
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Myanmar and the Executive Committee for 
the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Myanmar

NAMIBIA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Namibia and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

SEVERAL

Ozone unit support

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

UNEP $60,000 $0 $60,000

$90,000 $3,900 $93,900Total for Namibia
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NICARAGUA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Nicaragua and the Executive Committee for 
the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Nicaragua

NIGERIA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $503,829 $37,787 $541,616

Approved on the understanding that Nigeria assumed all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing.

SEVERAL

Ozone unit support

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

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

$763,829 $55,987 $819,816Total for Nigeria

OMAN
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNEP $27,000 $3,510 $30,510

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

UNIDO $33,000 $2,310 $35,310

$60,000 $5,820 $65,820Total for Oman

PAKISTAN
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

UNIDO and UNEP were requested to submit to the Executive 
Committee the project completion report (PCR) for stage I of the 
HPMP of Pakistan no later than the 75th Meeting; to submit a 
verification report confirming that the country had met the 
Montreal Protocol targets for 2015 no later than the first meeting 
of 2016; and to satisfactorily address the issues on the licensing 
and quota system identified in the verification report for Pakistan 
during the preparation of stage II of the HPMP.

5.4
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $20,000 $1,500 $21,500

UNIDO and UNEP were requested to submit to the Executive 
Committee the project completion report (PCR) for stage I of the 
HPMP of Pakistan no later than the 75th Meeting; to submit a 
verification report confirming that the country had met the 
Montreal Protocol targets for 2015 no later than the first meeting 
of 2016; and to satisfactorily address the issues on the licensing 
and quota system identified in the verification report for Pakistan 
during the preparation of stage II of the HPMP.

2.0

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 4/2015-3/2017)

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

$284,467 $22,413 $306,880Total for Pakistan 7.4

PAPUA NEW GUINEA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Papua New Guinea and the Executive 
Committee for the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Papua New Guinea

PARAGUAY
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Paraguay and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Paraguay

PHILIPPINES
FOAM

Preparation of project proposal

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

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

$240,000 $16,800 $256,800Total for Philippines
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QATAR
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)

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

$60,000 $5,400 $65,400Total for Qatar

SAINT KITTS AND NEVIS
SEVERAL

Ozone unit support

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

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 IX: 
1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

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

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 11/2014-10/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Saint Vincent and the Grenadines

SUDAN
FUMIGANT

Methyl bromide

Technical assistance for the final phase-out of methyl 
bromide in the post harvest sector

UNIDO $181,610 $16,345 $197,955

Approved on the understanding that no additional funding will be 
provided for the Sudan for the phase-out of controlled uses of MB 
in the country; and that the Government of the Sudan is committed 
to meeting the complete phase-out of MB by 1 January 2015 by 
banning imports for controlled MB uses.

1.2

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNIDO $110,000 $7,700 $117,700

Approved 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. 
Noted that the Agreement was updated to reflect the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime.
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$291,610 $24,045 $315,655Total for Sudan 1.2

SURINAME
SEVERAL

Ozone unit support

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

UNEP $73,333 $0 $73,333

$73,333 $73,333Total for Suriname

SYRIA
SEVERAL

Ozone unit support

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

UNIDO $203,823 $14,268 $218,091

$203,823 $14,268 $218,091Total for Syria

TOGO
SEVERAL

Ozone unit support

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

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 
VIII: 1/2015-12/2016)

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

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

TUNISIA
FUMIGANT

Methyl bromide

Technical assistance for the final phase-out of methyl 
bromide in the palm dates sector

UNIDO $400,400 $28,028 $428,428

Approved on the understanding that no additional funding will be 
provided for Tunisia for the phase-out of controlled uses of methyl 
bromide (MB) in the country; and the Government of Tunisia is 
committed to meeting the complete phase-out of MB by 1 January 
2015 and banning imports for controlled MB uses as of that date.

6.6

$400,400 $28,028 $428,428Total for Tunisia 6.6

UGANDA
SEVERAL

Ozone unit support

Institutional strengthening (phase II: 1/2015-12/2016) UNEP $37,226 $0 $37,226

Noted that US $22,774 of US $60,000 was deducted in accordance 
with decision 64/9(c) and that UNEP would return US $34,741 of 
balances from phase I of the IS project to the 73rd meeting.

$37,226 $37,226Total for Uganda
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URUGUAY
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $20,000 $1,500 $21,5002.3

$20,000 $1,500 $21,500Total for Uruguay 2.3

VENEZUELA
SEVERAL

Ozone unit support

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

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 
X: 7/2015-6/2017)

UNEP $118,976 $0 $118,976

$118,976 $118,976Total for Vietnam

YEMEN
FOAM

Preparation of project proposal

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

UNIDO $80,000 $5,600 $85,600

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNEP $50,000 $6,500 $56,500

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

UNIDO $20,000 $1,400 $21,400

SEVERAL

Ozone unit support

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

UNEP $169,999 $0 $169,999

$319,999 $13,500 $333,499Total for Yemen

55.1GRAND TOTAL $10,891,741 $715,461 $11,607,202
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