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  عرض عام للقضايا التي حددت أثناء استعراض المشروعات

 

 تتضمن ھذه الوثيقة األقسام التالية: .1

 تحليل لعدد المشروعات واألنشطة المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة لالجتماع السادس والسبعين؛ )أ (

ايا التي حددت خالل عملية استعراض المشروعات، طلبات للشرائح المتعددة المتأخرة أو الشرائح القض )ب (
 المقبلة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 ؛72/40المشروعات اإليضاحية للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي إعماال للمقرر  )ج (

 وافقة الشمولية:الم )د (

تقارير التحقق من امتثال البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك التفاقھا بشأن خطة إدارة  )1(
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية. )2(

 المشروعات االستثمارية للنظر بصورة إفرادية. )ه (
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 وكاالت الثنائية والمنفذةمشروعات وأنشطة مقدمة من ال

طلبا للتمويل لشرائح التفاقات ومشروعات   138قدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة لالجتماع السادس والسبعين  .2
دوالرا أمريكيا تتضمن  839,795,980دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف (  187,851,019وأنشطة متعددة السنوات بمبلغ 
 ) بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال. وتغطي طلبات التمويل مايلي:المبلغ المطلوب من حيث المبدأ

سبع حاالت من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي ال  )أ (
ينخفض فيھا حجم االستھالك بما في ذلك المرحلة الثانية من ھذه الخطة للصيف تتألف من الخطط 

 القطاعية التالية:

 خطة قطاع الرغاوي الجسئة للبوليوريثان؛ )1(

 خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة؛ )2(

 خطة قطاع  أجھزة التبريد وتكييف الھواء الصناعية والتجارية؛ )3(

 خطة قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف؛ )4(

 خطة قطاع المذيبات؛ )5(

 ين.خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء وعنصر التمك )6(

 بلدا؛ 30شرائح من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا لعدد  )ب (

 بلدا؛ 24مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي لعدد  )ج (

إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة  )د (
 فلوروكربون ألربعة بلدان؛االستثمارية إلزالة الھيدروكلورو

ستة عشر مشروعا إليضاح التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي إعماال للمقرر  )ه (
 ؛40/72

 XXVI/9طلب واحد إلعداد عمليات حصر أو مسح بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون (المقرر  )و (
 الصادر عن مؤتمر األطراف).

مشروعا بمبلغ إجمالي قدره  64ت، تمت التوصية بالموافقة الشمولية على وعقب عملية استعراض المشروعا .3
مشروعا ونشاطا بمبلغ إجمالي قدره  61دوالرا أمريكيا بما في تكاليف دعم الوكالة  باإلضافة الى  9,469,890

حيث المبدأ) دوالرا أمريكيا شاملة تكاليف دعم الوكالة مطلوبة من  624,968,150دوالرا أمريكيا ( 167,718,874
قدمت للنظر بصورة إفرادية، وبلغت المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية والمشروعات المقدمة للنظر بصورة إفرادية 

 دوالرا أمريكيا. 177,188,764معا 

 طلبات تجديد التعزيز المؤسسي

بلدا مقابل  23لعدد استعرضت األمانة التقارير النھائية وطلبات تمديد تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي  .4
(ج) بشأن مستوى تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي وتجديداتھا، 74/51المقررات ذات الصلة بما في ذلك المقرر 

) بشأن الحاجة الى إدراج مؤشرات األداء لألنشطة المقررة. وجرت مراجعة جميع الطلبات مقابل ھ(74/51والمقرر 
من  7ارير المرحلية، وتنفيذ البرامج القطرية، والبيانات المبلغة بموجب المادة تقارير التعزيز المؤسسي السابقة، والتق

بروتوكول مونتريال، وأحدث التقارير عن تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والتقارير 
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ات ذات الصلة المتعلقة باالمتثال المرحلية للوكاالت الثنائية والمنفذة التي قدمت لالجتماع الخامس والسبعين، والمقرر
 التي اعتمدتھا األطراف في بروتوكول مونتريال.

، التوجيه بشأن تقديم مشروعات التعزيز المؤسسي 1وقدمت األمانة خالل اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت .5
نوعية. واسترعت األمانة الذي يتضمن قسما عن األھداف المشتركة للتعزيز المؤسسي، ومؤشرات شاملة ومؤشرات أداء 

نظر الوكاالت الى المشورة المقدمة بشأن المعايير المتوقعة للتصنيف المرضي لكل مؤشر من مؤشرات األداء الشاملة 
 .5األربعة لمشروعات التعزيز المؤسسي، وشجعت الوكاالت المنفذة على مناقشة درجات المعايير مع بلدان المادة 

 تم سحبھا بعد ذلك المشروعات واألنشطة المقدمة

خالل عملية استعراض المشروعات، لم يمكن معالجة القضايا المرتبطة بشريحة المرحلة األولى من خطة إدارة  .6
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت المناسب والخاصة بكل من انتيغوا وباربودا، وبوركينافاسو (الشريحة 

دوالرا أمريكيا ومن ثم سحبت  828,684انية)، والصومال (الشريحة الثانية بتكلفة تبلغ الثالثة)، والسنغال (الشريحة الث
 ، والموجزة فيمايلي:2من جانب الوكالة المنفذة. وترد أسباب ھذا السحب في الوثيقة المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح

وزون الوطنية ورسالة سحب الطلب الخاص بانتغوا وباربودا نتيجة لنقص االتصال مع وحدة األ )أ (
 الموافقة المطلوبة؛

سحب طلبا بوكينافاسو والسنغال بالنظر الى عدم تقديم تقارير التحقق بشأن استھالك  )ب (
. وأثارت األمانة مسائل تتعلق بالتقلبات 2015و 2014و 2013الھيدروكلوروفلوروكربون لألعوام 

لبت من اليونيب واليونيدو مناقشة ذلك الكبيرة في مستويات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون، وط
مع البلدان المعنية، وإجراء تعديالت في نقاط البداء لتحقيق الخفض التجميعي الدائم في استھالك 
الھيدروكلوروفلوروكربون باالعتماد على االستھالك الذي تم التحقق منه. وفي ھذه الحالة سوف يتعين 

اتيجيات خطط إدارة إزالة المواد تقديم تعديل على مستويات التمويل، واستر
 الھيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المتصلة بھا واالتفاقات المقابلة الخاصة بالمرحلة األولى؛

سحب طلب الصومال نتيجة للقضايا التي أثيرت فيما يتعلق باستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون، ولم  )ج (
 .2015و 2014لعامي  7المادة  يقدم البرنامج القطري أو بيانات االستھالك بموجب

 وقف التمويل رھنا بتقديم تقارير التحقق أو تحقيق الشروط النوعية

حتى نھاية االجتماع الخامس والسبعين، كان التمويل الموافق عليه في االجتماع الرابع والسبعين لشرائح خطط  .7
 5، وجمھورية الو الديمقراطية الشعبية4الدومينيكية، والجمھورية 3إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألرمينيا

، مازال موقوفا بواسطة أمين الخزانة الى أن يتم تقديم تقارير التحقق أو أي توضيحات أخرى. وخالل االجتماع 6وتايلند

                                                      
 .2016مارس/ آذار  2-1مونتريال،   1
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6الوثيقة   2
لى أن تنتھي األمانة من استعراض تقرير التحقق، ووفق علي الشريحة الثالثة على أساس الفھم بأنه لن يمكن تحويل األموال الى اليونيب ا  3

 (أ)).74/23والتأكيد بأن حكومة أرمينيا في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال واالتفاق (المقرر 
التحقق،  ووفق على الشريحة الثالثة على أساس الفھم بأنه لن يمكن تحويل األموال الى اليوئنديبي الى أن تنتھي األمانة من استعراض تقرير  4

 )).2(د)(74/44وأكدت األمانة أن حكومة الجمھورية الدومينيكية في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال واالتفاق (المقرر 
ووفق علي الشريحة الثالثة على أساس الفھم بأنه لن يمكن تحويل األموال الى اليونيب الى أن تنتھي األمانة من استعراض تقرير التحقق،   5

 (أ)).74/23جمھورية الو الديمقراطية الشعبية في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال واالتفاق (المقرر  وأن حكومة
ووفق علي الشريحة الثانية على أساس الفھم بأنه لن يمكن تحويل األموال الى البنك الدولي الى أن تنتھي األمانة من استعراض تقرير   6

 ).2(ب)(74/48ة امتثال لبروتوكول مونتريال واالتفاق (المقرر التحقق، وتؤكد أن حكومة تايلند في حال
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، 7الخامس والسبعين كان التمويل لشرائح خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكلمن البحرين
 ، موقوفا الى أن يتم تحقيق الشروط النوعية.9، والمملكة العربية السعودية8وغواتيماال

وعقب االجتماع الخامس والسبعين، تلقت األمانة تقارير تحقق مرضية قدمت من حكومات أرمينيا والجمھورية  .8
ريحة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الدومينيكية وجمھورية الو الديمقراطية الشعبية وتايلند، وتأكيد بأن اإلنفاق من الش

في المائة من الحدود القصوى لالتفاق، وأن االتفاق بين رئاسة األرصاد الجوية  20الھيدروكلوروفلوروكربونية قد بلغ 
والبيئة في المملكة العربية السعودية قد وقع مما أسفر عن صرف األموال من أمين الخزانة للوكاالت الثنائية والمنفذة 

 معنية.ال

ونظرا ألن االتفاق بين شعبة التعاون الدولي في وزارة البيئة في غواتيماال واليونيب لم يوقع، قد ترغب اللجنة  .9
التنفيذية في حث الحكومة على توقيع االتفاق المشار إليه أعاله حتى يمكن ألمين الخزانة أن يفرج عن األموال المرتبطة 

 ).2(ج)(75/59بالشريحة الثالثة إعماال للمقرر 

 قضايا حددت خالل استعراض المشروعات

 طلب للشرائح المتعددة أو المقبلة المتأخرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وصلت خالل االجتماع السادس والسبعين تقديمات للحصول على شرائح المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  .10
 لھيدروكلوروفلوروكربونية ألربعة بلدان تضمنت طلبات للنظر في الشرائح المتعددة في نفس الوقت نتيجة لمايلي:المواد ا

دمج طلبات الشرائح للبلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك نتيجة للتأخر في التنفيذ والحاجة الى  )أ (
 )؛11واندونيسيا 10استكمال المرحلة األولى (شيلي

للبلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك للتمكين من شراء المعدات الالزمة  طلبات شرائح متقدمة )ب (
 ).13وسانت لوشيا 12لكفاءة تنفيذ األنشطة (البحرين

التي قدمت  5، خالل االجتماع الخامس والسبعين أن بلدان المادة ضمن جملة أموروالحظت اللجنة التنفيذية،  .11
تيجة للتأخر الكبير في التنفيذ سوف تقدم خططا منقحة تأخذ في االعتبار بشأنھا طلبات شرائح متعددة لنفس االجتماع ن

 )).2(ب)(3/75إعادة تخصيص الشرائح المستحقة (المقرر 

) لالجتماع السادس 2015ولعام  2014وفي حالة شيلي، فإن طلب تقديم الشريحتين المتأخرتين المتبقيتين (لعام  .12
قدمت أيضا لنفس االجتماع، وأن خطة العمل المنقحة المصاحبة للطلب سوف  والسبعين كان مدفوعا بأن المرحلة الثانية

تتيح استكمال المرحلة األولى والحد من التداخل بين المراحل خالل التنفيذ، ومن المتوقع مع الموافقة على الشرائح 
نية بحلول ديسمبر/ كانون المتأخرة، أن تستكمل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو

 دون طلبات إضافية للتمديد. 2017الثاني 

                                                      
ن ووفق على الشريحة الثالثة على أساس استثنائي على أساس الفھم بأن األموال الموافق عليھا لن تحول الى اليونيب الى أن يصل اإلنفاق بأ  7

في المائة من الحدود القصوى لإلنفاق إعماال  20يحة األولى الى األموال الموافق عليھا لن تحول الى اليونيب الى أن يصل اإلنفاق من الشر
 (ب)).75/51(ج) من اإلنفاق (المقرر 5للفقرة 

، أن أمين الخزانة لن يفرج عن التمويل لليونيب الى أن تتلقي األمانة تأكيدا ضمن جملة أمورووفق علي الشريحة الثالثة على أساس الفھم،   8
 )).2(ج)(75/59عاون الدولي في وزارة البيئة في غواتيماال واليونيب قد وقع (المقرر بأن االتفاق بين شعبة الت

ة ووفق على الشريحة الثالثة على أساس الفھم بأن األموال الموافق عليھا لن تحول الى اليونيدوالى أن يتم االنتھاء من االتفاق بين رئاس  9
 (د)).75/64(المقرر واليونيب والتوقيع عليھا األرصاد الجوية والبيئة 

 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/24الوثيقة   10
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/36الوثيقة   11
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/18الوثيقة   12
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/44الوثيقة   13
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وقدمت حكومة أندونيسيا طلبا للحصول على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى والمرحلة الثانية من خطة إدارة  .13
وفي ضوء خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع السادس والسبعين للحد من التداخل بين المراحل، 

العمل المنقحة للمرحلة األولى مما سييسر إدخال البدائل التي تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي وتيسر البدء في 
 تنفيذ أنشطة اإلزالة في قطاع خدمة البريد وأوصت األمانة بالجمع بين الشريحتين الثالثة والرابعة من المرحلة األولى.

ن التقديم المسبق للشريحة المتعلقة بشراء المعدات سوف يسفر عن زيادة مردودية تكلفة وفيما يتعلق ببنين، فإ .14
في المائة من الميزانية المخصصة للمعدات) ولذا طلبت  30شرائح المعدات وشحنھا (أي تكاليف الشحن المستخدمة حتى 

دوالر أمريكي)  70,000بعة والخامس (حكومة بنين الموافقة على األموال المخصصة لليونيدو في إطار الشريحتيت الرا
مع الشريحة الثالثة وفيما يتعلق بسانت لوشيا، طلبت الحكومة تمويال مسبقا بسبب انخفاض مستويات التمويل في كل من 

 دوالرا أمريكيا على التوالي). 5,697دوالر أمريكيا و  3,259الشريحة الرابعة والشريحة الخامسة لليونيدو (أي 

مانة ھذه الطلبات في الظروف النوعية الواردة من كل بلد وخطط العمل المنقحة المقدمة لضمان واستعرضت األ .15
 دعم طلبات الشرائح، وقدمت توصيات وفقا لذلك على النحو الوارد في الوثائق ذات الصلة.

ھالك، قد األخرى وخاصة البلدان التي ينخفض فيھا حجم االست 5ونظرا ألن الظروف قد تنشأ في بلدان المادة  .16
 ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

عن تنفيذ الشرائح الموافق عليھا من خطط إدارة  5أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة وبلدان المادة  )أ (
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت المحدد وتجنب التأخيرات في تقديم شرائح التمويل 

 في المستقبل؛

ضمان التخطيط السليم وتوزيع الشرائح  5الت الثنائية والمنفذة وبلدان المادة أن تطلب من الوكا )ب (
للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  لضمان كفاءة شراء المعدات 

 20مع مراعاة المقررات ذات الصلة الصادرة من اللجنة التنفيذية وخاصة المتطلبات الخاصة بإنفاق 
في المائة من إجمالي التمويل الموافق عليه  10في المائة من الشريحة السابقة ولتخصيص ما اليقل عن 

من حيث المبدأ لقطاع خدمة التبريد لمرحلة خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وحتى 
 الشريحة األخيرة؛

من مرحلة من خطط إدارة إزالة المواد أن تنظر في أي طلب تمويل للموافقة على شريحتين أو أكثر  )ج (
الھيدروكلوروفلوروكربونية في نفس اجتماع اللجنة التنفيذية على أساس كل حالة على حدة مع مالحظة 

 متطلبات خطط العمل واإلنفاق المنقحة واالتفاقات.

 72/47ر المشروعات اإليضاحية  للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي إعماال للمقر

 خلفية

فكرة لمشروعات إيضاحية بشأن التكنولوجيات  26نظرت اللجنة التنفيذية في االجتماع الرابع والسبعين  .17
. وعقب 72/40، إعماال للمقرر 14المنخفضة القدرة على االحترار العالمي وثالث دراسات جدوى لتبريد المناطق

مشروعا إليضاح التكنولوجيات المنخفضة  13وإلعداد  15قمناقشات، ووفق على التمويل لدراسة واحد لتبريد المناط
. 17، على أن تقدم المقترحات الكاملة لالجتماعين الخامس والسبعين والسادس والسبعين16القدرة على االحترار العالمي

لبات وعالوة على ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية على أن تنظر خالل االجتماع الخامس والسبعين في عدد محدود من الط
                                                      

 الجمھورية الدومينيكية ومصر والكويت. 14
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  91,743الجمھورية الدومينيكية ووفق عليه بموجب  دراسة جدوى لوضع نموذج أعمال لتبريد المناطق في 15

 ).27/74دوالرا أمريكيا لليوئنديبي (المقرر  8,257البالغة 
 (ب).21/74المقرر  16
برات الرفيعة لإليضاح والتدريب على عالوة على ذلك احتفظت اللجنة التنفيذية في برنامج عمل اليونيدو بطلب أموال إلعداد مركز إقليمي للخ  17

 ).24/74المقرر التكنولوجيات البديلة اآلمنة لألوزون والمنخفضة القدرة على االحترار العالمي في أوروبا وآسيا الوسطى قدمته حكومة االتحاد الروسي (
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اإلضافية إلعداد مشروعات إيضاحية للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في قطاع تصنيع أجھزة 
كانا قد قدما من قبل  20ومصر 19، وإعادة تقديم مقترحين كاملين بمشروعين إيضاحيين لكل من كولومبيا18تكييف الھواء

 .21ين ودراسات جدوى إضافية لتبريد المناطقولكنھما لم ينظرا خالل االجتماع الرابع و السبع

مقترح مشروع أيضا لبدائل  11اللجنة التنفيذية علما خالل االجتماع الخامس والسبعين بعدد  وأحاطت .18
، 23المنخفضة القدرة على االحترار العالمي ومقترحين لدراسات جدوى لتبريد المناطق  22الھيدروكلوروفلوروكربون

. وعقب مناقشات في فريق اتصال أنشأه رئيس االجتماع، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل 21/74قدما إعماال للمقرر 
، ومشروعين إيضاحيين للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي 24دراستي جدوى لتبريد المناطق

إيضاحية لقطاع الرغاوي  ، كما وافقت على السماح بإعادة تقديم خمسة مقترحات لمشروعات26والمغرب 25لكولومبيا
(كولومبيا ومصر والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتايلند) وثالثة مقترحات بمشروعات إيضاحية لقطاع 
التبريد وتكييف الھواء (الصين والمملكة العربية السعودية وغرب آسيا) لالجتماع السادس والسبعين باإلضافة إلى تلك 

 .)42/75حصلت على تمويل إلعداد المشروع خالل االجتماع الرابع والسبعين (المقرر المشروعات المعلقة التي 

 عرض عام للمشروعات اإليضاحية المقدمة لالجتماع السادس والسبعين

 18، قدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة لالجتماعين الخامس والسبعين والسادس والسبعين 40/72إعماال للمقرر  .19
 18,028,551ح التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي بتمويل إجمالي قدره مقترحا بمشروع إليضا

دوالرا أمريكيا إلعداد المشروع (ووفق عليه بالفعل)  598,130دوالرا أمريكيا (شامال تكاليف دعم الوكالة) يتألف من 
به. وبلغ المستوى الشامل للتمويل  دوالرا أمريكيا للمشروعات اإليضاحية على النحو الذي قدمت 17,430,421و

ماليين دوالر أمريكي خصصت بموجب المقرر  10ماليين دوالر أمريكي زيادة عن مبلغ  8المطلوب مايقرب من 
40/72. 

وخالل عملية استعراض المشروعات، قامت الوكاالت الثنائية والمنفذة بترشيد التكاليف الخاصة بالمشروعات  .20
، وسحب مشروع إيضاحي كان قد قدم 27 (ج)74/21اع السادس والسبعين إعماال للمقرر اإليضاحية المقدمة لالجتم

دوالرا أمريكيا باستثناء تكاليف دعم الوكالة). وعلى ذلك فإن مستوى التمويل الكلي  4,707,321(بمستوى تمويل قدره 
شامال إعداد المشروع (أي دوالرا أمريكيا  11,395,605بلغ  72/40لجميع المشروعات اإليضاحية بموجب المقرر 

 ماليين دوالر أمريكي. 10دوالرات أمريكية زيادة عن التمويل المتوافر البالغ  1,395,605

وتيسيرا لالستعراض، جرى تجميع المشروعات التي ستنظر خالل االجتماع السادس والسبعين في مجموعات  .21
 على النحو التالي:

                                                      
 (د).74/21المقرر  18
 .74/38المقرر   19
 .74/39المقرر  20
 (د).74/21المقرر  21
 قطاع التبريد وتكييف الھواء وستة في قطاع الرغاوي.خمسة في   22
 مصر والكويت.  23
دوالر أمريكي شاملة تكاليف دعم الوكالة  100,000دراسة جدوى لتبريد المناطق في القاھرة الجديدة، مصر والتي سوف تتضمن نموذج أعمال بمبلغ   24

رن بين ثالث تكنولوجيات غير عينية، لالستخدام في تكييف الھواء المنزلي في الكويت ) ودراسة جدوى تقا35/75 و 33/75لليونيب واليونيدو (المقرران 
 .75/36و 75/34دوالر أمريكي بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة لليونيب واليونيدو (المقرران  100,000بمبلغ 

دوالر  535,000في شركة صناعات ثيرموتار المحدودة بمبلغ كغاز تبريد في تصنيع أجھزة تكييف الھواء التجارية  R-290مشروع إيضاحي الستخدام   25
 ).75/40أمريكي بما في ذلك تكاليف دعم اليوئنديبي (المقرر 

ألوزون في مشروع إيضاحي عن استخدام تكنولوجيا اإلرغاء بالبنتان المنخفض التكلفة للتحويل الى التكنولوجيات التي ال تستخدم المواد المستنفدة ل  26
دوالرا أمريكيا بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة لليونيدو (المقرر  300,135وليوريثان والمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المغرب بمبلغ رغاوي الب

75/41.( 
طلبت من الوكاالت الثنائية والمنفذة ترشيد تكاليف المشروعات اإليضاحية للتمكين من الموافقة على عدد كبير من المشروعات  27
، ولمواصلة استكشاف مصادر أخرى 40/72ماليين دوالر أمريكي إعماال للمقرر 10يضاحية بموجب التمويل المتوافر البالغ اإل

 للتمويل اإلضافي.
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تبريد وتكييف الھواء والتجميع بتكلفة إجمالية تبلغ سبعة مشروعات إيضاحية في القطاع الفرعي لل )أ (
 دوالرا أمريكيا (شاملة تكاليف دعم الوكالة) في ستة بلدان وإقليم واحد (غرب آسيا)؛ 6,804,193

دوالرا أمريكيا (شاملة  1,310,724خمسة مشروعات إيضاحية في قطاع الرغاوي بتكلفة إجمالية تبلغ  )ب (
 لدان؛تكاليف دعم الوكالة) في خمسة ب

دوالرا أمريكيا  1,847,423ثالثة مشروعات إيضاحية في قطاع خدمة التبريد بتكلفة إجمالية تبلغ  )ج (
(شاملة تكاليف دعم الوكالة) تتألف من مشروع  واحد للبلد الواحد وإقليم واحد (أوروبا) ومشروع 

بحر الكاريبي عالمي (يغطي مصر والمكسيك وجمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، وأقاليم ال
 وأفريقيا الشرقية).

موجزا لتفاصيل طلبات التمويل لجميع المشروعات اإليضاحية (شاملة إعداد المشروع  1ويتضمن الجدول  .22
وتكاليف المشروع على النحو المقدم به وتكاليف دعم الوكالة) ويرد وصف تفصيل لكل مشروع من المشروعات 

 النحو المبين في العمود األول من الجدول. اإليضاحية في وثيقة االجتماع المعني على

 : عرض عام لتقديم المشروعات اإليضاحية (بالدوالرات األمريكية)1الجدول 
  البلد

 (رقم وثيقة اللجنة التنفيذية)
 التكلفة المتفق عليھا التكلفة المقدمة إعداد المشروع القطاع الوكالة

 المقدمة لالجتماع السادس والسبعين
 د وتكييف الھواء والتجميعقطاع التبري

التبريد  اليوئنديبي )76/25الصين (
وتكييف 
 الھواء

24,000 1,234,693 1,097,931 

 524,000 590,000 40,000 تجميع اليوئنديبي )28/ 76كوستاريكا ( 
التبريد  اليوئنديبي )38/ 76الكويت( 

وتكييف 
 الھواء

20,000 343,000 293,000 

التبريد  اليونيدو )76/46دية (المملكة العربية السعو
وتكييف 
 الھواء

30,000 1,690,000 1,570,000* 

التبريد  البنك الدولي )76/46(  المملكة العربية السعودية 
وتكييف 
 الھواء

0 1,306,800 1,306,800 

 846,300 968,665 60,000 تجميع اليونيدو )76/56عالمي: (األرجنتين، تونس) (
التبريد  اليونيدو/ اليونيب ) 76/57( إقليمي: غرب آسيا 

وتكييف 
 الھواء

0 750,000 700,000 

 قطاع الرغاوي
 248,380 282,480 0 الرغاوي اليوئنديبي )76/26( كولومبيا 
 295,000 340,000 0 الرغاوي اليوئنديبي )76/31مصر

 0 4,707,321 30,000 الرغاوي اليوئنديبي كون جزءا من المرحلة الثانية)يالھند (سحب ل

 96,250 274,016 30,000 الرغاوي اليونيدو )76/46المملكة العربية السعودية (
 222,200 493,366 40,000 الرغاوي اليونيدو ) 76/48جنوب أفريقيا (

 352,550 355,905 30,000 الرغاوي البنك الدولي )76/50تايلند (
 الخدمةقطاع 

 141,000 144,000 15,000 ةالخدم اليوئنديبي ) 76/40(جزر المالديف
 591,600 852,600 50,000 الخدمة االتحاد الروسي )76/57(إقليمي: أوروبا وآسيا الوسطى 

 955,100 1,105,100 150,000 الخدمة اليونيدو/ اليونيب )76/56عالمي(
 9,240,111 15,437,946 519,000  غير متاح التكلفة

 722,229 1,157,340 36,330  غير متاح تكاليف الدعم
  مجموع التكاليف

 
  غير متاح

555,330 16,595,286 9,962,340 
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  البلد
 (رقم وثيقة اللجنة التنفيذية)

 التكلفة المتفق عليھا التكلفة المقدمة إعداد المشروع القطاع الوكالة

الموافق عليه في االجتماع الخامس والسبعين
التبريد  اليوئنديبي )75/42كولومبيا (

وتكييف 
 الھواء

0 500,000 500,000 

 280,500 280,500 40,000 الرغاوي اليونيدو )75/58( المغرب 
 54,635 54,635 2,800  تاحغير م تكاليف الدعم

 835,135 835,135 42,800  غير متاح مجموع التكاليف
 10,797,475 17,430,421 598,130 المجموع الكلي للتكاليف

ازات التبريد للبلدان دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة المقابلة في حالة الموافقة على مشروع الترويج لبدائل غ 160,000سيخفض مستوى التمويل بمقدار  *
 المرحلة الثانية) -التي ترتفع فيھا درجة حرارة البيئة (براھا

 
 استعراض مقترحات المشروعات اإليضاحية بواسطة األمانة

 تالحظ األمانة مع التقدير: .23

المعنيين بمساعدة من الوكاالت الثنائية والمنفذة إلعداد  5الجھود التي تبذلھا حكومات بلدان المادة  )أ (
 ديم مقترحات إليضاح التكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على االحترار العالمي.وتق

الجھود التي تبذلھا الوكاالت الثنائية والمنفذة لترشيد تكاليف المشروعات المقدمة لالجتماع السادس  )ب (
 (ج). 74/21وفقا للمقرر والسبعين 

فذة بما يتعلق بمقترحات المشروعات التي تسوية مالحظات األمانة من طرف الوكاالت الثنائية والمن )ج (
 سبق تقديمھا وأعيد تقديمھا لالجتماع السادس والسبعين ؛

واستعرضت األمانة لكل مقترح مشروع استنادا الى المناقشات التي أجراھا أعضاء اللجنة التنفيذية خالل  .24
لصلة التي اعتمدتھا اللجنة التنفيذية االجتماعين الرابع والسبعين والخامس والسبعين والمقررات السياساتية ذات ا

 ، وفيما يلي موجز لھا:40/7228والمعايير الواردة في المقرر 

 زيادة المعارف بشأن التكنولوجيات البديلة التي تمثل خطوة تكنولوجية كبيرة الى األمام؛ )أ (

من  وصف التكنولوجيا، وصلتھا باألنشطة األخرى في البلد، وإمكانيات تكريرھا في كمية كبيرة )ب (
األنشطة في نفس القطاع الفرعي والترويج لكفاءة الطاقة (حسب مقتضى الحال، ونظرا التأثيرات 

 البيئية األخرى؛

 التوزيع الجغرافي؛ )ج (

القطاعات مع منح األولوية لتصنيع أجھزة تكييف الھواء وللقطاعات األخرى (وخاصة الرغاوي)  )د (
مقارنة بالمشروعات المستكملة في المرحلة األولى من والقيمة المضافة للتكنولوجيا البديلة المقترحة بال

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

فترة التنفيذ القصيرة نسبيا لتعظيم الفرص الستخدام نتائج األنشطة في المرحلة الثانية من خطة إدارة  )ه (
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 التصنيع المؤھلة باالضطالع بالتحول الى التكنولوجيا البديلة.االلتزام من جانب منشئات  )و (

                                                      
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62من الوثيقة  97بما في ذلك اإلرشاد اإلضافي المقدم في االجتماع الثالث والسبعين (الفقرة   28
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وقدمت األمانة تعليقات للوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية عن جميع المشروعات اإليضاحية اعقبتھا مناقشات  .25
ف أوضحت القضايا المعلقة.وعالوة على ذلك، طلبت األمانة مشورة تقنية من خبراء مستقلين في التبريد وتكيي

 الھواء.ويتضمن المرفق األول نتائج استعراض كل مشروع من المشروعات اإليضاحية.

وعقب عملية االستعراض، ولتيسير المناقشات من جانب اللجنة التنفيذية خالل االجتماع الرابع والسبعين، قامت  .26
المشروعات الموصي بالموافقة  األمانة بتجميع المشروعات اإليضاحية في المجموعتين التاليتين:المجموعة األولى تدرج

عليھا والمجموعة الثانية تدرج المشروعات التي لديھا قضايا معلقة مثل القيمة اإليضاحية المضافة للتكنولوجيا، ونقص 
رسالة الموافقة، والتداخل المحتمل مع المقترحات األخرى، والتوزيع الجغرافي، وتوافر األموال على النحو الوارد في 

 .2الجدول 

 40/72: جدول  موجز للمشروعات اإليضاحية المقدمة بموجب المقرر 2لجدول ا
  البلد

 (رقم الوثيقة)
التكلفة (بالدوالر  الوكالة القطاع المرجع (عنوان موجز)

 *األمريكي)
 المشروعات الموافق عليھا خالل االجتماع الخامس والسبعين (للرجوع إليه)

التبريد وتكييف  في تكييف الھواء التجاري 290- الھيدروكربونات )75/42كولومبيا( 
 الھواء

 535,000 اليوئنديبي

 300,135 اليونيدو الرغاوي تكنولوجيا الرغاوي بالبنتان المنخفض التكلفة (58/75) المغرب  
 835,135المجموع 

 قدمت لالجتماع السادس والسبعين: المجموعة األولى (مقترحات مشروعات يوصي بالموافقة عليھا)
التبريد وتكييف  المكثفات العاملة باألمونيا )76/25الصين( 

 الھواء
 اليوئنديبي

1,174,786 

 560,680 اليوئنديبي تجميع غرف التبريد باألمونيا/ ثاني أكسيد الكربون )76/28( كوستاريكا  

/ 290وحدات تكييف الھواء بالھيدروكربونات )76/38الكويت (  
 م األداءتقيي 32- الھيدروفلوروكربون

التبريد وتكييف 
 الھواء

 313,510 اليوئنديبي

ثاني أكسيد الكربون فوق النقطة الحرجة في السوبر )76/56( عالمي: (األرجنتين، تونس)  
 ماركت تجميع

 905,541 اليونيدو تجميع

 315,650 اليوئنديبي الرغاوي وضع جھاز صرف الرغاوي المنخفضة التكلفة )76/31مصر ( 
 104,913 اليونيدو الرغاوي الھيدروفلوروأورفين في رغاوي الرش )76/46العربية السعودية ( المملكة 
 242,198 اليونيدو الرغاوي استخدام رغاوي الحقن بتفريع الھواء (الھيدروكربونات) )76/48جنوب أفريقيا ( 
 377,229 يالبنك الدول الرغاوي خفض الھيدروفلوروأورفين في رغاوي الرش )76/50تايلند ( 

 153,690 اليوئنديبي الخدمة الھيدروفلوروأورفين في مصايد األسماك )76/40( ملديف 

 666,676 االتحاد الروسي الخدمة مركز التدريب واالعتماد اإلقليمي لمجال التبريد)76/57(إقليمي: أوروبا وآسيا الوسطى
 4,814,873المجموع

 وعة الثانية (مقترحات المشروعات بقضايا معلقة)قدمت لالجتماع السادس والسبعين: المجم
  البلد

 (رقم الوثيقة)
مجموع  القضية الوكالة القطاع اإلشارة (عنوان موجز)

 التكاليف
الھيدروفلوروأوروفين/ )76/46( المملكة العربية السعودية  

الھيدروكربونات في تصنيع
 أجھزة تكييف الھواء المقسمة

التبريد
وتكييف
 الھواء

التداخل: رسالة موافقة التوزيع  يونيدوال
 الجغرافي

1,679,900** 

/ 290- الھيدروكربونات ) 76/46( المملكة العربية السعودية  
في  32- الھيدروفلوروكربون

وحدات تكييف ھواء الغرف
 والمجمعة

التبريد
وتكييف
 الھواء

التداخل: منشأة أنشئت بعد تاريخ البنك الدولي
 رافيالقطع والتوزيع الجغ

1,398,276 

التبريد المرحلة الثانية من براھا )76/57آسيا ( إقليمي: غرب  
وتكييف
 الھواء

اليونيب/ 
 اليونيدو

 771,500 رسائل الموافقة

خفض الھيدروفلوروأورفين في )76/26كولومبيا (  
 األلواح والرش

 270,734 التوزيع الجغرافي. اليوئنديبي الرغاوي

ية غازات التبريد، نوع )76/56عالمي ( 
االحتواء، إدخال غازات التبريد
المنخفضة القدرة على االحترار

 العالمي

اليونيب/  الخدمة
 اليونيدو

 1,027,057 رسائل الموافقة قيمة اإليضاح
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  البلد
 (رقم الوثيقة)

التكلفة (بالدوالر  الوكالة القطاع المرجع (عنوان موجز)
 *األمريكي)

 5,147,467المجموع
 10,797,475 المجموع الكلي

 بما في ذلك تكاليف الدعم. *
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة المقابلة في حالة الموافقة على مشروع الترويج لبدائل غازات التبريد للبلدان  160,000سيخفض مستوى التمويل بمقدار  **

 المرحلة الثانية) -التي ترتفع فيھا درجة حرارة البيئة (براھا

 
 االحترار العالمي عرض عام لمجموع تكاليف مقترحات المشروعات اإلضاحية للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على

دوالرا  4,814,873أسفر االستعراض الذي أجرته األمانة للمشروعات اإليضاحية عن توصية بالموافقة على  .27
أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) لمشروعين في قطاع تصنيع أجھزة تكييف الھواء ومشروعين في قطاع 

الرغاوي، ومشروعين في قطاع خدمة التبريد. وسوف تخضع تركيب وتجميع التبريد، وأربعة مشروعات في قطاع 
 ).2التوصية بالموافقة على المشروعات المتبقية لمزيد من المناقشات في اللجنة التنفيذية (الجدول 

 توصية األمانة

قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على المقترحات الخاصة بالمشروعات اإليضاحية للبدائل  .28
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/12خفضة القدرة على االحترار العالمي في ضوء التقييم الوارد في الوثيقة المن

 والمعلومات المقدمة في الوثائق ذات الصلة الخاصة باللجنة التنفيذية.

 المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية

ضة حجم االستھالك التفاقياتھا الخاصة بخطط إدارة إزالة يقدم ھذا القسم تقارير التحقق عن امتثال البلدان المنخف .29
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية.

تقارير التحقق من امتثال البلدان المنخفضة حجم االستھالك التفاقاتھا بشأن خطط إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

بلدا لغرض التحقق من االمتثال التفاق خطط إدارة  17، اختارت األمانة عينة من 29 (ج)46/61 للمقرر إعماال .30
.وقد اختيرت ھذه البلدان باستخدام المعايير 3إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المبين في الجدول 

 التالية:

احدة في جنوب آسيا، وواحدة في أوروبا وآسيا الوسطى التوزيع الجغرافي للبلدان (ثمانية في أفريقيا وو )أ (
 وسبعة في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي)؛

مستوى استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون فيما بين البلدان (أي أحد عشر بلدان باستھالك خط أساس  )ب (
أربعة طن متري، و 200و 101طن متري، وبلدين باستھالك خط أساس يتراوح بين  100يقل عن 

 طن متري؛ 200بلدان باستھالك خط أساس يزيد عن 

 بلدان لم تحصل بعد على تمويل إلعداد تقرير التحقق؛ )ج (

التوزيع بين الوكاالت الثنائية والمنفذة (ثالثة عشرة لليونيب وبلدين لليوئنديبي وبلد واحد لليونيدو وبلد  )د (
  واحد أللمانيا).

                                                      
في المائة من البلدان التي لديھا خط أساس استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  20ة أن تقدم خالل االجتماع األول من كل عام قائمة تمثل طلب من األمان  29

ن امتثال طنا متريا، ولديھا موافقة على خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للموافقة على تمويلھا ألغراض التحقق م 360كحد أقصى قدره 
 البلد لالتفاق الخاص بخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لذلك العام.
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 ن اإلمتثال إلتفاقاتھا بشأن خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو فلورو كربونيةللتحقق م 5عينة من بلدان المادة  3الجدول 
خط أساس  البلد الرقم

الھيدروكلوروفلوروكربون 
(طن متري)

موعد طلب الشريحة  الوكالة الرئيسية المتعاونة
 التالية

 2018 اليونيب/ اليونيدو 432.51*  بنن 1
 2018 اليونيب 18.50  الرأس األخضر 2
 2018 اليونيب/ اليونيدو 292.7  دتشا 3
 2020 اليوئنديبي/ اليونيب 186.51  السلفادور 4
 2018 اليونيدو/ اليونيب 427.73*  اإلكوادور 5
 2020 اليونيب 15.10  غرينادا 6
 2018 اليونيب/ اليوئنديبي 31.02  ياناوغ 7
 2020 اليوئنديبي/ اليونيب 263.68  جامايكا 8
 2018 يونيبال 66.61  رغيزستانيق 9

 2020 ألمانيا 95.45  ليبيريا 10
 2018 اليونيب/ اليونيدو 118.18  مبيقاموز 11
 2020 اليونيب/ اليوئنديبي 20.00  نيبال 12
 2020 اليونيب/ اليوئنديبي 8.92  سانت كيتس ونيفيس 13
 2018 اليونيب/ اليونيدو 5.13  سانت فنسنت وجزر غرينادين 14
 2018 ونيب/ اليونيدوالي 30.37 سيراليون 15
 2019 اليونيب/ اليوئنديبي 81.74  سوازيلند 16
 2020 اليونيب/ اليونيدو 89.95 زامبيا 17

 طنا متريا إالّ أنه ألغراض التمويل ظل البلد يعامل كما أنه بلد ذات االستھالك المنخفض. 360كان خط أساس االستھالك يفوق  *

 
 توصية األمانة

كزية في أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تدرج في تعديالت كل منھا على برامج قد ترغب اللجنة المر .31
العمل التي ستقدم لالجتماع السابع والسبعين، تمويل لتقارير التحقق للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد 

الواردة  5الوكالة لكل بلد من بلدان المادة دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم  30,000الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 
 .3في الجدول 

 المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية

دوالرا أمريكيا شامال  9,469,890مشروعا ونشاطا بمبلغ إجمالي قدره  64يدرج المرفق الثاني في ھذه الوثيقة  .32
ضمن موافقة اللجنة التنفيذية الشروط أو األحكام ذات تكاليف الدعم التي يوصي بالموافقة الشمولية عليھا. وسوف تت

 الصلة في برامج التنفيذ المرتبطة بالشرائح المعنية للمشروعات المتعددة السنوات.

 المشروعات االستثمارية للنظر بصورة مفردة

 624,968,150دوالرا أمريكيا ( 167,718,874يقترح عدد واحد وستين مشروعا/ نشاطا بمبلغ إجمالي قدره  .33
دوالرا أمريكيا) بما في ذلك المبلغ الذي طلب من حيث المبدأ) شاال تكاليف الدعم بعد االستعراض الذي أجرته األمانة، 
للنظر بصورة مفردة. وتيسيرا للنظر من جانب اللجنة التنفيذية للمشروعات االستثمارية للنظر بصورة مفردة، صنفت 

أيضا قسما  4. ويتضمن الجدول 4وفقا للقضايا على النحو الوارد في الجدول األمانة المشروعات بحسب القطاع، وجمعتا 
 .1عن المشروعات اإليضاحية للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي الواردة في الجدول 

ى بصورة وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر الطلب المقدم للحصول على الشريحة الثالثة من المرحلة األول .34
مشتركة مع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لفيت نام بالنظر إلى العالقات 
الجوھرية بين التعديل المقترح على خطة قطاع الرغاوي الموافق عليھا في المرحلة األولى والخطة القطاعية المقترحة 

 الواردة في المرحلة الثانية.
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 : مشروعات مقدمة للنظر بصورة منفردة4الجدول 
اللجنة  الوكالة المشروع البلد

 التنفيذية
 القضية

مشروعات إليضاح التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي
المشروعات اإليضاحية للقدرات  عدة بلدان

 المنخفضة على االحترار العالمي
 1جدول  عدة وكاالت

 أعاله
احية التي سيتم اختبارھا المشروعات اإليض

 باالستناد الى التقييم الوارد أعاله
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد   تشيلي
الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 

 الشريحة األولى - الثانية

ية والخاصة تسوية جميع القضايا التقن *24/76 اليوئنديبي
خطة إدارة إزالة بالتكاليف المرحلة الثانية من 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد   أندونيسيا

الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 
 الشريحة األولى - الثانية

تسوية جميع القضايا التقنية والخاصة  )* 36/76( اليوئنديبي/ البنك الدولي
يف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة بالتكال

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد   باكستان

الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 
 الشريحة األولى - الثانية

تسوية جميع القضايا التقنية والخاصة  76/42 اليونيب/ اليونيدو
إزالة  بالتكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد   بنما

الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 
 الشريحة األولى - الثانية

تسوية جميع القضايا التقنية والخاصة  76/43 اليونيب/ اليوئنديبي
بالتكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

 ربونيةالمواد الھيدروكلوروفلوروك
جمھورية فنزويال 

  (البوليفارية)
خطة إدارة إزالة المواد 

الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 
 الشريحة األولى - الثانية

تسوية جميع القضايا التقنية والخاصة  76/54 اليونيب/ اليونيدو
بالتكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد  نام تييف

الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 
 الشريحة األولى - الثانية

لم يتم االتفاق بشأن التكاليف، معاملة المنشئات  55/76* البنك الدولي
 غيرالمؤھلة

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين

 الصين

إزالة المواد خطة إدارة 
الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 

 الشريحة األولى - الثانية

 عدة وكاالت

76/25 

رھنا بالمناقشات بشأن الخطط القطاعية في 
 الصين

 مازالت التكاليف قيد المناقشة البنك الدولي خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجسئة
 مازالت التكاليف قيد المناقشة و/ ألمانيااليونيد خطة قطاع رغاوي البولسترين المسحوبة

 مازالت التكاليف قيد المناقشة اليونيدو تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف
خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء 

 الصناعي والتجاري
 مازالت التكاليف قيد المناقشة اليوئنديبي

ة والخاصة تسوية جميع القضايا التقني اليونيب خطة قطاع المذيبات
 المرحلة الثانية - بالتكاليف

قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء 
 وعنصر التمكين

تسوية جميع القضايا التقنية والخاصة  اليابانالمانيا/اليونيب/ 
 المرحلة الثانية - بالتكاليف

 طلب شريحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
طة إدارة إزالة المواد خ بنن

الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 
 الشريحة الثانية - األولى

طلب مسبق للحصول على الشريحتين الرابعة  76/18 اليونيب/ اليونيدو
والخامسة للتمكين من إصدار أوامر الشراء 

 ومن ثم خفض تكاليف شحن المعدات
خطة إدارة إزالة المواد  شيلي

كربونية المرحلة الھيدروكلوروفلورو
 للشريحتين الرابعة والخامسة - األولى

تنقيح االتفاق للتمكين من جمع الشريحتين  76/24 
 الرابعة والخامسة وتمديد فترة التنفيذ

خطة إدارة إزالة المواد  اندونيسيا
الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 

 الشريحة الثانية - األولى

اليوئنديبي/ اليونيدو/ البنك
 ولي/ استرالياالد

احتمال إعادة األموال واحتمال تنقيح االتفاق  76/36
 لجمع الشريحتين الثالثة والرابعة معا

خطة إدارة إزالة المواد  سانت لوتشيا
الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 

 الشريحة الثانية - األولى

طلب مسبق لجمع الشريحتين الرابعة  76/44 اليونيب/ اليونيدو
 تقدم من ھذا االجتماع والخامسة

 احتمال استبدال منشأة، تنقيح االتفاق 76/55 البنك الدولي الشريحة الثالثة –المرحلة األولى  ت ناميفي
 تتضمن الوثيقة أيضا شريحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. *
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 المرفق األول

 
  اإليضاحية المقدمةتقييم األمانة للمشروعات 

  )40/72(المقرر 
 مشروعات قدمت لالجتماع السادس والسبعين

القطاع الفرعي لتكييف الھواء والتجميع

 اللجنة التنفيذية) 25/76الصين (البلد 

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة

بطريقة لولبية شبه محكمة باألمونيا في صناعة  للتحويلمشروع إيضاحي لوحدة تكثيف التبريد القابل  عنوان المشروع
 أجھزة  التبريد الصناعية والتجارية في شركة فوجيان سنومان المحدودة.

 المكثف اللولبى/ الصناعي/ التجاري القطاع الفرعي/ التطبيق

 األمونيا/ وثاني أكسيد الكربون التكنولوجيا البديلة

دوالر  25,680أي  دوالر أمريكي تكلفة المشروع زئدا  1,174,786دوالر أمريكي ( 1,200,466 التمويل اإلجمالي بالدوالر األمريكي
 أمريكي إلعداد المشروع)

المستخدم في تحديد مدى مالءمة وحدات تكثيف التبريد القابلة للتحويل بوتيرة لولبية شبه محكمة بثاني أكسيد الكربون باعتباره غاز التبريد الثاني الوصف: 
 بريد الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسوف تستخدم التكنولوجيا البديلة وتوجد في البيئة المحكمة في المصانع.نظم الت

 نجاحه،: كان المشروع يرتبط ارتباطا وثيقا بأنشطة اإلزالة المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين. فإذا ثبت التقييم
في أجھزة التبريد الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالشحن بغازات  22- سيوفر حال تكنولوجيا لإلحالل مكان الھيدروكلوروفلوروكربون

د المستنفدة لألوزون، وستوفر بديال سليما للتخلص من الموا 5كيلوغرام,. ولم يسبق أن اختيرت ھذه التكنولوجيا في بلدان المادة  200التبريد الذي يقل عن 
ماركت ومخازن وتحقيق القدرة المنخفضة على االحترار العالمي وتحسين كفاءة الطاقة في تطبيقات التبريد الصغيرة والمتوسطة الحجم بما في ذلك السوبر 

 يدة عائقا أمام نشر التكنولوجيا.السالسل المبردة. وقد تكون حقوق الملكية الفكرية بشأن تصميم المكثفات والتي تصر عليھا المنشأة المستف

 

 اللجنة التنفيذية) 28/76كوستاريكا (البلد 

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة

مشروع إيضاحي لتطبيق نظام التبريد العامل باألمونيا وثاني أكسيد الكربون ليحل مكان  عنوان المشروع
المتوسطة الحجم في شركة برمز كالس لمخازن المنتجين وتجار التجزئة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 للصناعات.

 التجميع (التبريد التجاري) القطاع الفرعي/ التطبيق

 R-717, R-744 التكنولوجيا البديلة

دوالر أمريكي  42,800دوالرا أمريكيا تكلفة المشروع زائدا   560,680دوالر أمريكي (أي  603,480 التمويل اإلجمالي بالدوالر األمريكي
 اد المشروع)إلعد

كعامل لتحويل الحرارة،  R-744كغاز تبريد رئيسي و R-717مع استخدام  R-744و R-717تصميم وتركيب نظام من مرحلتين يعمل بالمواد الوصف: 
لفنيين. وسوف تستخدم ، وتدريب المھندسين وا22- واختبار النظام لتقييم أدائه وكفاءة الطاقة بالمقارنة بالنظام المعتمد على الھيدروكلوروفلوروكربون

في البلدان التي تتماثل في الظروف  R-744و R-717المعلومات المجمعة في وضع المعايير والخطوط التوجيھية بشأن تصميم وتركيب وتشغيل نظم 
  المناخية مع كوستاريكا

مما يمثل خطوة تكنولوجية إلى األمام.  R-744و R-717 سوف يؤدي المشروع إلى زيادة المعارف عن نظام التبريد من مرحلتين العامل بالموادالتقييم: 
لمشروع، سيوفر وكان المشروع يرتبط بأنشطة اإلزالة المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا. وإذا ثبت نجاح ھذا ا

المستخدم في تطبيقات السوبر ماركت والمخازن المبردة  22- وكلوروفلوروكربونتكنولوجيا سليمة منخفضة القدرة على االحترار العالمي لتحل مكان الھيدر
طن من قدرات استنفاد األوزون) من  0.035طن متري ( 0.64مع إمكانية تحسين كفاءة الطاقة في نظام التبريد الجديد. وتبلغ اإلزالة المرتبطة بالمشروع 

 الھيدروكلوروفلوروكربون

 

 للجنة التنفيذية)ا 38/76الكويت (البلد 

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة

مشروع إيضاحي ألداء التكنولوجيا الخالية من  الھيدروكلوروفلوروكربونية والمنخفضة القدرة على  عنوان المشروع
 االحترار العالمي في تطبيقات تكييف الھواء

 تكييف الھواء التجاري القطاع الفرعي/ التطبيق

 32- والھيدروفلوروكربون 290-الھيدروكلوروفلوروكربون التكنولوجيا البديلة

دوالر   21,400دوالرات أمريكية تكلفة المشروع زائدا  313,510دوالرات أمريكية (أي  334,910 التمويل اإلجمالي بالدوالر األمريكي
 إعداد المشروع) أمريكي
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أطنان، وأجھزة صغيرة  8بطاقة  32-اء المعتمد على الھيدروكلوروفلوروكربونتقييم أداء نوعين من أجھزة تكييف الھواء: نظام تكييف الھو الوصف:
. وسيجري رصد وتقييم أداء النوعين من األجھزة مع مراعاة، ضمن جملة 290-طنا باستخدام غازات التبريد بالھيدروكربونات 40لتبريد المباني بطاقة 

ة الطاقة واستھالك الطاقة وسيجري مقارنتھا باألجھزة المعتمدة على أمور، أداء معدات الضغط والمكثفات، وأجھزة البخر، وكفاء
 ألف من نفس الحجم والطاقة410- . والھيدروفلوروكربون22-الھيدروكلوروفلوروكربون

كلوروفلوروكربونية للمشروع صالت محتملة مع وضع استراتيجية أفضل لقطاع الخدمة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو التقييم: 
ن التي ترتفع فيھا للكويت. وفي حالة نجاح المشروع، سيوفر اإلمكانيات إلدخال أجھزة تكييف الھواء المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في جميع البلدا

 درجات حرارة البيئة.

 

 اللجنة التنفيذية) 46/76المملكة العربية السعودية (البلد 

 اليونيدو ةالوكالة المنفذ

مشروع إيضاحي بشأن الترويج لغازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي والمعتمدة على  عنوان المشروع
 الھيدروفلوروأورفين لقطاع تكييف الھواء في البلدان التي ترتفع فيھا درجات حرارة البيئة.

 أجھزة تكييف الھواء المنزلية القطاع الفرعي/ التطبيق

خليط الھيدروفلوروأورفين/ الھيدروفلوروكربون المنخفض القدرة على االحترار العالمي،  التكنولوجيا البديلة
 .290- والھيدروكربونات

دوالر أمريكي  32,100دوالر أمريكي تكلفة المشروع و 1,679,900دوالر أمريكي (أي  1,712,000 التمويل اإلجمالي بالدوالر األمريكي
 )إلعداد المشروع

تصنيع واختبار أجھزة تكييف ھواء الغرب والوحدات المقسمة بخالئط الھيدروفلوروأورفين والھيدروفلوروكربون التي تخفض فيه القدرة على  الوصف: 
تشغيل اإلنتاج . وسيعاد تصميم الوحدات وترشيدھا بما في ذلك تحقيق معايير كفاءة الطاقة. وسيجري 290- االحترار العالمي فضال عن الھيدروكربونات 

ام خط إنتاج اإليضاحي للتحقق من اإلجراءات والمھنية الالزمة.ونظرا للقصور في خط التصنيع الحالي لكي يعمل بغازات التبريد القابلة لالشتعال، سيق
  لمحاكاة اإلنتاج ثم تحويله فيما بعد إلى خط إنتاج كامل.

. ويمثل استخدام الھيدروفلورواورفين في درجات حرارة البيئة المرتفعة 40/72ولوية بموجب المقرر يعالج المشروع قطاعا من القطاعات ذات األ التقييم: 
دية، والمتعلق تقدما تكنولوجيا. وفي حالة نجاح المشروع، سيتسبب في تداخل جزئي مع المشروع اإليضاحي المقدم من البنك الدولي للمملكة العربية السعو

وعالوة على ذلك، توجد ثالثة مقترحات لمشروعات إيضاحية في المملكة العربية السعودية، ولم ترد أية رسالة موافقة من  .290- باختبار الھيدروكربونات
 الحكومة بشأن ھذا المشروع.

 

 اللجنة التنفيذية) 46/76المملكة العربية السعودية (البلد 

 البنك الدولي الوكالة المنفذة

صناعات تكييف الھواء لتطوير أجھزة تكييف ھواء الغرف والمجمعة باستخدام  مشروع إيضاحي في عنوان المشروع
 غازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي.

 أجھزة تكييف الھواء المنزلية والتجارية القطاع الفرعي/ التطبيق

 32-والھيدروفلوروكربون 290- الھيدروكربونات التكنولوجيا البديلة

 (أعدت دون تمويل إلعداد المشروع) 1,398,276جمالي بالدوالر األمريكيالتمويل اإل

لوضع واختبار (في ظل الظروف المختبرية) وترشيد نماذج لوحدات تكييف ھواء الغرف والمجمعة المعتمدة على غازات تبريد  الوصف: 
وف ارتفاع درجات حرارة البيئة، وتقييم التكلفة اإلضافية للتحويل، ونشر ، وتقييم أدائھا للطاقة في ظل ظر290- والھيدروكربونات 32- الھيدروفلوروكربون

  النتائج على الصناعات في المملكة العربية السعودية وغيرھا من البلدان.

ولوجيات التي تنخفض ، وقد يكون له تأثيرات إيجابية على إدخال التكن40/72يعالج المشروع قطاعا من القطاعات ذات األولوية بموجب المقرر  التقييم: 
 3.59ة بھذا المشروع فيھا القدرة على االحترار العالمي لتشغيل أجھزة تكييف الھواء في البلدان التي ترتفع فيھا درجة حرارة البيئة.وتبلغ اإلزالة المرتبط

نشئتين في المشروع مؤھلة بالنظر إلى أنھا قد طن من قدرات استنفاد األوزون.ولن يكون عنصر المشروع المتعلق بشركة صناعات بترا التي ھي إحدى الم
). وعالوة على ذلك فإن المشروع يتداخل بصورة جزئية مع المشروع اإليضاحي الذي قدمته 50/74 و 44/76أنشئت عقب تاريخ القطع (المقرران 

 32- كييف الھواء المعتمدة على الھيدروفلوروكربونويجري تصنيع وحدات ت 290- الھيدروكربوناتاليونيدو للملكة العربية السعودية والمتعلق باختبار 
  في العديد من البلدان، وھناك مامجموعه ثالثة مقترحات إيضاحية في المملكة العربية السعودية. 290- والھيدروكربونات

 

 اللجنة التنفيذية) 56/76عالمي (البلد 

 اليونيدو الوكالة المنفذة

دخال تكنولوجيا التبريد باستخدام ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج للسوبر ماركت المشروع اإليضاحي إل عنوان المشروع
 (األرجنتين وتونس).

 التجميع (التبريد التجاري) القطاع الفرعي/ التطبيق

 ثاني أكسيد الكربون التكنولوجيا البديلة

دوالر أمريكي  64,200الرا أمريكيا تكلفة المشروع ودو 905,541دوالرا أمريكيا (أي  969,741التمويل اإلجمالي بالدوالر األمريكي
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 إلعداد المشروع)

س إدخال نظم التبريد المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج في اثنين من السوبر ماركت تمثيليين اختيرا بعناية في األرجنتين وتون الوصف: 
وسيعالج المشروع االستدامة الطولية األجل للبدائل وغير ذلك من القضايا التقنية ذات  وكالھما يقع في ظروف مناخية دافئة بصورة معتدلة في قارتين.

  الصلة بحالتھا بشأن التركيب والتكلفة.

 الذي يستخدم 22- في حالة نجاح المشروع سيوفر تكنولوجيا سليمة ومنخفضة القدرة على االحترار العالمي لتحل مكان الھيدروكلوروفلوروكربون التقييم: 
ن الدافئة في كال في السوبر ماركت وتطبيقات التخزين المبرد مع إمكانية تحسين كفاءة الطاقة في نظام التبريد الجديد. ويتوقع أن يعاد تكراره في البلدا

 اإلقليمين ومن ثم الترويج الستخدام غازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في قطاع التجميع.

 

 اللجنة التنفيذية) 57/76قليمي (غرب آسيا) (إالبلد 

 اليونيب، واليونيدو الوكالتان المنفذتان

 الترويج الستخدام بدائل غازات التبريد في البلدان التي ترتفع فيھا درجة حرارة البيئة عنوان المشروع

 تكييف الھواء القطاع الفرعي/ التطبيق

 والھيدروفلوروأورفين 290-يدروكربوناتوالھ 32-خالئط الھيدروفلوروكربونالبدائل

 دوالر أمريكي (اإلعداد بدون تمويل إلعداد المشروع) 771,500التمويل المطلوب (بالدوالر األمريكي)

 غير معروفة تكاليف الدعم (بالدوالر األمريكي)

القدرة على االحترار العالمي في صناعة أجھزة تكييف الھواء االرتكاز على التقدم المحرز في المشروع اإليضاحي للترويج بالبدائل المنخفضة الوصف: 
تحقيق تقدم في في البلدان التي ترتفع فيھا درجات حرارة البيئة في غرب آسيا، المرحلة األولى من براھا (ووفق عليه خالل االجتماع التاسع والستين) و

على االحترار العالمي في قطاع تكييف الھواء في البلدان التي ترتفع فيھا درجات قدرة أصحاب المصلحة على استخدام غازات التبريد المنخفضة القدرة 
في نظم تكييف حرارة البيئة. ويركز المشروع على بناء قدرات تصميم محلية، ووضع نماذج لتقييم غازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي 

 الھواء وتقاسم المعارف والمنتديات التقنية.

وقد يكون له تأثيرات إيجابية عن إدخال التكنولوجيات المنخفضة القدرة  40/72يعالج المشروع قطاعا من القطاعات ذات األولوية بموجب المقرر  التقييم: 
روع في االعتبار المشروعين على االحترار العالمي في نظم تكييف الھواء العاملة في البلدان التي ترتفع فيھا درجات حرارة البيئة. وقد أخذ استعراض المش

حلة األولى من اإليضاحيين بشأن تصنيع أجھزة تكييف الھواء في المملكة العربية السعودية اللذين قدمھما اليونيدو والبنك الدولي وتقرير استكمال المر
زة تكييف الھواء في المملكة العربية السعودية مشروع براھا اإليضاحي الذي قدمه اليونيب واليونيدو. وسوف يستكمل المشروع اإليضاحي عن تصنيع أجھ

األخرى حيث أدخلت نظم تكييف الھواء المعتمدة على غازات التبريد المنخفضة القدرة على  5(اليونيدو)، ويرتكز على الدروس المستفادة من بلدان المادة 
 المشاركة. 5االحترار العالمي، ولم تصل رسائل موافقة من بلدن المادة 

 

 الرغاوي قطاع

 اللجنة التنفيذية) 26/76كولومبيا (البلد 

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة

من  5المشروع اإليضاحي للتحقق من استخدام الھيدروفلوروأورفين في األلواح المنفصلة في بلدان المادة  عنوان المشروع
 خالل وضع تركيبات تحقق مردودية تكاليفھا.

 زي البوليوريثان الجسئة، األلواح المنفصلة، الرشرغا القطاع الفرعي/ التطبيق

 1336maam(z)-) ومنخفض الھيدروفلوروأورفينھ(1233zd-منخفض ھيدروفلوروأورفين  التكنولوجيا البديلة

 دوالرا أمريكيا (أعد بدون تمويل إعداد المشروع) 270,734التمويل اإلجمالي بالدوالر األمريكي

لھيدروفلوروأورفين المنخفضة لالستخدام في رغاوي البوليسترين لصناعة األلواح المنفصلة وترشيد التركيبة لتحقيق األداء التأكد من تركيبة االوصف: 
ب، وتحليل التكاليف فيما بين مختلف تركيبات الھيدروفلوروأورفان 141-الحراري للرغاوي المماثل للتركيبات العاملة بالھيدروكلوروفلوروكربون

ب.وستجري النشطة في دار النظم وتتضمن وضع التركيبات واختبارھا وتحليل 141- كيبات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربونالمنخفضة والتر
 النتائج، واالختبارات الميدانية وحلقات عمل نشر المعلومات.

لمنخفض مما سيخفض من تكلفة نظم البوليوالت وزيادة وضع ترشيد تركيبات البوليوالت السابقة الخلط المعتمدة على الھيدروفلوروأورفين ا التقييم: 
ولومبيا السالمة االقتصادية للمواد الھيدروفلوروأورفين لمنشئات الرغاوي وخاصة المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويمكن تكرار النتائج في ك

 290-اليف. وقد ووفق على أحد اإليضاحات (استخدام الھيدروكربوناتبالنظر الحتمال زيادة أداء االنخفاض المحتمل في التك 5وغيرھا من بلدان المادة 
لخامس (بروبان) كغاز تبريد بديل في تصنيع أجھزة تكييف الھواء التجارية في شركة ثيرموتار للصناعات المحدودة) في كولومبيا خالل االجتماع ا

  .*والسبعين

 

 اللجنة التنفيذية) 31/76مصر (البلد 

 اليوئنديبي فذةالوكالة المن

مشروع إيضاحي للخيارات المنخفضة التكلفة للتحويل الى التكنولوجيات غير المستخدمة للمواد المستنفدة  عنوان المشروع
 لألوزون في رغاوي البوليوريثان في منشئات االستخدام متناھية الصغر.

 رغاوي البوليسترين الجسئة للصب في المكان القطاع الفرعي/ التطبيق
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 فورمات الميثيل، الميثيل لتكنولوجيا البديلةا

 دوالرا أمريكيا (بدون الحصول على تمويل إلعداد المشروع)  315,650التمويل اإلجمالي بالدوالر األمريكي

لصب في الموقع أو بدال وضع وحدة صرف الرغاوي المنخفضة التكلفة باالعتماد على جھاز ھوائي ال يعتمد على الطاقة الكھربائية الستخدامات االوصف: 
، من ذلك استكشاف الخيارات لخفض تكاليف صرف الرغاوي المتوافرة حاليا في األسواق والتي يمكن استخدامھا بواسطة المنشئات متناھية الصغر

ند الطلب (تستخدم اآلن في استكشاف خيارات نظم رغاوي البوليسترين سابقة التعبئة المغلقة التي تنطوي على فترة حياة طويلة ويمكن استخدامھا ع
 كولومبيا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية في بعض التطبيقات).

دة يمكن أن يفيد تنفيذ المشروع المنشئات متناھية الصغر من خالل خفض تكلفة جھاز صرف الرغاوي، وتوفير نظم الرغاوي سابقة التعبئة المعتم التقييم: 
المنخفضة والتي يمكن استخدامھا بسھولة عند الطلب.غير أن المقترح ال يوضح بصورة دقيقة البدائل المنخفضة القدرة على على قدرات االحترار العالمي 

طن من قدرات استنفاد األوزون  4.4االحترار الحراري بالنظر إلى أنه يستخدم التكنولوجيا المتوافرة تجاريا بالفعل. وتبلغ اإلزالة المرتبطة بھذا المشروع 
 ب.141- د الھيدروكلوروفلوروكربونبع

 

 اللجنة التنفيذية) 46/76المملكة العربية السعودية (البلد 

 اليونيدو الوكالة المنفذة

المشروع اإليضاحي إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام الھيدروفلوروأورفين كعامل نفخ  عنوان المشروع
 في درجات حرارة البيئة المرتفعة.الرغاوي في تطبيقات رغاوي الرش 

 رغاوي البوليوريثان الجسئة، الرش القطاع الفرعي/ التطبيق

 1336mzz(Z)- ، والھيدروفلوروأورفين1233zd(E)- الھيدروفلوروأورفين التكنولوجيا البديلة

 إعداد المشروع)  32,100لفة المشروع زائداأي دوالرا أمريكيا تك 104,913دوالر أمريكي ( 137,013التمويل اإلجمالي بالدوالر األمريكي

كعامل  1336mzz(Z)- ، والھيدروفلوروأورفين1233zd(E)- الھيدروفلوروأورفينإيضاح منافع وإمكانية التطبيق وإمكانية التكرار من استخدام الوصف: 
اليف الرأسمالية والتشغيلية بالمقارنة بالبدائل األخرى من نفخ مشترك مع الماء في رغاوي البوليسترين في قطاع رغاوي الرش، وتقييم التخفيضات في التك

 خالل استخدام عامل نفخ الرغاوي الفيزيائي والمياه بعد الترشيد وخفض كثافة الرغاوي، وفرض الموصلية الحرارية.

كبير من المنشئات الصغيرة والمتوسطة  سيزيد المشروع من المعارف عن تطبيق مستحضرات الھيدروفلوروأورفين المخفضة في قطاع يضم عدد التقييم: 
ي إطار المرحلة الحجم مع ما ينطوي عليه ذلك من تحديات محددة أمام إدخال التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي وقدم التمويل بالفعل ف

ية لدور النظم المملوكة محليا لمواءمة المستحضرات بما في ذلك األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعود
ب 141- مستحضرات الھيدروفلوروأوروفين، وتعد شركة شام نجد من بين عمالء دور النظم ھذه.ولذا لم يتبق أي استھالك من الھيدروكلوروفلوروركربون

 في المملكة العربية السعودية. مؤھل للتمويل. وعالوة على ذلك، ھناك ما مجموعة ثالثة مقترحات إيضاحية

 

 اللجنة التنفيذية) 48/76جنوب أفريقيا (البلد 

 اليونيدو الوكالة المنفذة

المشروع اإليضاحي للمزايا التقنية واالقتصادية للحقن المعان بالتفريغ الھوائي في مصنع األلواح  عنوان المشروع
 ب إلى البنتان141- ركربونالھيدروكلوروفلوروالمنفصلة الذي أعيد تھيئته من 

 رغاوي البوليوريثان القطاع الفرعي/ التطبيق

 السيكلوبنتان التكنولوجيا البديلة

دوالر أمريكي إلعداد  42,800أي دوالر أمريكي تكلفة المشروع زائدا  242,198( 284,998 التمويل اإلجمالي بالدوالر األمريكي
 المشروع).

نتاج بواسطة الحق المعان بالتفريغ الھوائي لدى استخدام السيكلوبنتان كعامل نفخ الرغاوي وإيضاح السالمة المحقة لعمليات تقييم مزايا عملية اإل الوصف:
 اإلرغاء

ب الى السيكلوبنتان، وخفض تكاليف السالمة وخفض كثافة الرغاوي 141-: يمكن أن ييسر المشروع التحويل من الھيدروكلوروفلوروكربونالتقييم
ب وقد استخدمت تكنولوجيا الحقن ومن ثم خفض تكاليف التشغيل المعان بالتفريغ العوائي في العديد من 141- نة بالنفخ بالھيدروكلوروفلوروكربونبالمقار

تمويل، خالل ب المؤھلة لل141- .وقد جرى تمويل جميع استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون5من بينھا بلد واحد على األقل من بلدان المادة  5بلدان المادة 
 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب أفريقيا.

 

 اللجنة التنفيذية) 50/76تايلند (البلد 

 البنك الدولي الوكالة المنفذة

ط لتطبيقات رغاوي المشروع اإليضاحي في دور نظم الرغاوي في تايلند لتشكيل البوليوالت السابقة الخل عنوان المشروع
 البوليوريثان للرش باستخدام عامل نفخ منخفض القدرة على االحترار الحراري.

 رغاوي البوليوريثان الجسئة، رغاوي الرش. القطاع الفرعي/ التطبيق

والھيدروفلوروأورفان  1336mzz(Z)- ، والھيدروفلوروأورفين1233zd(E)- الھيدروفلوروأورفين التكنولوجيا البديلة
 مل نفخ مشترك مع الماء.كعا
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إلعداد  32,100دوالرا أمريكيا تكاليف المشروع زائدا  377,229دوالرا أمريكيا (أي  409,329 التمويل اإلجمالي بالدوالر األمريكي
 المشروع).

ام المواد الھيدروفلوروأورفين لتطبيقات تدعيم قدرة دارين من دور النظم المحلية على تشكيل واختبار وإنتاج البوليوالت السابقة الخلط باستخدالوصف: 
يد الكربون رغاوي الرش للمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحقيق وترشيد استخدام كعامل النفخ المشترك من المواد الھيدروفلوروأورفين وثاني أكس

ب بأقل قدر من تكاليف تشغيل إضافية، وإعداد 141- ربونالستخدامات رغاوي الرش لتحقيق األداء الحراري المماثل لذلك الخاص بالھيدروكلوروفلوروك
ب، ونشر 141- تحليل للتكاليف لمختلف المستحضرات المخفضة الھيدروفلوروأورفين بالمقارنة بالمستحضرات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون

 نتائج التقييم على دور النظم في تايلند وغيرھا من البلدان.

تحديات  5لمشروع من المعارف المتعلقة باستخدام المستحضرات المنخفضة الھيدروفلوروأورفين في قطاع حددت فيه بلدان المادة سوف يزيد االتقييم: 
يدعم من نظامين  بالنظر الى القيود الى تعرقل استخدام عوامل النفخ القابلة لالشتعال.ومن المتوقع بعد ترشيد المستحضرات المنخفضة الھيدروفلوروأورفين

في المائة من  10الى  25ن النظم المحلية، خفض تكاليف التشغيل في المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم وخاصة المستحضرات المنخفضة بنحو م
ار من البلد التكرالھيدروفلوروأورفين.وعالوة على ذلك، يرتبط المشروع بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند، وتم إيضاح إمكانية 

 ب.141- طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.88أو اإلقليم. وتبلغ اإلزالة المرتبطة بھذا المشروع 

 

 قطاع خدمة التبريد

 اللجنة التنفيذية) 40/76مالديف (البلد 

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة

خالية من الھيدروكلوروفلوروكربون والمنخفضة القدرة على االحترار المشروع اإليضاحي للبدائل ال عنوان المشروع
 العالمي في التبريد في قطاع مصايد األسماك.

 التبريد في قطاع مصايد األسماك القطاع الفرعي/ التطبيق

 المواد الھيدروفلوروأوروفين أو خالئط الھيدروفلوروأوروفين التكنولوجيا البديلة

دوالر أمريكي إلعداد  16,050دوالرا أمريكيا زائدا  153,690دوالرا أمريكيا (أي  169,740 دوالر األمريكيالتمويل اإلجمالي بال
 المشروع)

مزودة بعدد تحديد التكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على االحترار العالمي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالستخدام في أجھزة التبريد ال الوصف:
 كيلوغرام في قطاع مصايد األسماك. وسيجري اختيار المنشئات المستفيدة خالل تنفيذ المشروع. 200الى  150من غازات التبريد التي تتراوح بين كبير 

لإلحالل مكان  يرتبط المشروع بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمالديف.  وفي حالة نجاح المشروع، سيوفر حال تكنولوجيا التقييم:
المستخدم في نظم التبريد في مراكب الصيد. ولم يجر اختبار التكنولوجيا قبل ذلك أبدا في أي بلد وسيوفر بديال سليما  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  منخفض القدرة على االحترار العالمي لالستخدام في الصناعات السمكية

 

 تنفيذية)اللجنة ال 57/76اإلقليم: أوروبا (البلد 

  االتحاد الروسي الوكالة المنفذة

إقامة مركز إقليمي دولي للخبرات الرفيعة للتدريب واالعتماد والمشروعات اإليضاحية بشأن غازات  عنوان المشروع
  التبريد البديلة المنخفضة القدرة على االحترار العالمي.

 خدمة التبريد القطاع الفرعي/ التطبيق

 غير محدد لةالتكنولوجيا البدي

إلعداد  53,500دوالرا أمريكيا تكلفة المشروع زائدا  666,676دوالرا أمريكيا (أي  720,176 التمويل اإلجمالي بالدوالر األمريكي
 المشروع)

التبريد المنخفضة القدرة تحسين القدرات التقنية لقطاعي التبريد وتكييف الھواء، والمساعدة في التغلب على العقبات التي تواجه تطبيق غازات  الوصف:
وتكييف على االحترار العالمي، وتحسين ممارسات الخدمة، وخفض االنبعاثات من غازات التبريد، وإسداء مشورة الخبراء بشأن تصميم معدات التبريد 

لخاصة بالقيام مع تلك الخاصة باالتحاد الھواء لتحسين كفاءة الطاقة ودورة حياة التأثيرات المناخية، والمساعدة في وضع السياسات لتوحيد القواعد ا
ولوجيات األوروبي، ووضع مشروعات إيضاحية صغيرة للترويج لبدائل التبريد والرغاوي السليمة من ناحية األوزون والمناخ ونشر المعلومات عن التكن

 الجديدة.

سين ممارسات خدمة التبريد واالرتقاء بھا الى مستوى المعايير الدولية من سيفيد تنفيذ المشروع البلدان في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى من خالل تح التقييم:
روكربون خالل تشغيل المركز غير أن المشروع لم يوضح البدائل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي، وال توجد أي تخفيضات في الھيدروكلوروفلو

 في البلدان المرتبطة بالمشروع.

 

 لجنة التنفيذية)ال 56/76عالمي(البلد 

 اليونيدو واليونيب الوكالتان المنفذتان

المشروع اإليضاحي نوعية غازات التبريد واالحتواء وإدخال غازات التبريد المنخفضة القدرة على  عنوان المشروع
 االحترار العالمي.

 خدمة التبريد القطاع الفرعي/ التطبيق
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 غير معروفه التكنولوجيا البديلة

دوالر  160,500دوالرا أمريكيا تكلفة المشروع زائدا  1,027,057دوالرا أمريكيا (أي  1,187,557 جمالي بالدوالر األمريكيالتمويل اإل
 أمريكي إعداد المشروع)

غسالفية السابقة، يتألف المشروع من المشروعات الفرعية التالية: نھج شمولي لتحسين مستوى قطاع خدمة التبريد سينفذ في جمھورية مقدونيا اليوالوصف:
مكن من نفايات احتواء غازات التبريد ومنع تسرب غازات التبريد استنادا الى مبادرة الصفر الحقيقي، سينفذ في مصر، خطة مبتكرة للتقليل الى أدنى حد م

لتبريد القابلة لالشتعال والمنخفضة القدرة على غازات التبريد واإلدارة اآلمنة لغازات التبريد المستردة، سينفذ في المكسيك، والمناولة المأمونة لغازات ا
ير وتوافر غازات االحترار العالمي وسينفذ في خمسة بلدان في منطقة الكاريبي (بھاما وغرينادا وسانتلوشيا، وسانت فينسنت وغرينادين وسورينام)، والمعاي

 قيا (اريتريا وكينيا وأوغندا وجمھورية تنزانيا المتحدة وزامبيا).التبريد الجيدة النوعية في األسواق سينفذ في ستة بلدان في منطقة شرق أفري

لم يكن قطاع خدمة التبريد من بين القطاعات التي تحظى باألولوية في نافذة تحويل المشروع اإليضاحي.غير أن يبدو أن بعض العناصر كانت  التقييم:
. وفي حين أن إعماال مستفيضة قد نفذت في 5قدرة على االحترار العالمي في بلدان المادة تنطوي على قيمة إيضاحية إلدخال البدائل المالئمة المنخفضة ال

أدنى مستوى من  إطار خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بشأن الوقاية من التسربات وإحتواء غازات التبريد، فإن تطبيق الخطط للحد الى
حقيقي قد يكون مفيدا.وسوف ينفذ المشروع في العديد من البلدان، وأن األنشطة المقترحة ترتبط بخطط إدارة إزالة نفايات غازات التبريد ونھج الصفر ال

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فيھا.

 

 المشروعات الموافق عليھا في االجتماع الخامس والسبعين (للمقارنة)

 اللجنة التنفيذية) 42/75كولومبيا (البلد 

 اليوئنديبي لة المنفذةالوكا

(البروبان) كغاز تبريد بديل في تصنيع أجھزة  290- المشروع اإليضاحي الستخدام الھيدروكربونات عنوان المشروع
 تكييف الھواء التجاري في شركة ثيرموتار المحدودة للصناعات

 تكييف الھواء التجاري القطاع الفرعي/ التطبيق

 290- وناتالھيدروكرب التكنولوجيا البديلة

 دوالر أمريكي (أعد دون تمويل إلعداد المشروع)  535,000التمويل اإلجمالي بالدوالر األمريكي

كيلووات، المساھمة في إزالة  17.5و 3.5(البروبان) في أجھزة تكييف الھواء التجاري بطاقة تتراوح بين  290-إيضاح استخدام الھيدروكربوناتالوصف: 
في القطاع الفرعي للتبريد وتكييف الھواء. وتصميم ووضع واختبار النماذج، وإجراء عمليات تقييم مخاطر  22- وروكربوناستخدام الھيدروكلوروفل

  وتدريب المشغلين والمساعدات التقنية للمستخدمين النھائيين. 290- السالمة، تحويل خط إلنتاج تكييف الھواء التجاري الى الھيدروكربونات

بھذه الطاقة من التبريد تطورا كبيرا.وقد تتضمن المنشأة ترشيد التصميم  290-أجھزة تكييف الھواء التجاري بالھيدروكربوناتسيكون تطوير التقييم: 
خرى في البلد وفي لتعزيز كفاءة الطاقة في الوحدات. وسيعد المشروع تقريرا عن الدروس المستفادة والنھج الرامية الى تكرار التكنولوجيا في المنشئات األ

  .22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 0.73اإلقليم.وسوف يسفر المشروع عن إزالة 

 

 اللجنة التنفيذية) 58/75المغرب (البلد 

 اليونيدو الوكالة المنفذة

فة للتحويل الى المشروع اإليضاحي الستخدام تكنولوجيا اإلرغاء العاملة البنتان المنخفضة التكل عنوان المشروع
التكنولوجيات الخالية من المواد المستنفدة لألوزون في رغاوي البوليوريثان في المنشئات الصغيرة 

 والمتوسطة الحجم.

 رغاوي البوليوريثان الجسئة، العديد القطاع الفرعي/ التطبيق

 البنتان التكنولوجيا البديلة

إلعداد  42,800دوالرا أمريكيا تكلفة المشروع زائدا  300,135الرا أمريكيا (أي دو 342,935 التمويل اإلجمالي بالدوالر األمريكي
 المشروع).

رة على تطوير تكنولوجيا الرغاوي العاملة بالبنتان المنخفضةالتكلفة وتحقيقھا من خالل تصميم آلة إرغاء معيارية وسھلة المناولة والمدمجة قاد الوصف:
 ال. المزيد من الخفض في التكاليف من خالل تصميم نظم التھوية المتنقلة واستخدام نظم البوليوالت السابقة الخلط.تشغيل عوامل النفخ القابلة لالشتع

جم.وفي يعالج المشروع قضية ارتفاع التكاليف الرأسمالية المطلوبة لتطبيق تكنولوجيا رغاوي البنتان وخاصة في المنشئات الصغيرة والمتوسطة الح التقييم:
. وال توجد أي إزالة مباشرة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية غير أن 5ح المشروع، سيكون لديه قدرة على التكرار في العديد من بلدان المادة حالة نجا

طة الحجم المنشأة المختارة سوف تحول باستخدام التكنولوجيا البديلة (في حالة نجاح المشروع اإليضاحي) باإلضافة الى المنشئات الصغيرة والمتوس
  األخرى في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب.
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ALBANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 
7/2016-6/2018)

UNEP $139,776 $0 $139,776

$139,776 $139,776Total for Albania

ARGENTINA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension for institutional strengthening project (phase IX: 
7/2016-6/2018)

UNDP $398,806 $27,916 $426,722

$398,806 $27,916 $426,722Total for Argentina

ARMENIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V: 
4/2017-3/2019)

UNIDO $153,600 $10,752 $164,352

$153,600 $10,752 $164,352Total for Armenia

BAHRAIN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
5/2016-4/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Bahrain

BELIZE

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VIII: 
4/2016-3/2018)

UNEP $98,176 $0 $98,176

$98,176 $98,176Total for Belize

BHUTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (third tranche) UNEP $84,000 $10,920 $94,920

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNEP and UNDP until the Secretariat had 
reviewed the verification report and confirmed that the 
Government of Bhutan was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee.

0.2
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HCFC phase-out management plan (third tranche) UNDP $57,000 $5,130 $62,130

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNEP and UNDP until the Secretariat had 
reviewed the verification report and confirmed that the 
Government of Bhutan was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee.

0.1

$141,000 $16,050 $157,050Total for Bhutan 0.3

BOSNIA AND HERZEGOVINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(activities in the refrigeration servicing sector including 
policy actions)

UNIDO $117,692 $8,238 $125,930

$117,692 $8,238 $125,930Total for Bosnia and Herzegovina

BOTSWANA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V: 
6/2016-7/2018)

UNEP $100,061 $0 $100,061

$100,061 $100,061Total for Botswana

BRUNEI DARUSSALAM

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase V: 
1/2017-12/2018)

UNEP $89,600 $0 $89,600

$89,600 $89,600Total for Brunei Darussalam

CAMBODIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNEP and UNDP until the Secretariat had 
reviewed the verification report and confirmed that the 
Government of Cambodia was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee.

HCFC phase-out management plan (third tranche) UNEP $150,000 $19,500 $169,500

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNEP and UNDP until the Secretariat had 
reviewed the verification report and confirmed that the 
Government of Cambodia was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee.

$250,000 $27,000 $277,000Total for Cambodia
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CAMEROON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNIDO $59,136 $4,435 $63,571

$59,136 $4,435 $63,571Total for Cameroon

CHAD

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $45,000 $5,850 $50,850

Approved on the understanding that if Chad were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; and that the 
approved funds would not be transferred to UNEP and UNIDO 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Chad was in compliance with 
the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee.

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

Approved on the understanding that if Chad were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; and that the 
approved funds would not be transferred to UNEP and UNIDO 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Chad was in compliance with 
the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee.

2.4

$145,000 $13,350 $158,350Total for Chad 2.4

CONGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $75,000 $6,750 $81,750

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNEP and UNIDO until the Secretariat had 
reviewed the verification report and confirmed that the 
Government of the Congo was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee.

1.8
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNEP and UNIDO until the Secretariat had 
reviewed the verification report and confirmed that the 
Government of the Congo was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee.

$115,000 $11,950 $126,950Total for Congo 1.8

DJIBOUTI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $18,500 $2,405 $20,905

$18,500 $2,405 $20,905Total for Djibouti

ECUADOR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $86,500 $6,487 $92,987

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

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
5/2016-4/2018)

UNEP $226,305 $0 $226,305

$342,805 $10,387 $353,192Total for Ecuador

EGYPT

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 1/2017-12/2018)

UNIDO $292,253 $20,458 $312,711

$292,253 $20,458 $312,711Total for Egypt

GHANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) Italy $65,000 $8,450 $73,450

Approved on the understanding that the approved funds will not be 
transferred to UNDP and the Government of Italy until the 
Secretariat has reviewed the verification report and confirmed that 
the Government of Ghana is in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee.
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HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $195,000 $14,625 $209,625

Approved on the understanding that the approved funds will not be 
transferred to UNDP and the Government of Italy until the 
Secretariat has reviewed the verification report and confirmed that 
the Government of Ghana is in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XII: 1/2017-12/2018)

UNDP $178,048 $12,463 $190,511

$438,048 $35,538 $473,586Total for Ghana

HAITI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $97,119 $8,741 $105,860

Approved on the understanding that if Haiti were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; and that the 
approved funds would not be transferred to UNEP and UNDP 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Haiti was in compliance with 
the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee.

0.4

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

Approved on the understanding that if Haiti were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; and that the 
approved funds would not be transferred to UNEP and UNDP 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Haiti was in compliance with 
the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee.

$127,119 $12,641 $139,760Total for Haiti 0.4
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HONDURAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Approved on the understanding that if Honduras were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; that the 
Treasurer will not disburse the funding for UNEP until 
confirmation was received at the Secretariat that the agreement 
between the Government of Honduras and UNEP related to the 
second tranche of stage I of the HPMP had been signed and 
implementation progress under the second tranche has been 
reported; and that UNIDO will assist the Government to address 
the issues identified in the verification report and to report back to 
the Executive Committee when the fourth tranche of the HPMP is 
submitted.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $90,000 $6,750 $96,750

Approved on the understanding that if Honduras were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; that the 
Treasurer will not disburse the funding for UNEP until 
confirmation was received at the Secretariat that the agreement 
between the Government of Honduras and UNEP related to the 
second tranche of stage I of the HPMP had been signed and 
implementation progress under the second tranche has been 
reported; and that UNIDO will assist the Government to address 
the issues identified in the verification report and to report back to 
the Executive Committee when the fourth tranche of the HPMP is 
submitted.

$140,000 $13,250 $153,250Total for Honduras

INDIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
4/2016-3/2018)

UNDP $477,734 $33,441 $511,175

$477,734 $33,441 $511,175Total for India

IRAQ

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase III: 
5/2016-4/2018)

UNEP $307,200 $0 $307,200

$307,200 $307,200Total for Iraq
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JAMAICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $31,000 $4,030 $35,030

Approved on the understanding that if Jamaica were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.4

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $183,000 $13,725 $196,725

Approved on the understanding that if Jamaica were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

$214,000 $17,755 $231,755Total for Jamaica 0.4

JORDAN

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level IBRD $110,000 $9,900 $119,900

Approved on the understanding that the final report of the survey 
would be submitted to the Secretariat no later than 1 January 2017.

$110,000 $9,900 $119,900Total for Jordan

KIRIBATI

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Kiribati

KUWAIT

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
5/2016-4/2018)

UNEP $134,810 $0 $134,810

$134,810 $134,810Total for Kuwait

LAO, PDR

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Lao, PDR
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MADAGASCAR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $120,000 $9,000 $129,000

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the revised 
Montreal Protocol limits only. Approved on the understanding that 
if Madagascar were to decide to proceed with retrofits and 
associated servicing to flammable and toxic refrigerants in 
refrigeration and air conditioning equipment originally designed 
for non-flammable substances, it would do so assuming all 
associated responsibilities and risks and only in accordance with 
the relevant standards and protocols.

2.8

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

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the revised 
Montreal Protocol limits only. Approved on the understanding that 
if Madagascar were to decide to proceed with retrofits and 
associated servicing to flammable and toxic refrigerants in 
refrigeration and air conditioning equipment originally designed 
for non-flammable substances, it would do so assuming all 
associated responsibilities and risks and only in accordance with 
the relevant standards and protocols.

$180,000 $16,800 $196,800Total for Madagascar 2.8

MALAWI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
4/2016-3/2018)

UNEP $85,418 $0 $85,418

$85,418 $85,418Total for Malawi

MALI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $92,000 $6,900 $98,900

Approved on the understanding that if Mali were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; and that the 
approved funds would not be transferred to UNEP and UNDP 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Mali was in compliance with 
the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee.

2.6
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $80,000 $10,400 $90,400

Approved on the understanding that if Mali were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; and that the 
approved funds would not be transferred to UNEP and UNDP 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Mali was in compliance with 
the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee.

$172,000 $17,300 $189,300Total for Mali 2.6

MOZAMBIQUE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 4/2016-3/2018)

UNEP $103,424 $0 $103,424

$103,424 $103,424Total for Mozambique

NIGERIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 12/2016-11/2018)

UNDP $332,800 $23,296 $356,096

$332,800 $23,296 $356,096Total for Nigeria

SAO TOME AND PRINCIPE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Approved on the understanding that if Sao Tome and Principe 
were to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols; and that the approved funds would not be transferred to 
UNEP until the Secretariat had reviewed the verification report 
and confirmed that the Government of Sao Tome and Principe was 
in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 7/2016-6/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$120,000 $4,550 $124,550Total for Sao Tome and Principe
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SIERRA LEONE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Approved on the understanding that if the country were to decide 
to proceed with retrofits and associated servicing to flammable 
and toxic refrigerants in refrigeration and air conditioning 
equipment originally designed for non flammable substances, it 
would do so assuming all associated responsibilities and risks and 
only in accordance with the relevant standards and protocols.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $50,000 $4,500 $54,500

Approved on the understanding that if the country were to decide 
to proceed with retrofits and associated servicing to flammable 
and toxic refrigerants in refrigeration and air conditioning 
equipment originally designed for non flammable substances, it 
would do so assuming all associated responsibilities and risks and 
only in accordance with the relevant standards and protocols.

0.2

$70,000 $7,100 $77,100Total for Sierra Leone 0.2

SOUTH AFRICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNIDO $622,437 $43,571 $666,008

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNIDO until the Secretariat had reviewed the 
verification report and confirmed that the Government of South 
Africa was in compliance with the Montreal Protocol and the 
Agreement between the Government and the Executive Committee.

21.0

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing, custom training and monitoring)

UNIDO $679,898 $47,593 $727,491

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNIDO until the Secretariat had reviewed the 
verification report and confirmed that the Government of South 
Africa was in compliance with the Montreal Protocol and the 
Agreement between the Government and the Executive Committee.

6.4

$1,302,335 $91,164 $1,393,499Total for South Africa 27.4

SOUTH SUDAN

SEVERAL

Ozone unit support

Institutional strengthening project (phase I: 5/2016-4/2018) UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for South Sudan

SRI LANKA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $75,100 $9,763 $84,8631.3
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $127,766 $9,582 $137,3482.1

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 1/2017-12/2018)

UNDP $171,592 $12,011 $183,603

$374,458 $31,356 $405,814Total for Sri Lanka 3.4

TANZANIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $33,000 $4,290 $37,290

Approved on the understanding that if the United Republic of 
Tanzania were to decide to proceed with retrofits and associated 
servicing to flammable and toxic refrigerants in refrigeration and 
air-conditioning equipment originally designed for non flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.2

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $50,000 $4,500 $54,500

Approved on the understanding that if the United Republic of 
Tanzania were to decide to proceed with retrofits and associated 
servicing to flammable and toxic refrigerants in refrigeration and 
air-conditioning equipment originally designed for non flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.2

$83,000 $8,790 $91,790Total for Tanzania 0.4

TIMOR LESTE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening (phase IV: 1/2017-
12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Timor Leste

TUNISIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(residential air-conditioning manufacturing sector plan)

UNIDO $356,396 $24,948 $381,3441.5

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

UNIDO $122,500 $8,575 $131,0750.8

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(residential air-conditioning manufacturing sector plan)

France $356,397 $45,144 $401,5411.5
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

France $38,000 $4,813 $42,8130.5

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

UNEP $55,000 $7,150 $62,1500.7

$928,293 $90,630 $1,018,923Total for Tunisia 5.0

TURKMENISTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $215,250 $16,144 $231,3941.7

$215,250 $16,144 $231,394Total for Turkmenistan 1.7

TUVALU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Tuvalu

48.7GRAND TOTAL $8,887,294 $582,596 $9,469,890
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