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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الثمانوناالجتمــــــاع 

 2017/تشرين الثاني  نوفمبر 17إلى  13من   ،مونتريال
  

 
 أثناء استعراض المشروع تبينھانظرة عامة على القضايا التي تم 

 
 

 تتألف ھذه الوثيقة من األقسام التالية:          -1
 واألنشطة المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة؛ المشروعات علىعامة  نظرة  )أ(

قيمة ب وعاتمشر: الموعد النھائي لتقديم اتخالل عملية استعراض المشروع تبينھاالمسائل التي تم   )ب(
 ماليين دوالر أمريكي؛ 5 أكثر من

دوق لصنفي ا ةياإلضاف المساھماتفي إطار  لتمويلھا المتعلقة بالھيدروفلوروکربونالمشروعات   (ج) 
 المتعدد األطراف:

 طلبات التمويل لألنشطة التمكينية؛ )1(

 بالھيدروفلوروكربونالمتعلقة االستثمارية  المشروعاتطلبات التمويل إلعداد و )2(
 ؛بالكاملالمطورة  المستقلةاالستثمارية  لھيدروفلوروكربونا ومشروعات

 ؛23 -الھيدروفلوروكربونإيضاحية بشأن  مشروعاتطلبات التمويل إلعداد و )3(

 شاملة؛لموافقة اللحصول على ال ةواألنشطة المقدم اتالمشروعو     (د) 

  فردية.بصفة للنظر فيھا  يةاستثمار ومشروعات    ) ـ(ھ
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 واألنشطة المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة اتالمشروع

المعتمدة نوات المتعددة السشرائح من االتفاقات  ليتمول اطلب 86والمنفذة  ةيقدمت الوکاالت الثنائ        -2
لمطلوب االمبلغ  شاملة  397,538,860( کييدوالر أمر 148,636,101التي تبلغ قيمتھا والمشروعات واألنشطة 

 طلبات التمويل: وشملتذلك.  نطبقي ثمايدعم الوکالة، ح شاملة تكاليفالمبدأ)،  ثيمن ح

حجم  ذيلبلد واحد  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یالمرحلة األول  )أ(
 استھالك منخفض،

وي ذ ريان غألربعة بلد ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالمرحلة الثانو  )ب(
 منخفض.استھالك حجم ذي بلد واحد لاستھالك منخفض و حجم

 ھايف نظري( نيصلل ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھ ةيالمرحلة الثانو   (ج) 
 الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج)؛ الفريق

 لدا؛ب 16 عددالمعتمدة ل ةيدروکلوروفلوروکربونيشرائح خطط إدارة إزالة المواد الھو      (د) 

-وکربوندروکلوروفلوريب / الھ 142- دروکلوروفلوروکربونيمشروع استثماري واحد إلزالة الھو    (ھ) 
 ؛باكستانالمسحوبة بالضغط في  البولسترين وةفي قطاع رغ 22

 بلدا؛ 30التعزيز المؤسسي في  مشروعاتتجديد و     (و) 

 ية اإلنمائالمتحد وتكاليف الوحدة األساسية لبرنامج األمم اليونيب للمساعدة على االمتثالبرنامج و   (ز) 
 والبنك الدولي؛ )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية و (اليوئنديبي) 

  لدان.ب مانيةلث ةيدروکلوروفلوروکربونيخطط إدارة إزالة المواد الھ ذين تنفمالتحقق  وتقارير     (ح) 

 متھم اإلجماليةتبلغ قي ونشاطامشروعا  49وبعد عملية استعراض المشروعات، يوصى بالموافقة الشاملة على        3
  ليةتبلغ قيمتھم اإلجما ونشاطامشروعا  33تكاليف دعم الوكاالت، و  شاملة، دوالر أمريكي 9,512,427

 ةيرحلة الثانالم من ةيالثان حةيللشر أمريكي دوالر 47,939,497 القيمة منھاتحال ، دوالر أمريكي 128,934,167
 حةيلشرل کييدوالر أمر 54,342,000 والقيمة نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيإدارة إزالة المواد الھ خطةمن 
 بصفة امھينظر فال تميلکي  ن،يللص ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيمن المرحلة الثان یاألول
 138,446,594 معافردية  بصفةفيھا  سينظروتلك التي  الشاملة للموافقة المقدمة وتبلغ قيمة المشروعات. ةفردي
 .أمريكي دوالر

 تھم اإلجماليةتبلغ قيم بالھيدروفلوروكربون متعلقين ونشاطامشروعا  90إحالة  جاريباإلضافة إلى ذلك،       -4
راض الثمانين عقب عملية استعالوكاالت، إلى االجتماع  تكاليف دعمشاملة ، أمريكي دوالر 19,820,947
الستثمارية ا إعداد المشروعاتيل بلدا، وتمو 59التمكينية في  ألنشطة. وتشمل ھذه األنشطة تمويل االمشروعات

 لمتعلقة ابالكامل  المستقلة المطورةاالستثمارية  والمشروعاتبلدان،  10بالھيدروفلوروكربون في المتعلقة 
ي ف 23 -ربونلھيدروفلوروكلاإليضاحية  المشروعاتتمويل إلعداد  وطلبيفي أربعة بلدان،  بالھيدروفلوروكربون 

 برعاتالتن من سيكو مألن تمويلھبالھيدروفلوروكربون على حدة، المتعلقة واألنشطة  المشروعات. وتناقش واحد بلد
 .عدد األطرافإلى الصندوق المتبلدان المادة مجموعة من بلدان غير من اإلضافية المقدمة 
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 وسحبت بعد ذلكالتي قدمت  ةيدروکلوروفلوروکربونيخطط إدارة إزالة المواد الھ

 - وکربوندروکلوروفلوريب والھ142 -دروکلوروفلوروکربونيتم سحب طلب مشروع استثماري إلزالة الھ       -5
ع المشرو ميتقد لعدم استيفاء شرط باكستانواحدة في  شركةالمسحوبة بالضغط في  البولسترين وةرغ عيفي تصن 22
 كي يشملساس للبلد لاستھالك خط األ تعديلتم  ه(و) (أي أن 76/39نحو المحدد في المقرر ال یعل
 ).الياألطراف في بروتوکول مونتر هيعل ب ووافق142 -دروکلوروفلوروکربونيالھ

إزالة  ن خطة إدارةم ةيالمرتبطة بالمرحلة الثان المسائلاستعراض المشروعات، لم تتم معالجة  ةيوخالل عمل       -6
دعم الوکالة)  فيلتکا شاملة( کييدوالر أمر 21,661,694لنيجيريا (بتكلفة قدرھا  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ

 إضافياتا وق حتاجتالتي  مسائلبعض ال سحبت الوكالة الرئيسية المعنية ھذا الطلب. وشملت، لذلكفي الوقت المناسب، 
 زالة الموادألن االستھالك في خطة إدارة إ 2015التحقق لعام  ريتقر تنقيح ضرورة، في جملة أمور، لمعالجتھا

 7ة الماد تانايالتحقق وبموجب ب ريالمبلغ الوارد في تقرذلك من  كثيراکان أکبر  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
 ليطيء في تحو؛ والتقدم الب2016لعام  دروکلوروفلوروکربونيالتحقق من استھالك الھ وعدم؛ اليلبروتوکول مونتر

 فيتکالالو ن؛دروکربويمشروع إلنتاج الھ ةيوأھل ؛یفي المرحلة األول النھائيين نمستخدميالو الرغاوى شركة نظم
قطاع  في بونيةالھيدروكلوروفلوروكرلمواد ااألنشطة وما يرتبط بھا من إزالة حجم و ليلمشروعات التحو ةياإلضاف

  .لمسائلاجميع  معالجة، بعد الحادي والثمانينخدمة التبريد، وستتم إعادة تقديم المرحلة الثانية إلى االجتماع 

 التعزيز المؤسسيطلبات تجديد 

القرارات  في ضوءبلدا  30 عددل التعزيز المؤسسيتمديد تمويل لاستعرضت األمانة التقارير النھائية وطلبات        -7
) ـ(ھ 74/51، والمقرر التعزيز المؤسسي مشروعات(ج) بشأن مستوى تمويل  74/51المقرر  ھاذات الصلة بما في

تقارير مرة أخرى: جميع الطلبات  فحصتم و. 1اشتراط إدراج مؤشرات أداء محددة لألنشطة المخطط لھابشأن 
من  7ب المادة البيانات المبلغ عنھا بموجو مرحلية عن تنفيذ البرامج القطريةالتقارير وال السابقة التعزيز المؤسسي

التقارير و ،ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھخطط إدارة إزالة  ذيعن تنف ريأحدث التقارو بروتوكول مونتريال
ي ذلصلة بشأن االمتثال الوالقرارات ذات ا مة إلى االجتماع التاسع والسبعينالمقد والمنفذةالمرحلية للوكاالت الثنائية 

األطراف في بروتوكول مونتريال. وأبلغ خمسة عشر بلدا عن مؤشرات أداء محددة كجزء من التقرير  اعتمده
جميع األھداف المحددة  15 الـ. وفي ھذا الصدد، حققت جميع البلدان 2المرحلي عن مرحلة التعزيز المؤسسي السابقة

 .الثمانيناالجتماع  یالمؤسسي المقدمة إل زيمشروعات التعز عيجمبالموافقة الشاملة لأو معظمھا. وأوصت األمانة 

 شروط محددة استيفاءتقديم تقارير التحقق أو  حتى يتمحجب التمويل 

الرابعة من  حةيلشرا ليتمونة حجب يالخز نيمن أم ةيذيطلبت اللجنة التنف ن،يفي االجتماع السابع والسبع     -8
 رياستالم تقر نيلح 3السعودية العربية للمملكة ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یالمرحلة األول

. وحتى وقت صدور ھذه الوثيقة، لم تتلق من االتفاق ألف - 8 لييالشروط المحددة في التذ استيفاء یعل دليشامل 
 .ھذه الشروط على استيفاءاألمانة تأكيدا 

في  ايبلصر ةيدروکلوروفلوروکربونيالثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھ حةيالشر یبالموافقة عل تعلقي مايوف     -9
في  )دويونيالمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ((أ)، قدمت  79/27وفقا للمقرر  ن،ياالجتماع التاسع والسبع

الذي أکد أن المؤجل  2016لعام  ةيدروکلوروفلوروکربونيالتحقق من استھالك المواد الھ ريتقر 2017 لوليأ /سبتمبر

                                                 
في خطة العمل الخاصة بھا باالنسبة للمرحلة  ألداءمؤشرات ا وشملت(ج)  74/51في المائة وفقا للمقرر  28خمسة عشر بلدا زيادة بنسبة  تطلب   1

سانت  - اسانت لوسي - بيرو – جزر مارشال - كينيا – غينيا – البوسنة والھرسك - المتعددة القوميات) -بوليفيا (دولة –المطلوبة  أالوھي: أفغانستان 
  .تركياو  تونغا -   جزر سليمان - صربيا – ساموا – فنسنت وجزر غرينادين

  اي.ألبانيا وبنن والكاميرون وتشاد وجزر القمر وكوستاريكا واندونيسيا وليبريا وماليزيا والنيجر وباالو وبنما ورواندا والسنغال وأوروغو   2
  (و). 77/54المقرر    3
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 بين الحكومة واللجنة التنفيذية.المبرم بروتوكول مونتريال واالتفاق ل ت تمتثلحکومة صربيا كان

 أسعار المواد الخاضعة للرقابة والبدائل ملخص

ملخصا ألسعار  قةيمن األمانة أن تدرج في ھذه الوث ةيذيطلبت اللجنة التنف ،4نيفي االجتماع التاسع والسبع      - 10
في أي  ليالشرکات التي تطلب التمو أبلغت حسبمامراحل،  یعل إدخالھا جرييالمواد الخاضعة للرقابة والبدائل التي 

في تقرير بيانات البرنامج  المذكورةتلك األسعار واألسعار  نأي اختالفات بي توضيح يشمل د،يمقترح مشروع جد
 القطري.

 ةيفلوروکربوندروکلورويمن خطط إدارة إزالة المواد الھ ةيالثانو یاألول حلتانالخمس، المر نيومن ب       -11
واء. الھ فييأجھزة تک عيفي قطاع تصن استثماريافقط مشروعا  الفلبين دمجت ن،ياالجتماع الثمان یإل تانالمقدم

وغرام كيل أمريكي لكلدوالر  2,50تحصل على سعر قدره  الشركةالحسابات التي قدمھا البنك الدولي أن  وأوضحت
 4,13لقطري ھو في تقرير بيانات البرنامج ا المذكورالسعر في حين أن متوسط  22 -من الھيدروكلوروفلوروكربون

 ضافيةإلاغيل التش فيلاتخدمه البنك الدولي في حساب تكسبب ھذا االختالف ھو أن السعر الذي يسدوالر أمريكي. و
ة األمان حظتوالسعر السوق. في حين تعكس بيانات البرنامج القطري متوسط ، الشركةھو سعر الشراء على مستوى 

 6,30ھا وقدرعل بالف ةياإلضاف ليالتشغ فيتکالمن عتبة  یکان أعل الفلبينمشروع في  ةياإلضاف ليالتشغ فيأن تکال
 فيکالت على . واتفقرةيکب 32 -دروفلوروکربونيلھمكابس ا فيتکالوحدة ن أل لوغرام،يکكل ل کييدوالر أمر

  .)8((ج)  74/50كيلوغرام وفقا للمقرر كل دوالر أمريكي ل 6,30بقيمة  ةياإلضاف ليالتشغ

 ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھ ضاتيتخفإلجمالي  البدايةنقاط  تعديل

إلجمالي  ةينقطة البدا تحديدفي ضوء المعلومات المتاحة بعد ، األخيرةفي االجتماعات  هالحظت األمانة أن       -12
البداية المحددة لھم نقاط  5بلدان المادة  عدل عدد قليل من ة،يدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھ ضاتيتخف

النظر في ھذه المسألة في  وجاري. المحدد لھم ةيدروکلوروفلوروکربونيالھالمواد  كخط أساس استھال لم يعدلواولکن 
: 5ي بلدان المادة فالتدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية ض يخفالتتكاليف دئ توجيھية لبوضع مبا المعنيةالوثيقة 

  .5لتمويلامشروع معايير 

 أثناء استعراض المشروعات تبينھاالتي تم  القضايا

 دوالر أمريكي ونملي 5أكثر من بقيمة  مشروعاتالنھائي لتقديم  الموعد

في  اھلنظر فيامن أجل ن بنغالديش والمكسيك الستعراضھا مشروعات ماألمانة مقترحات  استلمت       -13
أمريكي ر دوال 17,324,061 وأمريكي  دوالر  7,064,007والسبعين والثمانين بتكلفة قدرھااالجتماعين التاسع 

اعات االجتمبل محدد قالالموعد النھائي بحلول  تكاليف دعم الوكاالت، باستثناءعلى التوالي، على النحو المقدم أصال و
المشروعات ذات  متقد ، عليھا أن20/7لمقرر وفقا ل ،أنباألمانة الوکالة المنفذة  ونصحت. أسابيع 8مدة ب المعنية

 لهخالنظر فيھا سيي ذال ةيذي، قبل اجتماع اللجنة التنفةکامل کييدوالر أمر ونيمل 5عن  ديزيمطلوب  ليمستوى تمو
و  يکيدوالر أمر 5,936,508قدرھا تکلفة المشروعات ب ميالوکالة المنفذة تقدأعادت و. أسبوعا 12بمدة 

 ،کييدوالر أمر 4,500,000و  کييدوالر أمر 4,936,508التوالي، منھا  یعل کييدوالر أمر 17,094,016
حة الوقت ھو إتا 20/7قصد المقرر  ندعم الوکالة، من الصندوق المتعدد األطراف. وترى األمانة أ فيباستثناء تکال

  .عوبةالص نيابة عناستخدم المطلوب لتمويل امستوى ، وأن صعوبتھا على أساس المشروعاتالكافي الستعراض 

لتمويل امستوى ين دوالر أمريكي، بغض النظر عن مالي 5كلفتھا تأن المشروعات التي تتجاوز  إذ تالحظو      -14

                                                 
  (ج). 79/4المقرر    4
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55الوثيقة    5
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أسبوعا على األقل إلجراء استعراض مفصل وتحليل  12 ستحتاجمن الصندوق المتعدد األطراف، المطلوب 
مشروعات  ميوالمنفذة بتقد ةيمطالبة الوکاالت الثنائ يقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر ففومشاورات مع الوكاالت، 

المطلوب  ليوبغض النظر عن مستوى التمو تدعم الوکاال فيباستثناء تکال کييدوالر أمر مليون 5 فھايتتجاوز تکال
أسبوعا  12 بمدة سينظر فيھا خاللهي ذال ةيذيفي موعد أقصاه قبل اجتماع اللجنة التنف ،من الصندوق المتعدد األطراف

  (أ). 20/7وفقا للمقرر 

 طرافللصندوق المتعدد األ ةياإلضاف التبرعات منالتي ستمول  دروفلوروکربونيبالھالمتعلقة المشروعات 

 معلومات أساسية

 فيتکالل ةيھيتوجمبادئ  بوضعن يتتعلق نيقتيفي وث ةيذيفي االجتماع التاسع والسبعين، نظرت اللجنة التنف     -15
خرى األ، و78/36لمقرر وفقا ل إحداھما، أعدت 5في بلدان المادة للمواد الھيدروفلوروكربونية  التدريجي ضيالتخف
 المشروعاتلنظر في ل، على معايير في جملة أموروافقت اللجنة التنفيذية،  ،8قشاتالمنا وبعد. 7(أ) 4/ 78لمقرر وفقا ل
تقديم طلبات  وشروطمعايير  وعلى، 9(ز) 78/3عمال بالمقرر لھيدروفلوروكربون المستقلة المتعلقة باستثمارية اال

طلبات التمويل لألنشطة التمكينية  ستمولمبين في تلك المقررات، ال وعلى النحو. 10التمويل لألنشطة التمكينية
المقدمة إلى االجتماع الثمانين إلى أقصى حد ممكن المستقلة المتعلقة بالھيدروفلوروكربون االستثمارية  والمشروعات
 ).التمكينية نشطةلأللتمويل اأولوية (مع إعطاء  5المادة أطراف غير ت الطوعية اإلضافية المقدمة من من المساھما

ضبط   بتکنولوجياتالمتعلقة  ةيسيالجوانب الرئ ضايأ ةيذيناقشت اللجنة التنف، نياالجتماع التاسع والسبع في      -16
التدليل العملي مقترحات بشأن  ميتقد یلالمنفذة عوکاالت ال وحثت، 2311 - دروفلوروکربونيالھاستخدام المنتج الثانوي 

تحويل ومن حيث التكلفة فعالة الأو تكنولوجيات التحويل  23-دروفلوروکربونيلھتخفيف المنتج الثانوي ا التكنولوجي
 .2312-دروفلوروکربونيلھل بيئيا مستدام

ديبي واليوئنلثنائي) االتعاون بصفتھما ( ةيطالياإلو ةلمانياأل نحكومتاالقدمت  لمقررات ذات الصلة،وفقا ل        -17
أمريكي شامال  ردوال 19,820,947واليونيدو والبنك الدولي الطلبات التالية بمستوى تمويل إجمالي قدره  واليونيب

 تكاليف دعم الوكاالت:

 ردوال 9,163,740بتكلفة إجمالية قدرھا  5بلدا من بلدان المادة  5913ألنشطة التمكينية في لتمويل   )أ(
 تكاليف الدعم؛شاملة ، أمريكي

ن بلدان مبلدان  10في المتعلقة بالھيدروفلوروكربون ستثمارية اال المشروعاتعداد إلتمويل و  )ب(
 ت؛تكاليف دعم الوكاالشاملة ، أمريكيدوالر  494,000بتكلفة إجمالية قدرھا  5المادة 

بتكلفة  5في أربعة بلدان من بلدان المادة  نمستقلة للھيدروفلوروكربواستثمارية  ومشروعات   (ج) 
 تكاليف دعم الوكاالت؛ شاملة ، أمريكي دوالر 10,099,006إجمالية قدرھا 

                                                 
: مشروع معايير للتمويل 5في بلدان المادة للمواد الھيدروفلوروكربونية  التدريجي التخفيضوضع مبادئ توجيھية لتكاليف    6

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46).  
  : مشروع مبادئ توجيھية بشأن األنشطة التمكينية5في بلدان المادة للمواد الھيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضلتكاليف وضع مبادئ توجيھية    7
، وترد مناقشة 141إلى  371 من في الفقراتللمواد الھيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضلتكاليف ة بالمبادئ التوجيھية ترد المناقشة المتعلق   8

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51 من الوثيقة 151إلى  144األنشطة التمكينية في الفقرات 
  .79/45المقرر    9

  .79/46المقرر    10
من  159إلى  531في الفقرات من  23 -يرد المقرر المعني بالجواني الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات ضبط المنتج الثانوي الھيدروفلوروكربون   11

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51الوثيقة 
  .79/47المقرر    12
  ).2022 – 2020(السنوات األساسية  5يصنف جميع البلدان الذين قدموا طلبات بأنھم الفئة األولى من بلدان المادة    13
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لدان المادة بفي بلد واحد من  23 - نللھيدروفلوروكربوإيضاحية  مشروعاتإعداد طلبان لتمويل و    (د) 
  دعم الوكاالت.شاملة تكاليف دوالر أمريكي،  64,200بتكلفة إجمالية قدرھا  5

المتعلقة لجميع األنشطة  ملخصا، أدرجت األمانة في ھذه الوثيقة لمناقشاتا اللجنة التنفيذيةجراء تيسيرا إلو     -18
. ويرد وصف األمانةوتوصيات تعليقات قدم لمحة عامة عن الطلبات وي، 14المذكور أعاله وكربونورلھيدروفلبا

تمويل وطلبات بالھيدروفلوروكربون المتعلقة االستثمارية  لمشروعاتااألنشطة التمكينية وطلبات إعداد  لتقديمات
عمل تعاون الثنائي وتعديالت برامج في وثيقة ال 23 -بالھيدروفلوروكربون المتعلقةاإليضاحية  المشروعاتإلعداد 

 بالمشروع القطري. المعنيةفي إطار الوثيقة المستقلة االستثمارات المشروعات و المعنيةالوكاالت المنفذة 

لم  ندروفلوروکربويفي اإلحاطة علما بأن المشروعات واألنشطة المتعلقة بالھ ةيذيقد ترغب اللجنة التنف        -19
 ةيلرقابة الحالا وال يلزم أن تمتثل لتدابير، 2019 - 2017تدرج في خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

 .اليلبروتوکول مونتر

 التمويل لألنشطة التمكينية طلبات

 وصفال

ة ألنشطة التمكينياتمويل ل ھاذة طلبات، قدمت الوكاالت الثنائية والمنف5بلدا من بلدان المادة  59بالنيابة عن        -20
طلبا  21ھادئ، و المحيط المنطقة طلبات من آسيا و 9طلبا من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و  15(أي 

لبات ترد الطوبلدان جزر المحيط الھادئ). من  طلبات عة طلبات من أوروبا وآسيا الوسطى، وخمسمن أفريقيا، وتس
 .األولفي الجدول  وملخص لھافي المرفق األول بھذه الوثيقة،  5الواردة من بلدان المادة 

  طلبات التمويل لألنشطة التمكينية نظرة عامة على  -1 الجدول

 الوكالة
 (ExCom)الوثيقة 

  
 مجموع الطلبات

 طلبات التمويل (دوالر أمريكي)
 المجموع الدعمالتكلفة

 322,050 285,00037,050 3 80/23 المانيا
 220,350 195,00025,350  *4 80/23  إيطاليا

 1,578,320 1,448,000130,320 10 80/24 اليوئنديبي
 3,256,000423,280 3,679,280 (as lead 28) 31 80/25 اليونيب
 2,336,000210,240 2,546,240 (as lead 15) 18 80/26 اليونيدو

 817,500 750,00067,500 3 80/27 البنك الدولي
 9,163,740 8,270,000893,740 69  المجموع

 (*) الوکالة المنفذة المتعاونة.

 حسب الحاجة)، ،تم تعديلھا وفقا لمتطلبات كل بلدالتي من األنشطة ( شاملةكل طلب تمويل مجموعة  شمل       -21
 والترتيبات المؤسسية لدعم تنفيذ األنشطة التمكينية وخطط التنفيذ والميزانيات.

 األمانةالذي تجريه ستعراض اال

 للتخفيضألنشطة التمكينية، أعدت األمانة دليال لتقديم األنشطة التمكينية لعداد وتقديم طلبات إل اتيسير     -22
. 15وقدمته إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت للھيدروفلوروكربونالتدريجي 

                                                 
دوالر أمريكي من التبرعات اإلضافية  100,000 ، قررت اللجنة التنفيذية تخصيص ميزانية تصل إلى17باإلضافة إلى األنشطة المدرجة في الفقرة    14

من  23 - روكربونيدروفلوتدامة بيئيا لتدمير الھللصندوق المتعدد األطراف لكي ينفذ ويقيم خبير استشاري مستقل خيارات فعالة من حيث التكلفة ومس
  (ھـ)). 79/47، وسيقدم ھذا التقرير إلى االجتماع الحادي والثمانين (المقرر 22 -منشآت إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

  . ثمنت الوكاالت الثنائية والمنفذة وضع الدليل.2017سبتمبر/ أيلول  7إلى  5مونتريال، من    15
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 الدليل.ھذا وتالحظ األمانة أن طلبات األنشطة التمكينية المقدمة من جميع الوكاالت الثنائية والمنفذة تتبع 

. 79/46المقرر  شروطت أن جميعھا استوف واستنتجتواستعرضت األمانة طلبات األنشطة التمكينية       -23
عديل للتصديق على ت ھمجھودعلى بذل أقصى  معزمھ توضح 5من حكومات بلدان المادة تأييد  خطاباتووردت 

ت الترتيباومن األنشطة التمكينية نشاط طلبات التمويل وصفا تفصيليا لكل  وشملتكيغالي في أقرب وقت ممكن؛ 
 شھرا. 18نفيذ في غضون إطار زمني مدته لتالزمني لجدول الالمؤسسية وتوزيع التكاليف و

 اإلضافية التيية الطوعأن التمويل المطلوب لألنشطة التمكينية أكبر من التبرعات إلى األمانة  أشارت         -24
ية لتمويل ، ستعطى األولو79/45لمقرر ل وفقاإلى أنه،  أيضاوردت وقت إصدار ھذه الوثيقة. وأشارت األمانة 

 دال يوجا، ). وأخير(وإعدادھاالمستقلة المتعلقة بالھيدروفلوروكربون االستثمارية  المشروعات فياألنشطة التمكينية 
بات على لك الطلتفيما بين األنشطة التمكينية وتقترح النظر في  حسب األولوية لبلدانا لتصنيفلدى األمانة أساس 

  .أساس منصف

ستقلة المارية االستثم والمشروعاتبالھيدروفلوروكربون المتعلقة االستثمارية  المشروعاتطلبات التمويل إلعداد 
  بالھيدروفلوروكربون المتعلقة بالكامل المطورة 

 وصفال

 مشروعاتتمويلھا إلعداد  ، قدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة طلبات5بلدان من بلدان المادة  10بالنيابة عن         -25
 لمشروعاتمويل طلبات ت 5أربعة بلدان من بلدان المادة  وقدمت نيابة عن، بالھيدروفلوروكربون متعلقةاستثمارية 
  .2مبين في الجدول على النحو ال، بونلھيدروفلوروكرمطورة بالكامل تتعلق بامستقلة استثمارية 

 
  التصنيعبالھيدروفلوروكربون في قطاع المتعلقة  المشروعات نظرة عامة على  -2الجدول 
 وثيقة الوكالة عنوان المشروع البلد

ةيذيالتنفاللجنة 
 التمويل المطلوب (دوالر أمريكي)

 المجموع الدعم التكلفة
عداد المشروعإ

إلى  245fa -التحويل من الھيدروفلوروكربون الصين
  الھيدروفلوروأوليفين كعامل إرغاء في مصنع ثالجات

  32,100  2,100 30,000 80/24 اليوئنديبي

 - إلى الھيدروكربون  134a -التحويل من الھيدروفلوروكربونالصين
  في مصنع المجمدات المنزلية (قيوغداو ھاير) 290

  32,100  2,100 30,000 80/24 اليوئنديبي

- الھيدروفلوروكربونتحسين تكييف الھواء وخط اإلنتاج من الصين
134a  1234-الھيدروفلوروأوليفينإلىyf في  كغاز تبريد

  مصنع تكييف الھواء المتنقل 

  32,100  2,100 30,000 80/24 اليوئنديبي

بون من الھيدروفلوروكرتكييف الھواء المتنقل تحويل خط إنتاج الصين
-134a إلى ثاني أكسيد الكربون  

  33,900  3,900 30,000 80/23ألمانيا

الجمھورية 
 الدومنيكية

 -دروکربونيالھ یإل134a- دروفلوروکربونيمن الھ ليالتحو
المستقلة  التجاريةثالجات لتصنيع ال فاركو مصنعفي  290

  القائمة بذاتھا

 32,100 2,100 30,000 80/24 اليوئنديبي

في  R-600a بالمادة 134a -الھيدروفلوروكربوناستبدال   إكوادور
  إيكاساشركة  في المستقلةالتبريد التجاري  معدات

 32,100 2,100 30,000 80/26اليونيدو

في  R-600a بالمادة 134a -الھيدروفلوروكربوناستبدال  إكوادور
  إندوراماالمستقلة في شركة معدات التبريد التجاري 

 32,100 2,100 30,000 80/26اليونيدو

 یإل 134a -الھيدروفلوروكربونالتحويل من  مصر
 وغيره من 11234ze-نيفيدروفلوروأوليالھ
 ثانيوريالبولي  مصنع رغوةفي  ةالسائلات نيفيدروفلوروأوليالھ

  والرش الموقعالصب في  /

 32,100 2,100 30,000 80/24 اليوئنديبي

 في  R-600a بالمادة 134a -الھيدروفلوروكربوناستبدال  لبنان
  الصناعيةليماتيك شركة التبريد المنزلي في معدات صناعة 

 32,100 2,100 30,000 80/26اليونيدو

-Rو  R-290 بالمادتين 134a -الھيدروفلوروكربوناستبدال  المكسيك
  فيرسا شركةالمستقلة في  في معدات التبريد التجاري 744

 32,100 2,100 30,000 80/26اليونيدو
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 وثيقة الوكالة عنوان المشروع البلد
ةيذيالتنفاللجنة 

 التمويل المطلوب (دوالر أمريكي)
 المجموع الدعم التكلفة

-Rو  R-290 بالمادتين 134a -الھيدروفلوروكربوناستبدال  المكسيك
  المستقلة في شركة إمبرا في معدات التبريد التجاري 744

 32,100 2,100 30,000 80/26اليونيدو

في  R-600a بالمادة 134a -الھيدروفلوروكربوناستبدال  المغرب
  في مؤسسة منار المنزلي معدات التبريد

 32,100 2,100 30,000 80/26اليونيدو

على قائمة بدائل  یإل دروفلوروکربونيمن الھ ليالتحو ندتايل
 عالميإحداث احترار  یذات قدرة عل نيفيدروفلوروأوليالھ

 نااباتشركة التجاري في  ديفي إنتاج معدات التبر منخفض
  .المحدودةإنتركول أند سيستيم فورمز 

البنك الدولي
80/27 40,000 2,800 42,800 

في معدات R-290 بالمادة 134a -الھيدروفلوروكربوناستبدال  فييت نام
  في شركة ناغاكاوا فيتنامالمستقلة  التبريد التجاري

 32,100 2,100 30,000 80/26اليونيدو

 R-600a المادةإلى  134a -الھيدروفلوروكربونالتحويل من  زمبابوي
  كابريشركة في صناعة الثالجات المنزلية في 

 32,100 2,100 30,000 80/24اليوئنديبي

 494,000 34,000 460,000     المجموع الفرعي  
 وثيقة الوكالة المشروعات االستثمارية

اللجنة 
ةيذيالتنف  

 التمويل الموصي به (دوالر أمريكي)*
 المجموع الدعم التكلفة

غازات ب  134a -الھيدروفلوروكربونمشروع تحويل الستبدال  األرجنتين
-R) / البروبان (R-600a( نبيوتاأليزوعلى  القائمةالتبريد 

  والتجاري معدات التبريد المنزلي مصنع) في 290

 1,969,608 128,853 1,840,755 80/30اليونيدو

تصنيع الثالجات المنزلية من  منشأةتحويل  بنغالديش
 كغاز تبريد ناأليزوبيوتإلى   134a -الھيدروفلوروكربون

وتحويل منشأة تصنيع الضاغط من الضواغط القائمة على 
إلى الضواغط القائمة على   134a -الھيدروفلوروكربون

في شركة والتون ھايتك للصناعات المحدودة  ناأليزوبيوت
  ("والتون")

 3,350,822 219,212 3,131,610 80/32اليوئنديبي

 في ناأليزوبيوتإلى   134a -الھيدروفلوروكربونالتحويل من  كولومبيا
  مابي كولومبياشركة صناعة الثالجات المنزلية في 

 1,192,355 78,005 1,114,350 80/38اليوئنديبي

المنزلي من  ديالتبرمعدات تصنيع  منشأةتحويل  المكسيك
) R-600a( ناأليزوبيوت یإل  134a -الھيدروفلوروكربون

مدةالمعت المكابسمن  المكابس عيتصن منشآه وتحويل كغاز تبريد
 یالقائمة عل المكابس یإل 134a -الھيدروفلوروكربون یعل

  .كيمابي المکسشركة في  ناأليزوبيوت

 3,586,221 234,613 3,351,608 80/45اليوئنديبي

 10,099,006 660,683 9,438,323     المجموع الفرعي  
 10,593,006 694,683 9,898,323     المجموع

 م.تكاليف الدع شامال دوالر أمريكي 16,135,905األربعة  المشروعات* يبلغ مجموع التمويل المطلوب في الطلبات المقدمة لھذه 

 األمانةالذي أجرته ستعراض اال

 والمشروعاتبالھيدروفلوروكربون المتعلقة االستثمارية  لمشروعاتاضت األمانة طلبات إعداد استعر    -26
للجنة  الحاليةسياسات والمبادئ التوجيھية المع مراعاة الھيدروفلوروكربون إلزالة  المستقلةاالستثمارية األربعة 

. ووردت 17(أ) 79/45، والمعايير الواردة في المقرر 16(ز ) 78/3التنفيذية والشروط المنصوص عليھا في المقرر 
متسقة مع المبادئ  المشروعاتتزام من جميع البلدان المعنية، وكانت مستويات التمويل لطلبات إعداد لخطابات اال

                                                 
 التصنيعبالھيدروفلوروكربون في قطاع المتعلقة  المشروعات، أن تنظر في الموافقة على عدد محدود من ، في جملة أمورنة التنفيذيةقررت اللج   16

لى فلوروكربون علھيدروليجي بالتخفيض التدر ترتبطاإلضافية التي قد  التشغيلتكاليف خبرة في التكاليف الرأسمالية ولتمكين اللجنة من اكتساب  ،فقط،
 لنوتعديل؛ ديق على العزم الحكومة على التص يوضح ارسمي خطابافھم: أن أي بلد قدم مشروعا كان ينبغي أن يصدق على تعديل كيغالي أو يقدم أساس 

ن وع ميجة للمشرأي كمية من الھيدروفلوروكربون خفضت نت وستخصمأي تمويل آخر حتى يودع صك التصديق لدى األمم المتحدة في نيويورك؛ يقدم 
  نقطة البداية.

المتعلقة  المشروعات مقترحات ررت المعايير التالية للنظر في (ز) وق 78/3المقرر ب التذكير ،في جملة أمور،  كررت اللجنة التنفيذية  17
رار على بلة للتكون قا، وينبغي أن تكمدروسةفي مؤسسات فردية تقرر التحول إلى تكنولوجيات  المشروعاتبالھيدروفلوروكربون: ينبغي أن تكون 

امين؛ عزيد عن تال  في مدةمل بالكا تنفيذ المشروعاتيجب ولبلد أو المنطقة أو القطاع، وينبغي أن تأخذ في االعتبار التوزيع الجغرافي؛ في انطاق واسع 
 إلضافية وأيلتشغيل ااالمؤھلة وتكاليف ينبغي أن تكون تقارير إنجاز المشروعات شاملة مع معلومات تفصيلية عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية و

   أثناء التحويل والعوامل ذات الصلة التي يسرت التنفيذ.تحدث وفورات محتملة 
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)، وتضمنت 18أمريكي لشركتيندوالر  60,000 واحدة و أمريكي لشركةدوالر  30,000 (أي الحاليةالتوجيھية 
األمانة توجيھات من اللجنة بشأن كيفية  ومع ذلك، تطلب. النظر فيھاب ةللجنة التنفيذي تسمحالبيانات معلومات كافية 

 طلبات متعددة من نفس البلد. التعامل مع

ألمانة ا الحظت، بونالمتعلقة بالھيدروفلوروكراالستثمارية  المشروعاتوفيما يتعلق بطلبات التمويل إلعداد      -27
 ما يلي:

نفس  في شركةأكثر من من الصين)، ووردت ثالثة طلبات  ھو( أكثر من طلب من بلد واحد ورد  )أ(
حساب لند) قد تتطلب تحديد األولويات وتايال 19إكوادور والمكسيك ھيالقطاع في نفس البلد (

 التوزيع الجغرافي؛

ي القائمة أو التجار /و المنزلييل منشآت تصنيع التبريد طلبا بتحو 11تعلق يطلبا،  15من أصل و  )ب(
 ؛R-744 المادة أو R-600a المادة إلى تكنولوجيات 134a -الھيدروفلوروكربونعلى 

 134a -نلوروكربوالقائمة على الھيدروفطلبان يتعلقان بقطاع تصنيع أجھزة تكييف الھواء المتنقلة و  (ج) 
نولوجيا تك ، واآلخر للتحويل إلى1234yf-الھيدروفلوروأوليفينفي الصين: أحدھما للتحويل إلى 

 ثاني أكسيد الكربون؛

  245fa-دروفلوروکربونياستخدام الھ سيستبدل أحدكما: الرغاوىبقطاع  يتعلقانطلبان (د)   و
 اآلخرو ن؛يصفي ال ةيفي صناعة الثالجات المنزل العزل والھيدروفلوروأوليفن لرغوة بالسيکلوبنتان

 في مصر. والرش ثانيوريرغاوي البول لتطبيقات 134a -الھيدروفلوروكربونالستبدال 

م الذي أجرته والتقيي المشروعاتلكل مقترح من مقترحات  ملخصھذه الوثيقة بيرد في المرفق األول           -28
 األمانة.

، المتعلقة بالھيدروفلوروكربون األربعالمستقلة المطورة بالكامل  يةاالستثمار بالمشروعاتوفيما يتعلق         -29
مقترحات المشروعات األربع و. المستقلةاالستثمارية  المشروعاتاتبعت األمانة نفس النھج المستخدم عند استعراض 

في ثالثة  R-600aإلى تكنولوجيا  134a -الھيدروفلوروكربونالقائمة على  يتحويل منشآت تصنيع التبريد المنزلل
ل ). وتشم23في منطقة آسيا (بنغالديش ) وواحد22والمكسيك 21وكولومبيا 20بلدان في أمريكا الالتينية (األرجنتين

إلى تكنولوجيا  134a -الھيدروفلوروكربونالقائمة على  المكابسفي بنغالديش والمكسيك أيضا تحويل  المشروعات
R-600a. 

ف مناقشات، بھدال وتالھاالتكاليف إلى الوكاالت المنفذة و الفنيةالمسائل  لىأرسلت تعليقات تفصيلية ع        -30
قات روع وتعليالمش . ويرد وصفبالمشروعاتتزويد اللجنة التنفيذية بفھم شامل للتكاليف اإلضافية المحتملة المرتبطة 

 األمانة في كل وثيقة من وثائق المشروع.وتوصيات 

 23 -للھيدروفلوروكربوناإليضاحية  المشروعاتالتمويل إلعداد  طلبات

 الدولي طلبات التمويل التالية للصين:اليوئنديبي والبنك (ز)، قدم برنامج  79/47لمقرر ل وفقا       -31

                                                 
  دوالر أمريكي لتغطية شركتين. 40,000يطلب البنك الدولي    18
  قدمت المكسيك أيضا مشروعا مستقال إلى االجتماع الثمانين.  19
  .0/30UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة    20
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/38الوثيقة    21
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/45الوثيقة    22
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/32الوثيقة    23
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شركة لياوشنغ فوير  في 23 -الھيدروفلوروكربون مشروع إيضاحي لتحويل المنتج الثانوي  )أ(
 )؛اليوئنديبيالمحدودة (الجديدة لتكنولوجيا المواد 

نغيو في شركة شاندونغ دو 23 -الھيدروفلوروكربونتحويل المنتج الثانوي تكنولوجيا  إيضاحو  )ب(
 الكيميائية المحدودة (البنك الدولي).

  مانة.ذي أعدته األوالتقييم ال ينيرد في المرفق الثالث بھذه الوثيقة موجز لكل من طلبي إعداد المشروع        -32

 األمانةالذي أجرته ستعراض اال

 -الھيدروفلوروكربون ضاحي للتكنولوجيا لتحويل المنتج الثانويروع إيالحظت األمانة أن طلب إعداد مش       -33
بالنظر في ھذا  تسمحع، ويحتوي على تفاصيل كافية ورمع المقررات ذات الصلة بتمويل إعداد المش يتوافق 23

 الطلب.

 إلعداد اضروريالثمانين كان المطلوب في االجتماع  ليأن التمو یوالبنك الدولي إل بييوئنديوأشار ال     -34
 (ز). 79/47النحو المطلوب في المقرر  یعل ،الحادي والثمانيناالجتماع  یإلوتقديمھا  مقترحات المشروعات کاملة

  األمانة توصية

على النحو الوارد في الوثيقة  5أطراف المادة غير اإلضافية المقدمة من مجموعة من  التبرعاتفي ضوء     -35
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/53، د ترغب اللجنة التنفيذية فيق: 

مستويات التمويل  عند 5بلدا من بلدان المادة  59الموافقة على األنشطة التمكينية المقدمة من   )أ(
أعمال التعاون الثنائي وتعديالت برامج المعنية بالمطلوبة على النحو الوارد في الوثائق 

 الدولي؛ نكواليونيدو والب اليوئنديبي واليونيب

المقدمة من المستقلة للھيدروفلوروكربون االستثمارية  المشروعاتالموافقة على النظر في و  )ب(
، بعد 79/45(ز) و  78/3لمقررين ل وفقاحكومات األرجنتين وبنغالدش وكولومبيا والمكسيك 

 االستثمارية؛ المشروعات(و) من جدول األعمال،  9في البند الواردة المناقشة 

في ضوء  دروفلوروکربون،يبالھالمتعلقة  ةيبطلبات إعداد المشروعات االستثمار تعلقي مايفو   (ج) 
وثائق والمعلومات المقدمة في  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22 قةيالوارد في الوث مييالتق
 :ذات الصلة ةيذيلجنة التنفا

 مستقلالنظر فيما إذا كان ينبغي السماح بإعداد أكثر من مشروع استثماري  )1(
  ؛أم ال في بلد واحد روكربونللھيدروفلو

فقا وص التمويل ينبغي إعداده وتخص للھيدروفلوروكربونأي مشروع استثماري  )    وتقرر2(
  لذلك؛

 
 بالھيدروفلوروكربون المستقلة المتعلقةاالستثمارية  للمشروعاتالبت في مصدر التمويل      (د) 

يحتمل بالھيدروفلوروكربون، حيث المتعلقة االستثمارية  للمشروعات المشروعطلبات إعداد و
 5المادة  لدانبغير اإلضافية التي تقدمھا مجموعة من الطوعية التمويل من التبرعات  عدم كفاية

 أعاله،المذكورة لتغطية جميع الطلبات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) 
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 ةياإلضافالطوعية من التبرعات  ليالتمو بتحويلنة، بالتشاور مع األمانة، يالخز نيمطالبة أم    ) ـ(ھ
النحو  یعل المعنيةوالمنفذة  ةيالوکاالت الثنائ یإل 5أطراف المادة  ريغالمقدمة من مجموعة من 

 التالي:

 وقدرهالمبلغ اإلجمالي  توفري(أ) حالما  ةيالمذکورة في الفقرة الفرع ةينياألنشطة التمک )1(
 دوالر 893,740 بقيمةدعم الوکالة  فيکالت باإلضافة إلى کي،يدوالر أمر 8,270,000

  کافة ھذه األنشطة؛ لتغطية ،یکيأمر

ي ففيذية التي ترغب اللجنة التن المستقلة للھيدروفلوروكربوناالستثمارية  والمشروعات )2(
ه ميع ھذتوافر التمويل الكافي لتغطية ج فورالموافقة عليھا في الفقرة الفرعية (ب)، 

 ؛)1( )ـبعد تمويل األنشطة التمكينية المذكورة في الفقرة الفرعية (ھ المشروعات
 
غب التي تر المتعلقة بالھيدروفلوروكربونإعداد المشروع للمشروعات االستثمارية و )3(

في ويل الكاتوافر التم فور(ج)، الموافقة عليھا في الفقرة الفرعية في اللجنة التنفيذية 
 نتيلفقرة المذكورة في اواألنشط المشروعاتيل جميع لتغطية جميع ھذه الطلبات بعد تمو

 ؛)2() ـ(ھو )1() ـ(ھ تينالفرعي
  

 :د ترغب اللجنة التنفيذية في، ق23 -للھيدروفلوروكربوناإليضاحية  المشروعاتوفيما يتعلق بطلبات إعداد       -36

 23 -لھيدروفلوروكربونلاإليضاحية  المشروعاتالبت في مصدر التمويل لطلبات إعداد   )أ(
يجب تقديم (ز)  79/47لمقرر ل وفقاأنه ب مع العلموالبنك الدولي،  اليوئنديبيالمقدمة من 

إلى  23 -الھيدروفلوروكربونانبعاثات ضوابط إيضاحية ل مشروعاتطلبات تمويل 
 ؛والثمانينالحادي االجتماع 

 المذكورة (أ) ةيفي الفقرة الفرع ھايطلبات إعداد المشروعات المشار إل یالموافقة علو  )ب(
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22قةيالوارد في الوث مييأعاله في ضوء التق

 .ذات الصلة ةيذيللجنة التنفاوثائق والمعلومات المفصلة المقدمة في 

 لموافقة الشاملةلحصول على اواألنشطة المقدمة ل المشروعات

دوالر   9,512,427 بقيمة إجمالية قدرھاواألنشطة  بالمشروعاتيتضمن المرفق الرابع بھذه الوثيقة قائمة         -37
 المشروعاتھذه  یبھا للموافقة الشاملة. وستتضمن الموافقة عل يتكاليف دعم الوكاالت الموص شاملة، أمريكي

المرتبطة  ذيبرامج التنف یوکذلك الموافقة عل المماثلةالمشروعات  مييالشروط أو األحکام ذات الصلة في أوراق تق
 .ذات الصلة المشروعات متعددة السنواتشرائح ب

 للنظر فيھا بشكل فرديالمقدمة االستثمارية المشروعات 

دعم  فيتکالشاملة  یکيأمر دوالر 128,934,167 بقيمة إجمالية قدرھاثالثة وثالثون مشروعا / نشاطا       -38
من خطة إدارة إزالة المواد  ةيمن المرحلة الثان ةيالثان حةيللشر کييدوالر أمر  47,939,497منھامخصص الوکالة، 

من خطة  ةيمن المرحلة الثان یاألول حةيرللش کييدوالر أمر  54,342,000و ن،يللص ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
المبلغ المطلوب من  شاملة کييدوالر أمر 362,828,876( نيللص ةيدروکلوروفلوروکربونيإدارة إزالة المواد الھ

المواد إنتاج لخطة إدارة إزالة  کييدوالر أمر 283,261,000المخصص منه المبدأ،  ثيح
بقيمة  بالھيدروفلوروكربون يتعلقون ونشاطامشروعا  90النظر في  قترحيو)، نيفي الص ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 وتيسيرا. ستعراضاال نةاألماإجراء بعد  ،دعم الوکالة فيتکالشاملة  کييدوالر أمر  19,820,947إجمالية قدرھا
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 بحس المشروعات، صنفت األمانة ةفردي بصفةللنظر فيھا المقدمة االستثمارية  المشروعاتنظر اللجنة التنفيذية في ل
 المشروعاتعن  قسماأيضا  3. ويتضمن الجدول 3مبين في الجدول ال على النحو، للمشاكلوفقا  وجمعتھمالقطاع، 

 (ز). 78/3وفقا للمقرر  المواد الھيدروفلوروكربونيةمن  إلزالةاالستثمارية الفردية 

  االستثمارية المقدمة للنظر فيھا بشكل فردي المشروعات -3 الجدول
 وثيقة الوكالة المشروع البلد

ةيذيالتنفاللجنة 
 المشكلة

المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد  موريتانيا

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  الشريحة األولى) –األولى 

اليونيب (رئيسية)/ 
  اليوئنديبي

عدم وجود سجالت موثوقة  80/44
لواردات المواد 

 ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ
  ةيبداالنقطة  وتحديد

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
خطة إدارة إزالة المواد  كينيا

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  الشريحة األولى) –الثانية 

التقنية  المشاكلجميع تم حل  80/41 فرنسا
من  ةيالمرحلة الثان ،التكلفةمشاكل و

إدارة إزالة المواد  خطة
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد  بيرو
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة األولى) –الثانية 

اليوئنديبي (رئيسية)/  
  اليونيب 

التقنية  المشاكلجميع تم حل  80/47
من  ةيالمرحلة الثان ،التكلفةمشاكل و

إدارة إزالة المواد  خطة
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد  الفلبين
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة األولى) –الثانية 

التقنية  المشاكلجميع تم حل  80/48 البنك الدولي
من  ةيالمرحلة الثان ،التكلفةمشاكل و

إدارة إزالة المواد  خطة
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد  تيمور ليشتي
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة األولى) –الثانية 

اليونيب (رئيسية)/ 
 اليوئنديبي

التقنية  المشاكلجميع تم حل  *80/51
من  ةيالمرحلة الثان ،التكلفةمشاكل و

إدارة إزالة المواد  خطة
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خطةطلب شريحة من المرحلة األولى، المرحلة الثانية 
خطة إدارة إزالة المواد  بنغالديش

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
الشريحتان الثالثة والرابعة  –األولى 

  (األخيرة))

اليوئنديبي (رئيسية)/ 
 اليونيب

الثالثة والرابعة  الشريحتينطلب  80/32
  االتفاق وتعديل تينمجتمع

خطة إدارة إزالة المواد  البرازيل
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة الثانية) –الثانية 

اليوئنديبي (رئيسية)/ 
  اليونيدو/ ألمانيا/ إيطاليا

تمديد المرحلة الثانية لمدة سنتين  80/34
  توزيع الشرائح واالتفاق وتعديل

خطة إدارة إزالة المواد  بوركينا فاسو
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة الثالثة) –األولى 

 اليونيب (رئيسية)/
  اليونيدو

  نقطة البداية واالتفاق تعديل 80/35

خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة  الصين
الشريحة  –بالضغط (المرحلة الثانية 

  الثانية)

 اليونيدو (رئيسية)/
  ألمانيا

80/37  
  مستوى صرف األموال

خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء  
 –التجاري والصناعي (المرحلة الثانية 

  الشريحة الثانية)

: ال تندرج ايالتکنولوج اريمسألة اخت 80/37 اليوئنديبي
التي ستستخدم في  ايالتکنولوج

في قائمة  ةيالثان حةيالشر
  الموافق عليھا اتيالتکنولوج

خطة قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء  
الشريحة  –الغرف (المرحلة الثانية 

  الثانية)

 اليونيدو (رئيسية)/
  الحكومة اإليطالية

 مستوى صرف األموال 80/37

جمھورية الكونغو 
 الديمقراطية

خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة الثالثة) –األولى 

اليونيب (رئيسية)/ 
 اليوئنديبي

  تعديل نقطة البداية واالتفاق 80/40

 نقطة البداية واالتفاقتعديل  80/41 فرنساخطة إدارة إزالة المواد  كينيا
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 وثيقة الوكالة المشروع البلد
ةيذيالتنفاللجنة 

 المشكلة

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  الشريحة الخامسة) –األولى 

خطة إدارة إزالة المواد  ليسوتو
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة الثالثة) –األولى 

 تعديل نقطة البداية واالتفاق 80/42 ألمانيا

خطة إدارة إزالة المواد  مالديف
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة الرابعة (األخيرة)) –األولى 

اليونيب (رئيسية)/ 
 اليوئنديبي

ال من التقدم المحرز في االنتق 80/43
ھا تختاراالتكنولوجيا المؤقتة التي 

الحكومة إلى غازات التبريد ذات 
 عالميعلى إحداث احترار القدرة 
  منخفض

خطة إدارة إزالة المواد  ميانمار
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحتان الثانية والثالثة) –األولى 

اليونيب (رئيسية)/ 
 اليونيدو

طلب الجمع بين الشريحتين الثانية  80/46
  االتفاق وتعديلوالثالثة 

خطة إدارة إزالة المواد  تايلند
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة الرابعة واألخيرة) –األولى 

  واالتفاقتعديل التمويل  80/50 البنك الدولي

  المشروعات االستثمارية الفردية لخفض المواد الھيدروفلوروكربونية
  -الھيدروفلوروكربونإيضاح استبدال  األرجنتين

134a على  القائمةغازات التبريد ب
) / البروبان R600a( األيزوبيوتن

)R290(  في صناعة معدات التبريد
  والتجاري المنزلي

الھيدروفلوروكربون  إزالةمشروع  80/30 اليونيدو
(ز) و  78/3عمال بالمقررين 

79/45  

-  دروفلوروکربونيل من الھيالتحو بنغالديش
134a كغاز تبريد وتنياأليزوب یإل 
من  المكابس عيمنشأة تصن وتحويل
 یعل القائمة المكابس

 یإل  134a-  دروفلوروکربونيالھ
في  وتنياأليزوب یعل القائمة المكابس
  المحدودة الصناعية كوالتون ھايتشركة 

الھيدروفلوروكربون  إزالةمشروع  80/32 اليوئنديبي
(ز) و  78/3عمال بالمقررين 

79/45  

-  دروفلوروکربونيالھالتحويل من  كولومبيا
134a  في صناعة  األيزوبيوتنإلى

مابي شركة الثالجات المنزلية في 
  كولومبيا

الھيدروفلوروكربون  إزالةمشروع  80/38 اليوئنديبي
(ز) و  78/3عمال بالمقررين 

79/45 

 ديالتبرأجھزة تحويل مرفق تصنيع  المكسيك
-  دروفلوروکربونيالھالمنزلي من 

134a األيزوبيوتن یإل )R-600a (
 عيتصن منشآه وتحويل كغاز تبريد
 یعل القائمة المكابسمن  المكابس

 یإل 134a-  دروفلوروکربونيالھ
في  األيزوبيوتن یالقائمة عل المكابس
  .كيمابي المکسشركة 

الھيدروفلوروكربون  إزالةمشروع  80/45 اليوئنديبي
(ز) و  78/3عمال بالمقررين 

79/45 

  لشاملة.لموافقة الوھي  ة،يدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یللمرحلة األول حةيطلب شر ضايأ قةي* تتضمن الوث
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 المرفق األول
 

  الثمانينطلبات التمويل لألنشطة التمکينية المقدمة إلی االجتماع 
  

 الوكالة
 المبلغ المطلوب (دوالر أمريكي) البلد

 المجموع الدعم التكلفة
 107,350 12,350 95,000 ليبيريا ألمانيا

 107,350 12,350 95,000 بابوا غينيا الجديدة  
 107,350 12,350 95,000 سيشيل  
 322,050 37,050 285,000   المجموع الفرعي

 45,200 5,200 40,000 ليسوتو** إيطاليا
 45,200 5,200 40,000 مالديف**  
 45,200 5,200 40,000 رواندا**  
 84,750 9,750 75,000 تونس**  
 220,350 25,350 195,000   المجموع الفرعي

 35,970 2,970 33,000 شيلي اليوئنديبي
 179,850 14,850 165,000 الصين  
 272,500 22,500 250,000 كولومبيا  
 163,500 13,500 150,000 كوستاريكا  
 163,500 13,500 150,000 فيجي  
 163,500 13,500 150,000 جامايكا  
 163,500 13,500 150,000 لبنان  
 163,500 13,500 150,000 بيرو  
 163,500 13,500 150,000 ترينيداد وتوباغو  
 109,000 9,000 100,000 أوروغواي  
 1,578,320 130,320 1,448,000   المجموع الفرعي

 169,500 19,500 150,000 أنغوال اليونيب
 56,500 6,500 50,000 بوتان  
 169,500 19,500 150,000 كامبوديا  
 96,050 11,050 85,000  الصين**  
 35,030 4,030 31,000 شيلي**  
 56,500 6,500 50,000 دومينيكا  
 169,500 19,500 150,000 الجمھورية الدومنيكية  
 169,500 19,500 150,000 إكوادور  
 107,350 12,350 95,000 إريتريا  
 169,500 19,500 150,000 غابون  
 169,500 19,500 150,000 غانا  
 169,500 19,500 150,000 غواتيماال  
 107,350 12,350 95,000 قيرغيزستان  
 62,150 7,150 55,000 ليسوتو  
 62,150 7,150 55,000 مالديف  
 33,900 3,900 30,000 المكسيك**  
 107,350 12,350 95,000 منغوليا  
 169,500 19,500 150,000 ناميبيا  
 282,500 32,500 250,000 نيجيريا  
 56,500 6,500 50,000 باالو  
 62,150 7,150 55,000 رواندا  
 107,350 12,350 95,000 سانت لوسيا  
 56,500 6,500 50,000 سانت فنسنت وجزر غرينادين  
 169,500 19,500 150,000 السنغال  
 84,750 9,750 75,000 السودان  
 107,350 12,350 95,000  سورينام  
 169,500 19,500 150,000 توغو  
 56,500 6,500 50,000 تونغا  
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 الوكالة
 المبلغ المطلوب (دوالر أمريكي) البلد

 المجموع الدعم التكلفة
 169,500 19,500 150,000 تركمنستان  
 107,350 12,350 95,000 زامبيا  
 169,500 19,500 150,000 زمبابوي  
 3,679,280 423,280 3,256,000   المجموع الفرعي

 103,550 8,550 95,000 ألبانيا اليونيدو
 163,500 13,500 150,000 أرمينيا  
 103,550 8,550 95,000 البوسنة والھرسك  
 163,500 13,500 150,000 بوركينا فاسو  
 163,500 13,500 150,000 الكاميرون  
 93,740 7,740 86,000 شيلي**  
 163,500 13,500 150,000 الكونغو (جمھورية )  
 103,550 8,550 95,000 غامبيا  
   ً  103,550 8,550 95,000 جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
 239,800 19,800 220,000 المكسيك  
 54,500 4,500 50,000 الجبل األسود  
 163,500 13,500 150,000 صربيا  
 163,500 13,500 150,000 الصومال  
 81,750 6,750 75,000 السودان 
 81,750 6,750 75,000 تونس  
 272,500 22,500 250,000 تركيا  
 54,500 4,500 50,000 أوروغواي**  
 272,500 22,500 250,000 فييت نام  
 2,546,240 210,240 2,336,000   المجموع الفرعي

 272,500 22,500 250,000 ماليزيا البنك الدولي
 272,500 22,500 250,000 الفلبين  
 272,500 22,500 250,000 تايلند  
 817,500 67,500 750,000   المجموع الفرعي

 9,163,740 893,740 8,270,000   المجموع
 وكالة منفذة متعاونة.** بصفتھا 
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 المرفق الثاني

 
 الثمانينالمقدمة إلی االجتماع  اتطلبات إعداد المشروع

  )القطاع الفرعي حسبالترتيب األبجدي ب(    
  

  القطاع الفرعي للتبريد المنزلي

  الصينالبلد

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة

لية منز أجھزة تجميدفي مصنع  290 -إلی الھيدروکربون 134a - التحول من الھيدروفلوروکربون عنوان المشروع
  (تشينغداو ھاير)

 التبريد المنزلي التطبيق /القطاع الفرعي 

  290 -الھيدروکربون التكنولوجيا البديلة

  أمريكي )مليون دوالر  3ية  ھي (تكاليف المشروع التقدير 30,000 )التمويل المطلوب (دوالر أمريكي

وافز للقطاع من ح وتقديمالمنزلية أجھزة التجميد في قطاع  290 -إلى الھيدروكربون 134a -: تحويل شركة واحدة من الھيدروفلوروكربونالوصف
الطاقة  اءة استخدامضافية وكفالتكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلعن أجل االنتقال إلى ھذه التكنولوجيا. سيجمع ھذا المشروع بيانات 

  لية التحويل.صف العوائق التي ووجھت أثناء عملعملية، ويل

ستة  كة لديھاوالشربتحويل خط إنتاج واحد وخط مكابس.  134a -الھيدروفلوروكربونطن متري من  50: من المتوقع أن يزيل المشروع التقييم
في  134a - روكربونالھيدروفلوعلى  جھاز تجميد قائم 280,000أنتجت التي  134a - الھيدروفلوروكربون نتاج أجھزة التجميد القائمة علىإلخطوط 

 ئمة علىالقا منزليةالأجھزة التجميد األخرى في البلد تنتج بالفعل  الشركاتفي الصين ألن العديد من  هتكرارل تمال كبيرويوجد اح. 2016عام 
نولوجيا التكو. حويلهتاألخرى طريقة الشركة المستفيدة ھي مصنع رائد ألجھزة التجميد المنزلية، ويمكن أن تتبع المصانع ، و290 -الھيدروكربون
للتبريد  لقطاع الفرعيفي االثمانية مقترحات الالمقدمة للصين، وأحد  وھو أحد المقترحات األربعلھذا التطبيق.  مدروسة تكنولوجياالمختارة ھي 

  جتماع الثمانين.إلی االالمقدمة من بلدان أخرى  المطورة بالکامل وعات األربع، بما في ذلك مقترحات المشرالمنزلي

 لبنانالبلد

 اليونيدو الوكالة المنفذة

ي شركة فالتبريد المنزلي معدات في تصنيع   R-600aبالمادة 134a -الھيدروفلوروكربون استبدال عنوان المشروع
  ليماتك الصناعية.

  التبريد المنزلي  التطبيق /القطاع الفرعي 

   R-600aالمادة التكنولوجيا البديلة
  (لم تقدم تكلفة المشروع التقديرية) 30,000 التمويل المطلوب (دوالر أمريكي)

  المستخدم لتصنيع التبريد المنزلي من شركة ليماتك. 134a -الھيدروفلوروكربون: سيزيل المشروع الوصف

. 2016زلية في عام من ثالجة 115,000إلنتاج المستخدم  134a -الھيدروفلوروكربونمن  طن متري 21,4 الصناعية  ليماتيك: تستھلك شركة التقييم
ربية عودية والجمھورية الععدة مصانع في المملكة العربية الس لديھا الشركةومتاحة بالفعل في البلد. ال، R-600a المادة والتكنولوجيا البديلة ھي

بما  يد المنزلي،لفرعي للتبرمشروعات للقطاع اطلبات إلعداد  من ثمان وھو واحدالمشروع في البلد وفي المنطقة. يحتمل تكرار ھذا السورية؛ وبالتالي 
  .الثمانينمن البلدان األخرى المقدمة إلی االجتماع بالکامل المطورة  في ذلك مقترحات المشروعات األربع

 المغربالبلد

 اليونيدو الوكالة المنفذة

  كة منار.في أجھزة التبريد المنزلي في شر  R-600aبالمادة  134a -الھيدروفلوروكربون استبدال عنوان المشروع

 التبريد المنزلي  التطبيق /القطاع الفرعي 

  R-600a المادة التكنولوجيا البديلة
  (لم تقدم تكلفة المشروع التقديرية) 30,000 التمويل المطلوب (دوالر أمريكي)

  . R-600aالمادةإلى تكنولوجيا  134a -الھيدروفلوروكربون: سيحول المشروع شركة منار من الوصف

طن متري من  20,7وحدة سنويا واستھالك  180,000 - 150,000: شركة منار ھي مصنع لنماذج مختلفة من الثالجات المنزلية، بإنتاج التقييم
 - كربونلھيدروفلوروازلية إلى . وقدمت لھا مساعدة في االجتماع التاسع والعشرين من أجل تحويل تصنيع الثالجات المن134a -الھيدروفلوروكربون

134a  ي مشروعات فعداد إل واحد من ثمان طلباتوھو . والتكنولوجيا المختارة ھي تكنولوجيا مدروسة لھذا التطبيق. 12 - الكلوروفلوروكربونمن
  ن.الثمانيالمقدمة إلی االجتماع  بالکاملالمطورة  روعات األربعالقطاع الفرعي للتبريد المنزلي، بما في ذلك مقترحات المش

 زمبابويالبلد

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة
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ي شركة المنزلية ف الثالجاتفي مصنع   R-600aإلى المادة 134a - الھيدروفلوروكربون التحول من عنوان المشروع
  كابري.

 التبريد المنزلي التطبيق /القطاع الفرعي 

  R-600aالمادة التكنولوجيا البديلة

  دوالر أمريكي). 400,000(تكلفة المشروع التقديرية ھي  30,000 التمويل المطلوب (دوالر أمريكي)

ن أجل تحديد التكاليف مالمستخدم في مصنع الثالجات المنزلية  134a -الھيدروفلوروكربونكغاز تبريد بدال من   R-600aالوصف: التحول إلى المادة
  وتكاليف التشغيل اإلضافية للتحويل.الرأسمالية اإلضافية 

صنيع الثالجات تفي  134a - الھيدروفلوروكربونطن متري من  20 قدره: سينفذ المشروع في شركة كابري، ھي شركة ذات استخدام تقديري التقييم
م تمويل أي ي أفريقيا. ولم يتمدروسة ألنھا تستخدم بالفعل في العديد من الشركات المصنعة للثالجات المنزلية ف R-600aالمنزلية. وتكنولوجيا المادة 

لصعيدين الوطني ابھذا التحويل في المنطقة؛ وبالتالي، ھناك فرص لتكراره على  تتعلق 134a -الھيدروفلوروكربونمشروعات حتى اآلن لتقييم 
لکامل المطورة با األربع ع طلبات إلعداد المشروعات للقطاع الفرعي للتبريد المنزلي، بما في ذلك مقترحات المشروعاتواإلقليمي. وھو واحد من أرب

  من البلدان األخرى المقدمة إلی االجتماع الثمانين.

 القطاع الفرعي للتبريد التجاري

  الجمھورية الدومنيكيةالبلد

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة

جارية في تصنيع الثالجات الت 290 - إلى الھيدروكربون 134a - التحويل من الھيدروفلوروكربون المشروععنوان 
  المستقلة في شركة فاركو. المنفصلة

 التبريد التجاري التطبيق /القطاع الفرعي 

  290 -الھيدروكربون التكنولوجيا البديلة

 تكلفة المشروع التقديرية)(لم تقدم  30,000 التمويل المطلوب (دوالر أمريكي)

ثالجات النيع في تص ينالمستخدم R-404A المادةو 134a -تبريد بدال من الھيدروفلوروکربون كغاز 290 - : التحويل إلى الھيدروکربونالوصف
  للتحويل الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية التكاليفمن أجل تحديد  المستقلة المنفصلة التجارية

ويعتقد أن . R-404A المادة طن متري من 0,25و  134a -طن متري من الھيدروکلوروفلوروکربون 3,7المشروع  يزيل: من المتوقع أن التقييم
اقة. الط استخدام كفاءةيث يوفر المشروع أيضا منتجات محسنة من حومتوفرة بتكلفة معقولة في منطقة أمريكا الالتينية. وس مدروسةالتكنولوجيا  تكون

 طلبات ن سبعم و واحدوھويمكن تكرار ھذا المشروع في بلدان أمريكا الالتينية، حيث توجد عدة شركات تصنيع مماثلة لمبردات البيع االحتياطية. 
  إلعداد المشروعات في القطاع الفرعي للتبريد التجاري.

 إكوادورالبلد

 اليونيدو الوكالة المنفذة

لة في شركة أجھزة التبريد التجاري المستقفي   R-600aالمادةب 134a -الھيدروفلوروكربوناستبدال  عنوان المشروع
  إكاسا.

 التبريد التجاري التطبيق /القطاع الفرعي 

  R-600aالمادة  التكنولوجيا البديلة

 (لم تقدم تكلفة المشروع التقديرية) 30,000 التمويل المطلوب (دوالر أمريكي)

إكاسا، ويجمع  المستخدمين في تصنيع معدات التبريد المستقلة في شركة R-404a المادةو 134a -الھيدروفلوروكربون: سيزيل المشروع الوصف
  .R-600aلمادة اتكاليف التشغيل اإلضافية والتكاليف الرأسمالية اإلضافية للتحويل. والتكنولوجيا البديلة التي ستستخدم ھي بيانات عن 

ة المستقلة والمبردات المستخدمين في صناعة الثالجات المنزلي R-404Aوالمادة  134a -للھيدروفلوروكربونتخدام شركة إکاسا المقدر : اسالتقييم
لوجيا المختارة ھي . والتكنوالتوالي طن متری، علی 2,17طن متری و  6,50 كان 2016لعام العمودية واألفقية ذات نطاقات درجات حرارة مختلفة 

اع دور لنفس قطيل من إكواأحد طلبين للتمو وھومماثلة في المنطقة. اللتطبيقات التصنيع  هتكراروتوجد إمكانية ليا مدروسة لھذا التطبيق. تكنولوج
  في القطاع الفرعي للتبريد التجاري. مشروعاتطلبات إلعداد  سبعھو واحد من وللتكنولوجيا البديلة نفسھا، و التصنيع

 إكوادورالبلد

 اليونيدو الوكالة المنفذة

لة في شركة في أجھزة التبريد التجاري المستق  R-600aالمادةب 134a -الھيدروفلوروكربون استبدال عنوان المشروع
  إندوغلوب.

 التبريد التجاري التطبيق /القطاع الفرعي 

  R-600aالمادة  التكنولوجيا البديلة

 (لم تقدم تكلفة المشروع التقديرية) 30,000 التمويل المطلوب (دوالر أمريكي)

إندوغلوب،  المستخدمين في تصنيع معدات التبريد المستقلة في شركة R-404Aوالمادة  134a -الھيدروفلوروكربون: سيزيل المشروع الوصف
  R-600aلمادة دم ھي اويجمع بيانات عن تكاليف التشغيل اإلضافية والتكاليف الرأسمالية اإلضافية للتحويل. والتكنولوجيا البديلة التي ستستخ

لتصنيع  الثالجات المنزلية المستقلة والمبردات الرأسية واألفقية ذات  134a - للھيدروفلوروكربون: كان استخدام شركة إندوغلوب المقدر التقييم
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. والتكنولوجيا المختارة ھي 2016وحدة في عام  158,700طن متری. وأنتجت الشركة  18,6، 2016في عام نطاقات درجات حرارة مختلفة 
 مشروعثلة في منطقة أمريكا الالتينية. وھو أحد طلبين من إكوادور إلعداد تكنولوجيا مدروسة لھذا التطبيق. ويحتمل تكراره لتطبيقات التصنيع المما

  طلبات إلعداد مشروعات في القطاع الفرعي للتبريد التجاري. سبعواحد من ھو لنفس قطاع التصنيع وللتكنولوجيا البديلة نفسھا، و

 المكسيكالبلد

 اليونيدو الوكالة المنفذة

ي المستقلة في أجھزة التبريد التجار  R-744و  R-290مادينبال 134a -استبدال الھيدروفلوروكربون عنوان المشروع
  في شركة فيرسا.

 التبريد التجاري  التطبيق /القطاع الفرعي 

  R-290/R-600aالمادة  التكنولوجيا البديلة
 التقديرية)(لم تقدم تكلفة المشروع  30,000 التمويل المطلوب (دوالر أمريكي)

والمادة  134a -نللھيدروفلوروكربوكغازي تبريد بديلين  R-600aو  R-290: سيؤدي المشروع إلى تحويل المؤسسة إلى استخدام المادتين الوصف
R-404A  وشركة فيرسا متوسطة الحجم.المستقلةفي معدات التبريد التجاري  .  

، 2016عام  في R-404Aوحدة قائمة على المادة  2,243و  134a -الھيدروفلوروكربونوحدة قائمة على  19,744: أنتجت شركة فيرسا التقييم
 - وفلوروكربونالھيدرعلى التوالي. وسيتم استبدال  R-404Aوالمادة  134a - الھيدروفلوروكربونطن متري من  2,1طن متري و  11,1باستھالك 

134a  بالمادةR-290  وستستبدل المادةR-404A  إما بالمادةR-290  أو المادةR-600a لمادة ا. وال توجد لوائح تنظيمية الستخدامR-290  في
 ع المعايير.م في وضالمكسيك؛ وبالتالي سيوفر المشروع معلومات عن تكاليف التشغيل اإلضافية والتكاليف الرأسمالية اإلضافية للتحويل وسيسھ

احد من سبعة ووھو سيك، مشروعين مماثلين لنفس الطلب المقدم للمك أحدھذا المشروع  لھذا التطبيق.تكنولوجيا مدروسة التكنولوجيا المختارة ھي و
إلی  ليالمنزتبريد في القطاع الفرعي للبالكامل طورة مقترحات مشروعات م . وقدمت المکسيك أيضايد التجاريلتبرالفرعي لقطاع المقترحات في 

  االجتماع الثمانين.

 المكسيكالبلد

 اليونيدو الوكالة المنفذة

 ري المستقلةفي اجھزة التبريد التجا R-744و   R-290بالمادتين 134a -الھيدروفلوروكربون استبدال عنوان المشروع
  إمبيرا.في شركة 

 التبريد التجاري  التطبيق /القطاع الفرعي 

  R-290المادة  التكنولوجيا البديلة
 تكلفة المشروع التقديرية)(لم تقدم  30,000 التمويل المطلوب (دوالر أمريكي)

 التبريد التجاري في معدات 134a -لھيدروفلوروكربونلكغاز تبريد بديل  R-290: سيؤدي المشروع إلى تحويل الشركة إلى استخدام المادة الوصف
  المستقلة.

ثالجات وال العرض اديقوصن الزجاجية األبوابوأجھزة التجميد ذات ثالجات ال، المستقلة (مثل معدات التبريد التجاريمبيرا تصنع شركة إالتقييم: 
كميات ستخدم تالشركة  ورغم أن؛ 2016في عام  134a - الھيدروفلوروكربونمن  طن متري 70تجميد ذات األبواب الصلبة). واستھلكت وأجھزة ال
وجيا المختارة ھي التكنولوفقط.  134a - الھيدروفلوروكربونعلى قتراح ھو تحويل المعدات القائمة أيضا، إال أن اال R-404A المادة صغيرة من

 لطلب المقدماثلين لنفس مشروعين مما أحدإنجاز المشروع بنجاح. ھذا المشروع ھو  بعدفي المنطقة  هتكرارويحتمل لھذا التطبيق.  تكنولوجيا مدروسة
اع الفرعي في القط مطور بالكاملقدمت المکسيك أيضا مقترح مشروع . وت في القطاع الفرعي للتبريد التجاريمقترحا ھو واحد من سبعللمكسيك، و

، ترى 134a -وفلوروكربونالھيدرصغير بالنسبة إلى  الشركةفي  R-404A للمادةأن االستھالك الحالي  وبماإلی االجتماع الثمانين.  المنزليللتبريد 
  .لن ينمو نتيجة للتحويل R-404A المادة األمانة أنه سيكون من المفيد تقديم ضمانات بأن استھالك

 فييت نامالبلد

 اليونيدو الوكالة المنفذة

ة في شركة في أجھزة التبريد التجاري المستقل  R-290بالمادة 134a -استبدال الھيدروفلوروكربون عنوان المشروع
  .فييت نامناغاكاوا

  التبريد التجاري  التطبيق /القطاع الفرعي 

  R-290المادة  التكنولوجيا البديلة
 (لم تقدم تكلفة المشروع التقديرية) 30,000 التمويل المطلوب (دوالر أمريكي)

، واستھالك 2016ام عوحدة في  3,000التبريد التجاري المستقل، بإنتاج  لتصنيعة ريھي شركة صغ: سيحول المشروع شركة ناكاغاوا فيتنام، الوصف
لشركة ة اإلضافية تكاليف التشغيل اإلضافية والتكاليف الرأسمالي. وسيوفر المشروع معلومات عن 134a  -الھيدروفلوروكربونطن متري من  0,4

 .العديد من الشركات الصغيرة فيھاالتي يوجد صغيرة جدا، ذات صلة بفيتنام 

ي فتمل تكراره غير. ويحاالستھالك الص: أكدت اليونيدو أن الشركة لديھا خط التصنيع الخاص بھا، وليس تجميع المعدات فقط على الرغم من التقييم
و متوسط أکبر أ بلدان أخرى في المنطقة، حيث تكون الظروف مماثلة. وذكرت اليونيدو أنه خالل إعداد المشروع، يمکن أيضا النظر في مشروع

  طلبات إلعداد مشروع في القطاع الفرعي التبريد التجاري. ھو واحد من سبعالحجم. و

 يلندتاالبلد

 البنك الدولي الوكالة المنفذة

أو غيره الھيدروفلوروأوليفين  ى البدائل القائمة علىإعداد مشروع للتحويل من الھيدروفلوروكربون إل عنوان المشروع
من البدائل ذات قدرة على إحداث احترار عالمي منخفض في إنتاج أجھزة التبريد التجاري في شركة 
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  باتانا إنتركول المحدودة.

 التبريد التجاري  التطبيق /القطاع الفرعي 

 الھيدروفلوروأوليفين (غير محدد) التكنولوجيا البديلة
  (لم تقدم تكلفة المشروع التقديرية) 40,000 التمويل المطلوب (دوالر أمريكي)

 بيقات درجاتلتط لتجاريمعدات التبريد افي شركتي تصنيع من الھيدروفلوروكربون إلى البدائل القائمة على الھيدروفلوروأوليفين : التحويل الوصف
و  R-404Aتين وكمية صغيرة من الماد 134a -الھيدروفلوروكربونطن متري من  35الحرارة المنخفضة والمتوسطة. واستھلكت الشركتان حوالي 

R-507.  

 بريدتحنة غازات وش سعات فقط ألن الشرکات تنتج نماذج مختلفة ذات: سيتم تحديد التکنولوجيا البديلة التي ستستخدم أثناء إعداد المشروع التقييم
ي النظر في فنفيذية ترغب ما إذا كانت اللجنة التولم يتضح لألمانة . الھيدروفلوروكربون التي ستزالكميات  وكذلكحرارة مختلفين. ومتطلبات درجة 

 لوروأوليفينار الھيدروفلتبريد التجاري. ونظرا لعدم اختيفي القطاع الفرعي لات مشروعإلعداد طلبات  وھو واحد من سبععدة شركات في نفس البلد. 
  وقدرة البديل على إحداث احترار عالمي منخفض. ،مدروسة، فمن الصعب تقييم ما إذا کانت التکنولوجيا حتى اآلن

  القطاع الفرعي لتكييف الھواء المتنقل

  الصينالبلد

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة

 -لوروأوليفينإلى الھيدروف 134a -الھيدروفلوروكربونمن وخط اإلنتاج تكييف الھواء المتنقل  تحسين عنوان المشروع
1234yf  كغاز تبريد في مصنع تكييف الھواء المتنقل  

 تكييف الھواء المتنقل  التطبيق /القطاع الفرعي 

  1234yf -الھيدروفلوروأوليفين التكنولوجيا البديلة

 دوالر أمريكي (لم تقدم تكلفة المشروع التقديرية) 30,000 التمويل اإلجمالي (دوالر أمريكي)

 ف الھواء المتنقلتكيي تبريدديل، وتحسين سالمة وكفاءة نظام ب كغاز تبريد 1234yf -الھيدروفلوروأوليفين: خفض تكلفة استخدام الوصف
 وكذلك. تنقلواء المتكييف الھب نظام يخالل مراحل التصنيع واالستخدام، واقتراح معايير لتسر غاز التبريدعن طريق التحكم في تسرب 

خط إنتاج  وينشئجات، خطوات لتحسين ھذه المنت ويقترح، 1234yf -الھيدروفلوروأوليفينباستخدام تكييف الھواء المتنقل م أداء نظام سيقي
تكييف لنغ شيزونغ نانجيمجموعة شركات ھندسة السيارات وجامعة جياو تونغ شنغھاي لسينفذ معھد . تكييف الھواء المتنقللنظام محسن 
اء ھو تکييفلنغ نانجينغ شيزھو في شركةواحد  خطأنشطة التحليل والتقييم والتحسين. وسيتم تحويل معا  المحدودةالسيارات ھواء 

 ن متريط 134a ،562.36 -لھيدروفلوروكربونباشحن ال ، وستحتاج عند2016وحدة في عام   1,124,722المحدودة، بإنتاجالسيارات 
  علی أساس السعة القياسيةباستخدام الرسوم 

يتم شحن غاز و، تنقلتكييف الھواء الم احد مصانعفي  سينفذنه أل 134a -لھيدروفلوروكربونا: سيؤدي المشروع إلى تخفيض غير مباشر في التقييم
باشر م تخفيض غيرمشروع سينتج عن ھذا ال أنهاليوئنديبي  وذكر. سياراتتصنع شركة في  الھواء المتنقل فقطتركيب جھاز تكييف التبريد عندما يتم 

ر في المشروع النظھذا  لھذا التطبيق. وال يشمل كنولوجيا مدروسةالتكنولوجيا المختارة ھي تو. 134a -لھيدروفلوروكربونامتری من  طن 22,5 قدره
 حدأھو و. لتبريدا غازلخدمة الطلب في الحد من إدخال بروتوكول مراقبة التسرب  سيساھم؛ ومع ذلك، الھواء المتنقلتكييف تشغيل قطاع خدمة 

  مقترحات في الصين. وواحد من أربع، تنقلتكييف الھواء الملاقتراحين في القطاع الفرعي 

 الصينالبلد

 الحكومية األلمانية الوكالة المنفذة

اني أكسيد إلى ث 134a -لھيدروفلوروكربونا لتحويل وحدات تكييف الھواء المتنقلة باستخداممشروع  عنوان المشروع
  الكربون كغاز تبريد.

 تكييف الھواء المتنقل التطبيق /القطاع الفرعي 

 ثاني أكسيد الكربون  التكنولوجيا البديلة

 المشروع التقديرية) دوالر أمريكي (لم تقدم تكلفة 30,000 التمويل المطلوب (دوالر أمريكي)

يساعد وسوف ) R744ن (إلى ثاني أكسيد الكربو 134a -لھيدروفلوروكربونامن تكييف الھواء المتنقل : إعداد مشروع لتحويل خط تصنيع الوصف
  على تحديد التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية 

دروسة. ملذلك تعتبر مانيا، وطلب المشروع أن التكنولوجيا المقترحة (ثاني أكسيد الكربون) مطبقة بالفعل في بعض نماذج السيارات في أل ذكر: التقييم
ة التي شركعد تحديد الم يتم بوأنتج واختبر مصنع محلي في الصين بالفعل نموذج أولي لمكبس قائم على ثاني أكسيد الكربون لتكييف الھواء المتنقل.  ول

 ن في القطاعاقتراحي دأحھو و يتم ذلك إال أثناء إعداد المشروع فقط.سينفذ فيھا المشروع اإليضاحي وكمية الھيدروفلوروكربون التي ستزال، ولن 
  مقترحات في الصين. من أربع واحدو، لتكييف الھواء المتنقلالفرعي 

 قطاع الرغاوى

  الصينالبلد

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة

إلى السيكلوبنتان والھيدروفلوروأوليفينات  245fa - التحويل من الھيدروفلوروكربون عنوان المشروع
  ) في مصنع ثالجات منزلية.C5(الھيدروفلوروأوليفين + 
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الرغوة التطبيق /القطاع الفرعي 

  والھيدروفلوروأوليفنالسيكلوبنتان  التكنولوجيا البديلة

  مليون دوالر أمريكي) 3دوالر أمريكي (التكلفة التقديرية للمشروع  30,000 أمريكي)التمويل اإلجمالي (دوالر 

نزلي من تبريد المالعزل في تصنيع معدات الالھيدروفلوروأوليفين لرغوة : سيشجع المشروع استخدام تكنولوجيا السيكلوبنتان + الوصف
ولوجيا، التكن ف يركز على إزالة أو تخفيف عوائق استخدام ھذهخالل تحويل خط إنتاج واحد في شركة ھيسنس كيلون المحدودة. وسو

  بالتحويل رتبطينالموجمع بيانات عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية وتحسينات كفاءة استخدام الطاقة 
ألنھا أنتجت ھذه المنتجات رغوة العزل في الثالجات المنزلية الھيدروفلوروأوليفين ل + C5 خبرة في استخدامبال تتمتعھيسنس كيلون شركة : التقييم

(وبالتالي كفاءة استخدام  1مھما فيھاالعزل  لتطبيقات محددة يكون الخلطاتھذه  األفرقةالعديد من  يفحصباإلضافة إلى ذلك،  ھا إلى أوروبا،تصديرل
المتطلبات وحيث يمكن أن تؤثر تكلفة  تختلفحيث  التصنيع المحلي. وسينظر المشروع المقترح في تحسين النظام الستخدامه في اقة)الط

ويوجد طن متري.  6,000 في الثالجات المنزلية في الصين بنحو 245fa -الھيدروفلوروأوليفين  على االستدامة. ويقدر استھالك الھيدروفلوروأوليفين
افتراض على  اتأسعار الھيدروفلوروأوليفينبعض االنخفاض في  أيضا إلی، مما قد يؤدي المصنعةبين الشرکات  احتمال كبير لتكرار ھذا المشروع

 ألربعأحد المقترحات ا وھو. الرغاوى نفخلتقدير تکاليف عوامل  إيضاحية أو  استثماريةلم يتم تمويل أي مشروعات وعلی نطاق واسع.  اعتمادھا
  .الرغاوىفي قطاع  مقترحينالمقدمة في الصين وأحد 

 مصرالبلد

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة

وغيره من  1234ze  -الھيدروفلوروأوليفينإلى  134a -لھيدروفلوروكربونا التحويل من عنوان المشروع
  شات السائلة في مصنع رغوة البولي يوريثان/ الصب في الموقع والرالھيدروفلوروأوليفين

الرغاوى التطبيق /القطاع الفرعي 

  1234ze  -الھيدروفلوروأوليفين التكنولوجيا البديلة

  دوالر أمريكي) 400,000دوالر أمريكي (التكلفة التقديرية للمشروع  30,000 التمويل اإلجمالي (دوالر أمريكي)

إلى  134a -لھيدروفلوروكربونمن امصنع التشييد العسكري في  رغوة البولي يوريثان/ الصب في الموقع والرش: تحويل مصنع الوصف
اإلضافية  سماليةالرأالتكاليف السائلة. وسيجمع التحويل معلومات عن ات الھيدروفلوروأوليفينوغيره من  1234ze - الھيدروفلوروأوليفين

  لتحويلوتكاليف التشغيل اإلضافية ل

ل الحقن غير المباشر من خال 134a -لھيدروفلوروكربوناإلى الكلوروفلوروكربون من تحويل التشييد العسكري من أجل ال: تم تمويل مصنع التقييم
 لرغوة.ا لنفخلمادة ستخدم ھذه ايي الوحيد في مصر الذ المصنعوھو في االجتماع الثاني والعشرين.  اعتمد جامعفي نفخ الرغوة، كجزء من مشروع 

لعدم البلد ھذا في ه لتكرارإمکانية محدودة توجد قد و. 2016متری في عام  طن 35في ھذه المنشأة بنحو   134a- لھيدروفلوروکربونا وقدر استھالك
البولي  ي رغوةف 134a -يدروفلوروكربونللھ للغايةأيضا استخدامات محدودة  وتوجد؛ الرغاوىشرکات تستخدم الھيدروفلوروکربون في نفخ  وجود

  .الرغاوىفي قطاع  ينمشروعطلبين إلعداد أحد  وھووريثان في العديد من البلدان. ي
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 المرفق الثالث

  الثمانينمقدمة إلى االجتماع  23 -لھيدروفلوروكربونلإيضاحية مشروعات عداد إلطلبات 
  

  23 -مشروعات إيضاحية للھيدروفلوروكربون

  الصينالبلد

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة

القيمة عن  إلی الھاليدات العضوية 23 -مشروع إيضاحي لتحويل المنتج الثانوي الھيدروفلوروکربون عنوان المشروع
لجديدة المواد لياوشنغ فوير لتكنولوجيا ا لشركةطريق التفاعل مع الھيدروجين وثاني أکسيد الکربون 

  المحدودة.

  (قطاع اإلنتاج) 23 -الھيدروفلوروکربونتكنولوجيا تحويل  التطبيق /القطاع الفرعي 

  - التكنولوجيا البديلة

  مليون دوالر أمريكي) 2,8دوالر أمريكي (التكلفة التقديرية للمشروع  30,000التمويل اإلجمالي (دوالر أمريكي)

  فلوريد ردادواستنشاء التبريد المصممة إلشركة ميدويست لغازات  استعملتھاالتحويل التي  تكنولوجيااستخدام  إيضاح: الوصف
ن التفاعل الكيميائي بين م 23 -الھيدروفلوروکربونمن العضوية القيمة أول أكسيد الكربون  وھاليدات) عالي النقاوةالھيدروجين الالمائي (

شركة نة لالس/متری طن 550قدرھا  قدراتوحدة  اإليضاحيالمشروع  ينشئ. وسوف )2CO( وثاني أكسيد الكربون )2H (لھيدروجينا
 ،منتجاتهوالمحولة  23 -معلومات عن کميات الھيدروفلوروکربونيجمع المحدودة، والجديدة ياوشنغ فوير لتکنولوجيا المواد 

التشغيل  ية وتكاليفالتكاليف الرأسمالية اإلضافيحتوي علی  مفصال اتقرير ويعد، أول أكسيد الكربونو ال مائيال دياالھيدروفلورو
لتكنولوجيا ير ياوتشنغ فووف توفر شركة س. اآلخرين 22 -الھيدروکلوروفلوروکربون يتقاسمھا مع منتج والدروس الممكن اإلضافية

  .المحدودة التمويل المشترك للمشروعالجديدة المواد 
  .23 -نوروكربويا تحويل الھيدروفل: ھو أحد طلبين إلعداد مشروع إلثبات الفعالية من حيث التكلفة واالستدامة بيئيا لتكنولوجالتقييم

  الصينالبلد

 البنك الدولي الوكالة المنفذة

اندونغ في شركة ش 23- الھيدروفلوروكربونإيضاح تكنولوجي لتكنولوجيا تحويل المنتج الثانوي  عنوان المشروع
  دونغيو للكيماويات المحدودة

  (قطاع اإلنتاج) 23 -الھيدروفلوروكربونتكنولوجيا تحويل  التطبيق /القطاع الفرعي 

  - التكنولوجيا البديلة

  دوالر أمريكي (لم تقدم التكلفة التقديرية للمشروع) 30,000التمويل اإلجمالي (دوالر أمريكي)

 - الھيدروفلوروكربونمير بالمقارنة مع تد 23 -الھيدروفلوروكربون: التقييم التقني والتحليالت المالية لمختلف تكنولوجيات تحويل الوصف
، 23 -روكربونھيدروفلوالوتخفيف المنتجات الثانوية. وسيشمل استعراض وتقييم الجدوى التقنية لمختلف تكنولوجيات تحويل الكربون  23

لتكاليف ا قارنة ھذهمستجري لمواد الكيميائية المحولة. وار وتكاليف التشغيل لكل خيار، وسعر وسوق اوتحديد التكلفة الرأسمالية لالستثم
  فعالية من حيث التكلفة مع مراعاة احتياجات المؤسسةاألكثر لمختلف التكنولوجيات من أجل تحديد الخيارات 

تكاليف وتحويل وال المنشأةالمختارة ويقدم معلومات عن إنشاء  23 -الھيدروفلوروكربونتحويل سيحدد إعداد المشروع تكنولوجيا : التقييم
  .المستدامة بيئيالتكلفة وافعالة من حيث ال 23 -الھيدروفلوروكربونمشروع يبين تكنولوجيا تحويل وھو أحد طلبين إلعداد  . 23 -الھيدروفلوروكربون
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AFGHANISTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
12/2015-11/2017)

UNEP $192,000 $0 $192,000

$192,000 $192,000Total for Afghanistan

ALBANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VIII: 
7/2018-6/2020)

UNEP $139,776 $0 $139,776

$139,776 $139,776Total for Albania

ANGOLA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 11/2017-10/2019)

UNEP $172,032 $0 $172,032

$172,032 $172,032Total for Angola

BAHAMAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $35,828 $3,224 $39,0520.6

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $58,175 $7,563 $65,7380.7

$94,003 $10,787 $104,790Total for Bahamas 1.3

BARBADOS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $38,000 $3,420 $41,4200.4

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $48,000 $6,240 $54,240

$86,000 $9,660 $95,660Total for Barbados 0.4
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BENIN

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase X: 
1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Benin

BOLIVIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2018-12/2019)

UNEP $100,950 $0 $100,950

$100,950 $100,950Total for Bolivia

BOSNIA AND HERZEGOVINA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 3/2018-2/2020)

UNIDO $122,026 $8,542 $130,568

$122,026 $8,542 $130,568Total for Bosnia and Herzegovina

BOTSWANA

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

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

CAMEROON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2018-12/2019)

UNEP $178,601 $0 $178,601

$237,737 $4,435 $242,172Total for Cameroon
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CHAD

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Chad

CHINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (solvent sector plan)

UNDP $3,777,190 $245,517 $4,022,70759.8

$3,777,190 $245,517 $4,022,707Total for China 59.8

COMOROS

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

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,900 $118,900Total for Comoros

COSTA RICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $106,000 $7,950 $113,950

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2018-12/2019)

UNDP $179,857 $12,590 $192,447

$285,857 $20,540 $306,397Total for Costa Rica

DJIBOUTI

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

GABON

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

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

GUINEA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Guinea

INDONESIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2018-12/2019)

UNDP $347,194 $24,304 $371,498

$347,194 $24,304 $371,498Total for Indonesia

KENYA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
11/2017-10/2019)

UNEP $194,134 $0 $194,134

$194,134 $194,134Total for Kenya

LIBERIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 11/2017-10/2019)

UNEP $109,073 $0 $109,073

$109,073 $109,073Total for Liberia

MALAYSIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2018-12/2019)

UNDP $357,760 $25,043 $382,803

$357,760 $25,043 $382,803Total for Malaysia
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MARSHALL ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 12/2017-11/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Marshall Islands

NIGER

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Niger

OMAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

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

PALAU

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 
12/2017-11/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Palau

PANAMA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
12/2017-11/2019)

UNDP $191,360 $13,395 $204,755

$191,360 $13,395 $204,755Total for Panama

PERU

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase V: 
1/2018-12/2019)

UNEP $170,893 $0 $170,893

$170,893 $170,893Total for Peru
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RWANDA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 12/2017-11/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Rwanda

SAINT LUCIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase X: 
1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Saint Lucia

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Saint Vincent and the Grenadines

SAMOA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
11/2015-10/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Samoa

SENEGAL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2018-12/2019)

UNEP $194,689 $0 $194,689

$194,689 $194,689Total for Senegal

SERBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
12/2017-11/2019)

UNIDO $168,064 $11,764 $179,828

$168,064 $11,764 $179,828Total for Serbia
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SOLOMON ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 
12/2017-11/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Solomon Islands

SUDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

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

UNIDO $40,000 $3,000 $43,0004.3

$70,000 $5,700 $75,700Total for Sudan 4.3

SWAZILAND

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

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

TIMOR LESTE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $10,680 $961 $11,641

The Government, UNEP and UNDP were requested to complete 
stage I of the HPMP by 31 December 2018, and to submit the 
project completion report to the second meeting of the Executive 
Committee in 2019.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $16,400 $2,132 $18,532

The Government, UNEP and UNDP were requested to complete 
stage I of the HPMP by 31 December 2018, and to submit the 
project completion report to the second meeting of the Executive 
Committee in 2019.

$27,080 $3,093 $30,173Total for Timor Leste

TOGO

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

TONGA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 
12/2017-11/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Tonga

TURKEY

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
12/2017-11/2019)

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

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

URUGUAY

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2018-12/2019)

UNDP $193,024 $13,512 $206,536

$193,024 $13,512 $206,536Total for Uruguay

ZIMBABWE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

Germany $168,000 $20,097 $188,097

Approved on the understanding that if Zimbabwe 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 will not be transferred to the Government 
of Germany until the Secretariat has reviewed the revised 
verification report covering the period 2009 to 2016 and 
addressing the issues that were identified in the verification report 
submitted to the 80th meeting, on the understanding that any 
revision to the reported consumption of the baseline years that 
could result in an adjustment to the starting point for aggregate 
reduction in HCFC consumption, would be considered at the time 
of the approval of the last tranche of stage I of the HPMP, and the 
funding level would be adjusted accordingly.

2.3

$168,000 $20,097 $188,097Total for Zimbabwe 2.3

68.1GRAND TOTAL $9,046,642 $465,785 $9,512,427
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