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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونوالرابع االجتمــــــاع 
 2019 كانون األول /ديسمبر 20إلى  16 مونتريال، من

 

  روعاتاستعراض المش تبينها أثناءتم التي  القضايانظرة عامة على 

  األجزاء التالية:تتألف هذه الوثيقة من   - 1

  الثنائية والمنفذة؛ اريع واألنشطة التي قدمتها الوكاالتنظرة عامة على المش  (أ)  

  دها خالل عملية استعراض المشاريع: ومسائل تم تحدي  (ب)  

  ))؛2(ج)(81/30مهلة تقديم المشاريع (المقرر   )1(    

  استثمارية إضافية بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية القائمة بذاتها بعد  عوتقديم مشاري  )2(    
  االجتماع الرابع والثمانين؛         

  
  تحضير خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ومشاريع وطلبات تمويل   )3(    
  لوكالة منفذة؛  برنامج العمل المعدلالتدليل الريادية في       
    
  والمشاريع واألنشطة المقدمة تحت عنوان الموافقة الشمولية؛  (ج)  

  
  .الفرديوالمشاريع االستثمارية لالستعراض   (د)  

  

  قدمتها الوكاالت الثنائية والمنفذةالتي نشطة األع واريمشال

طلبا لتمويل شرائح من اتفاقات متعددة السنوات ومشاريع وأنشطة تمت  171قدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة   -2
إذا ما أخذت في الحسبان كّل دوالرا أمريكيا  211,749,180دوالرا أمريكيا ( 138,886,941الموافقة عليها بقيمة 

، حسب مقتضى الحال. وقد اشتملت طلبات التمويل على: المبالغ المطلوبة أساسا) بما في ذلك تكاليف دعم الوكاالت
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  بلد واحد (يدرسها في  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل  (أ)  
  الفريق الفرعي الخاص بقطاع اإلنتاج)؛    

  
  ن؛بونية في أربعة بلداخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرالمرحلة الثانية من و  (ب)  

  
  ن بلدا؛واحد وعشريق عليها في موافالوشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   (ج)  

  
  بلدا؛ 32وتجديد مشاريع التعزيز المؤسسي في   (د)  

  
دا والمرحلة بل 17خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في وإعداد المرحلة الثانية من   (هـ)  

  الثالثة منها في بلدين؛
  

  ا؛بلد 17وإعداد تقارير التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في   (و)  
  

وإزالتها في  22-في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 23-ومراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون  (ز)  
  ؛1األعمال)(ج) من جدول 13بلدين (يستعرض تحت البند 

  
رة إزالة ومشروع استثماري قائم بذاته إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كجزء من خطة إدا  (ح)  

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلد واحد؛
  

  ومشاريع استثمارية متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدين؛  (ط)  
  

  تعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية في بلد واحد؛ومشروع إعداد مشروع استثماري م  (ي)  
  

  ن؛خمسة بلداومشروع إعداد خطط وطنية للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في   (ك)  
  

  وأنشطة تمكينية للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدين؛  (ل)  
  

لرئيسية األمم المتحدة للبيئة وتكاليف الوحدة ابرنامج المساعدة على االمتثال الخاص ب وبرنامج  (م)  
  ي.لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدول

  
مشروعا ونشاطا بقيمة  106استعراض المشاريع، تّمت التوصية بالموافقة الشمولية على  استكمال وبعد  -3

مشروعا ونشاطا بقيمة  52دوالرا أمريكيا، بما فيها تكاليف دعم الوكاالت، وبالموافقة الفردية على  15,170,638
دوالرا أمريكيا  42,961,787لغ، دوالرا أمريكيا، بما فيها تكاليف دعم الوكاالت. ومن أصل هذا المب 108,308,786

 البوليسترينلتمويل الشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البولي يوريثان والشرائح الثالثة من خطط قطاع رغاوي 
من المرحلة الثانية من  2التبريد الصناعي والتجاري وقطاع المذيبات وقطاع خدمة التبريد بالضغط وقطاعالمسحوبة 

دوالرا أمريكيا لتمويل الشريحة األولى  25,551,397واد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين وخطة إدارة إزالة الم
جميعها خضع وكربونية في الصين ويإزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلورإدارة من المرحلة الثانية من خطة 

 123,479,424لية ولالستعراض الفردي لمشاريع الخاضعة للموافقة الشمواإلجمالية لقيمة اللالستعراض الفردي. تبلغ 
  دوالرا أمريكيا.

                                                 
  ).83/67و 83/66ن را(المقر 23-لهيدروفلوروكربونضبط المنتج الثانوي ل ية متعلقة بتكنولوجياجوانب أساس 1
  كما يشمل الطلب مكّون ألمانيا من الشريحة الرابعة من خطة قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين. 2
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  مقترحات المشاريع التي تّم تقديمها ثم سحبها

  
المواد زالة المرحلة الثانية من خطة إدارة إ ،مايكاابالنيابة عن ج ،قدّم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -4

لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعندما درست األمانة االقتراح، الحظت مشكلة متعلقة ببيانات استهالك ا
ئي مهلة من الزمن . وبعد أن طلب برنامج األمم المتحدة اإلنما7عمال بالمادة المبلغ عنها الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  قتراح على أن يعاود تقديمه إلى اجتماع تاٍل.هذا الشأن، قام بسحب االمايكا في االستشارة ج
  
ة المواد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزال ،بالنيابة عن العراق ،قدّم برنامج األمم المتحدة للبيئة  -5

جب التركيز الهيدروكلوروفلوروكربونية فضال عن طلب تمويل الشريحة األخيرة من المرحلة األولى. وبما أنّه يستو
جاري تنفيذها شطة الأنشطة المرحلة الثانية مكملة لألن ونظرا لتوفر الموارد المالية وألنال المرحلة األولى على استكم

أن يعاود تقديمه  ة الثانية علىفي المرحلة األولى، وافق برنامج األمم المتحدة للبيئة على سحب الطلب الخاص بالمرحل
قة د من التقدم في إنجاز المرحلة األولى (راجع الوثيالمزي جتماع الخامس والثمانين بعد إحرازاال إلى

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52.(  
  
تمويل الشريحة  طلب ،البوليفاريةبالنيابة عن جمهورية فنزويال  ،قدّمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  -6

ألمانة االقتراح، الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعندما درست ا
ألولى لم ينجز وأنّه اتبيّن لها أن تنفيذ أنشطة أساسية من الشريحة األولى ما زال محدودا وأّن نشاطا واحدا من المرحلة 

تهالك المواد من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الموقع. كما تبيّن أن مستويات اسلم يتّم التحقق 
ل كانت دون من بروتوكول مونتريا 7عمال بالمادة  2018الهيدروكلوروفلوروكربونية وإنتاجها المبلغ عنها في عام 

التوصية ن يتّم لللتنمية الصناعية بأنّه متحدة . وعليه أخطرت منظمة األمم البشكل ملحوظ األهداف المحددة لالمتثال
لشريحة الثانية من بالمزيد من التمويل إّال بعد تنفيذ األنشطة العالقة ورفع تقرير عن التحقق واقتراح أنشطة في ظل ا
وتوكول فرضها بر خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تساهم في تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة التي

يعاود تقديمه إلى  مونتريال أو في صونه. وطلب تاليا إلى منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية سحب االقتراح على أن
  اجتماع تاٍل.

   
  طلبات تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي

  
ي ضوء ا فبلد 32طلبات تمديد تمويل مشاريع التعزيز المؤسسي في واستعرضت األمانة التقارير النهائية   -7

رر (ج) الخاص بمستوى تمويل مشاريع التعزيز المؤسسي والمق74/51المقررات ذات الصلة، بما فيها المقرر 
رنتها مع وتّم التحقق من كّل الطلبات بمقا (هـ) الخاص بإدراج مؤشرات أداء خاصة باألنشطة المخطط لها.74/51

انات المبلغ عنها عمال ر المرحلية عن تنفيذ البرامج القطرية والبيالتقارير عن مشاريع التعزيز المؤسسي السابقة والتقاري
روكربونية إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلومن بروتوكول مونتريال وآخر التقارير عن تنفيذ خطط  7بالمادة 

ارات ذات الصلة باالمتثال قروالتقارير المرحلية التي قدمتها الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع الرابع والثمانين وال
غت جميعها عن . وبلّ 2018التي اعتمدتها األطراف في بروتوكول مونتريال. وقد قدّمت كل البلدان البيانات عن عام و

السابقة من  بلوغ األهداف المحددة لمؤشرات األداء الخاصة والتي كانت مشمولة في التقارير المرحلية عن المرحلة
مشاريع كل لى عسي إّما بصورة كاملة أو بصورة شبه كاملة. وتوصي األمانة بأن تتّم الموافقة مشاريع التعزير المؤس

  التعزيز المؤسسي المقدمة إلى االجتماع الرابع والثمانين بموجب إجراء الموافقة الشمولية.
  

  موجز عن أسعار المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها
  
عن أسعار المواد الخاضعة للرقابة  ااألمانة، ألغراض اإلخطار، موجز(ج)، تعرض 79/4تماشيا مع المقرر   .8
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المقترح اعتمادها في تنفيذ المرحلة الثانية من خطتين إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفي  3والبدائل
  ثمانين:إلى االجتماع الرابع وال اد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتّم رفعهامشروع استثمار في المو

  

ى تحويل خط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية علتشتمل المرحلة الثانية من خطة ريكا: كوستا  )أ(
في البوليوالت سابقة الخلط  ب141-يدروكلوروفلوروكربونتصنيع رغاوي البولي يوريثان للتخلص من اله

دوالر  2.20اإلضافية. وتّم استخدام سعر تمويل تكاليف التشغيل لطلب المستوردة؛ وقدّم في هذا الصدد 
ب في 141-التشغيل اإلضافية المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون يفلاللكيلوغرام الواحد الحتساب تك

 19.60و هب السائب 141-البوليوالت سابقة الخلط المستوردة في حين أن ثمن الهيدروكلوروفلوروكربون
مباشرة بين  . وبالتالي، ال عالقةبرنامج القطريلنحو المبلغ في الللكيلوغرام الواحد على اأمريكي دوالر 
 ؛الرقمين

 

االعتبار  مع األخذ فيالتشغيل اإلضافية لشركات تصنيع أجهزة التكييف المنزلي  يفلاتّم احتساب تكمصر:    )ب(
د في للكيلوغرام الواح دوالر أمريكي 2.95ي تدفعه الشركات وهو ذال 22-الهيدروكلوروفلوروكربونثمن 

كيلوغرام لل دوالر أمريكي 4.80لبرنامج القطري يساوي ا التقرير عن حين أّن متوسط السعر المبلغ عنه في
حتساب تكاليف الالواحد. ويعزى الفارق إلى أّن السعر الذي استخدمته منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

رنامج البالتقرير عن ذكور في  الرقم المالتشغيل اإلضافية هو متوسط سعر الشراء بالجملة في حين أنّ 
القطري عبارة عن متوسط سعر البيع بالتجزئة. ولم يتضمن التقرير عن البرنامج القطري ثمن 

 ؛2018في عام  32-الهيدروفلوروكربون
 

ب في 142-لوروفلوروكربونوالهيدروك 22-الهيدروكلوروفلوروكربوناشتمل مشروع إزالة باكستان:   )ج(
لى مزيج طلبا لسد تكاليف التشغيل اإلضافية للتحول إالمسحوبة بالضغط  البوليسترينشركة تصنيع رغاوي 

عن بيانات وثاني أكسيد الكربون. لم يبلغ  ميثيل اإليثر وثنائي الهيدروفلوروأوليفينمن 
 التقرير عن في فلوروأوليفينالهيدرووب 142-والهيدروكلوروفلوروكربون 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 20.00س سعر . وإذ تبيّن أنّه تمّ احتساب تكاليف التشغيل اإلضافية على أسا2018البرنامج القطري عن سنة 

اليف على أساس ، تّمت التوصية باحتساب تلك التكالهيدروفلوروأوليفينللكيلوغرام الواحد من دوالرا أمريكيا 
لكيلوغرام دوالر أمريكي ل 1.40المسحوبة بالضغط وهو  البوليسترينالحدّ األدنى المعتمد لمشاريع رغاوي 

 الواحد؛
 

يل خط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على تحوتشتمل المرحلة الثانية من خطة تونس:   )د(
في البوليوالت سابقة الخلط  ب141-يدروكلوروفلوروكربونبولي يوريثان للتخلص من الهتصنيع رغاوي ال

ج القطري المستوردة. ولم يقدم أي طلب بشأن تكاليف التشغيل اإلضافية. ولم يرد في التقرير عن البرنام
 لواحد.لكيلوغرام ادوالرا أمريكيا ل 12.00 وهوب السائب 141-الهيدروكلوروفلوروكربونسوى ذكر سعر 

 
  مسائل تم تحديدها خالل عملية استعراض المشاريع

  
  ))2(ج)(81/30مهلة تقديم المشاريع (المقرر 

  

ئية والمنفذة التي اعتمدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والثمانين مهال جديدة تسري على الوكاالت الثنا  -9
الجتماع الثاني اللجنة التنفيذية بدءا من ا إلى متطلبات إبالغ محددة مشاريع ومشاريع ذاتترغب في أن ترفع مقترحات 

لمقرر (ا 2019مهل التقديم الجديدة في آخر اجتماع تعقده في عام مشيرة إلى أنّه يتّم استعراض  ،نينوالثما
  )).2(ج)(81/30

  
                                                 

قرير عن البرنامج القطري في التوالمواد البديلة لها  دروفلوروكربونالهي الهيدروكلوروفلوروكربونتفيد بمتوسط أسعار  5إّن الدول الملحوظة في المادة  3
  ورة طوعية.بص
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للجنة التنفيذية، في الجديدة ذلك أّن وتعتبر األمانة أن التجربة الحالية غير كافية الستعراض تأثير مهل التقديم ا  -10
تقالية). كما أنّها من المرونة في تطبيق مهل التقديم الجديدة (مرحلة ان عها الثاني والثمانين، قررت اعتماد شيئااجتما

  ئية والمنفذة.تعتبر أنّه من األهمية بمكان مناقشة تأثير اآلجال المحيّنة على تقديم المشاريع مع الوكاالت الثنا
  

في  81/30قرر اللجنة التنفيذية في أن تعيد النظر في مهل التقديم المتفق عليها بموجب المفقد ترغب وعليه،   -11
لمهل الجديدة اجتماعها السادس والثمانين عوضا عن االجتماع الرابع الثمانين باالستناد إلى تحليل ألسلوب تطبيق ا

  بعد استشارة الوكاالت الثنائية والمنفذة.ومدى تأثيرها على تقديم المشاريع تعدّه األمانة 
  

  ع والثمانيناالجتماع الراببعد بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية  قائمة بذاتها تقديم مشاريع استثمارية إضافية
  

قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والسبعين أن تدرس عددا محدودا من المشاريع المتعلقة بالمواد   -12
الكتساب الخبرة  2019في قطاع التصنيع دون غيره في موعد أقصاه أول اجتماع تعقده في عام  الهيدروفلوروكربونية

(ز)). 78/3(المقرر  الهيدروفلوروكربونيةفي ما يتعلق بالتكاليف اإلضافية التي قد تتأتى من الخفض التدريجي للمواد 
أّول اجتماع  بعد انعقاد على أساس مستمرالمشاريع ين أن تدرس تلك كما أّن اللجنة قررت في االجتماع التاسع والسبع

). وتاليا، أي في االجتماع الحادي والثمانين، قررت اللجنة أنّه يجوز تقديم هذه 79/45(المقرر  2019لها في عام 
  . 4المشاريع لغاية انعقاد االجتماع الرابع والثمانين

  
فقد طلبت في اجتماعها الثالثين إلى اللجنة التنفيذية أن تواصل توفير  أّما األطراف في بروتوكول مونتريال  -13

  .79/455الدعم للمشاريع القائمة بذاتها التي تقدمها البلدان الملحوظة في المادة الخامسة تماشيا مع المقرر 
  

وقد رفعت الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الرابع والثمانين طلبا واحدا إلعداد مشروع إلزالة المواد   -14
برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  علىتعديالت الالحرائق (ورد في في قطاع مكافحة  الهيدروفلوروكربونية

في قطاع رغاوي  اللصق بفضل تقنية ربونيةالهيدروفلوروكومقترح مشروع واحد إلزالة الواد  6)2019لعام 
المسحوبة بالضغط إّال أنّه تقّرر في ما بعد إرجاء تقديمه إلى اجتماع الحق ألن البلد المعني سبق له أن  البوليسترين

إّال أنّه لم يصدّق بعد على تعديل كيغالي. وقد شرحت  الهيدروفلوروكربونيةحصل على مساعدة لمشروع خاص بالمواد 
ة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن الدولة تعّجل في عملية التصديق على التعديل مستفسرة ما إذا كان من الممكن منظم

  .جاهز أن المشروععلى اعتبار رفع المقترح إلى اجتماع مقبل 
  

االجتماع الرابع  تنتهي عند انعقاد الهيدروفلوروكربونيةومع العلم أّن مهلة تقديم المشاريع المتعلقة بالمواد   -15
ة المتعلقة بالمواد اللجنة التنفيذية في أن تدرس أمر منح مهلة إضافية لتقديم المشاريع االستثماريقد ترغب والثمانين، 

  .81/53و 79/45(ز) و78/3لغاية اجتماع مقبل تحدده وتماشيا مع مقتضيات المقررات  الهيدروفلوروكربونية
  

العمل  نامجبرالتدليل الريادية في  مشاريعوضير خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية تح تمويل طلبات
  المعدل لوكالة منفذة

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ثمانية طلبات إلعداد مشاريع لخطط الخفض التدريجي للمواد  عرضت  -16

                                                 
 لهيدروفلوروكربونيةا المواد بدائل إلى للتحويل مشروعات مقترحات وعرضإلى إعداد المنفذة  والوكاالت الثنائية الوكاالت تدعو أن(ب): 81/53المقرر  4

 عليها الموافق شروعاتالم تشملها ال التي والمناطق القطاعات في وخاصة ،والثمانين الرابع االجتماع حين إلى لتقديمها ،الجديدة للتكنولوجيات والترويج
  .االجتماع ذلك في أو والثمانين الحادي االجتماع حتى

تماشيا مع  5مادة األولى من المواصلة دعم المشاريع القائمة بذاتها في األطراف الملحوظة في الفقرة : XXX/5من قرار اجتماع األطراف  4الفقرة  5
  .79/45مقرر اللجنة التنفيذية 

6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/34 مقترح مشروع كامل قبل أن يتّم سحبه.أصال . وقد قدّم  
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كما هو مبيّن  20197لعام  برنامج عملها المعدل فيبلدان ومشاريع تدليلية واستثمارية في خمسة  الهيدروفلوروكربونية
  .1في الجدول 

قدمتها منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى االجتماع التي  بونيةالهيدروفلوروكرلخفض التدريجي للمواد طلبات مشاريع ا -1الجدول 
  الرابع والثمانين

  الكلفة (دوالر أمريكي)  عنوان المشروع  البلد
  150,000  إعداد خطة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  كاميرونال

  150,000  إعداد خطة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  غابون
  95,000  إعداد خطة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  غامبيا

  150,000  خطة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيةإعداد   األردن 
  250,000  إعداد خطة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (شاملة)  المكسيك
  150,000  )تكييف هواء السياراتإعداد خطة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (قطاع  المكسيك
  80,000  (تبريد)مشروع تدليلي ريادي  المكسيك
  80,000  إعداد مشروع جامع في قطاع تصنيع أجهزة التبريد المكسيك

  1,105,000  المجموع الفرعي
  77,350  تكاليف دعم الوكالة

  1,182,350  المجموع
  

في اجتماع التنسيق  2022 – 2020مناقشة خطط أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة  في معرض  -17
توجيهية متفق عليها من أجل تمويل إعداد المشاريع  مبادئوفي غياب تّم االتفاق على أنّه  ،8الوكاالتالمشترك بين 

وأحكام  تلك الطلبات في خطط األعمال بما يتماشى يمكن إدراجدروفلوروكربونية لخطط الخفض التدريجي للمواد الهي
المقررات ذات الصلة بها وأّن األمانة ستسترشد اللجنة التنفيذية في االجتماع الرابع والثمانين في إطار معالجة البند 

بغية  2022 – 2020ل المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة اعم(ج) من جدول األعمال والمعني بخطة األ8
  تحديد سلّم األولويات.

  
ام اللجنة التنفيذية ألن عينه، اتفقت األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة، وبما أنّه ستتاح الفرصة أم وفي االجتماع  -18

ي معرض موضوع تمويل إعداد المشاريع لخطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية فللمرة األولى تبحث 
ى االجتماع الرابع كاالت الثنائية والتنفيذية المقدمة إلدراسة خطط األعمال، على أّال تضّمن برامج العمل المعدلة للو

يل في برامج والثمانين أّي طلب عملي لتمول تلك األنشطة. وعليه، لم تدرج وكاالت منفذة أخرى مشاريع من هذا القب
  العمل المعدلة التي رفعتها إلى االجتماع.

  
مم المتحدة للتنمية الصناعية أن تسحب هذه الطلبات وفي ضوء االعتبارات أعاله، طلبت األمانة إلى منظمة األ  -19

إلى أنّها تلقت طلبات رسمية من الدول المعنية لتقديمها إلى االجتماع الرابع الوكالة أشارت ومن برنامج عملها المعدّل. 
ة األمم سحبها. وذّكرت منظم مناقشة اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت؛ لذا تعذروالثمانين، بغض النظر عن 

ن تتقدم بطلب تمويل نشاط ألالذي يتيح الفرصة أمام الدول  9)3(ب)(79/46المتحدة للتنمية الصناعية بمضمون المقرر 
  تحضيري قبل خمسة أعوام من موعد الوفاء بالتزامات الخفض األولية وذلك بعد أن قامت بالتصديق على تعديل كيغالي.

  
التوجيهية لتمويل إعداد خطط الخفض التدريجي للمواد  لمبادئت اوتشير األمانة إلى أّن ال هي أعدّ   -20

الهيدروفلوروكربونية وال اللجنة التنفيذية وافقت عليها؛ وأّن اللجنة التنفيذية لم تدرس الطلبات في سياق خطط أعمال 
 هامن جدول أعمال 12؛ وأّن اللجنة ستدرس في االجتماع الرابع والثمانين تحت البند 2022 – 2020الصندوق للفترة 

لالنعكاسات المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  تحليال
                                                 

7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/36.  
  أكتوبر/تشرين األول في مونتريال. 11إلى  9من  8
، في أقرب دروفلوروكربونيةالهييمكن تقديم التمويل إلعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بااللتزامات األولية للخفض من أجل التخفيض التدريجي للمواد    9

التي ستعتمد  يهيةالتوجااللتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ  من تلكذلك قبل خمس سنوات  ممكن، ويكونوقت 
  في المستقبل؛
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وفي االجتماع الخامس والثمانين تحليال عن مستوى وأساليب التمويل والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
التوجيهية إلعداد  لمبادئصياغة اعملية ه وجوفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد بما يللخفض التدريجي للمواد الهيدر

خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. كما أّن األمانة، وإذ تذّكر أيضا باالتفاق التي توصلت إليه مع 
لم تقم باستعراض طلبات تمويل األنشطة  إنهافي اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت، فالوكاالت الثنائية والمنفذة 

  .2019عام لالمتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المضمنة برنامج العمل المعدّل لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
  

  اللجنة التنفيذية في:وقد ترغب   -21
  

ة في أن تراعي توقيت تقديم طلبات إعداد مشاريع خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربوني  )أ(
 2022 – 2020خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة (د) عن 8معرض مناقشة البندين الفرعيين 

ي بلدان فلتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية إعداد المبادئ التوجيهية (أ)عن 13و
 ؛مشروع المعايير الخاصة بالتمويل :5المادة 

 
توجيهية إلعداد خطط الخفض التدريجي للمواد  مبادئ ضعوأن تطلب إلى األمانة أن ت   )ب(

 الهيدروفلوروكربونية ترفعها إلى االجتماع السادس والثمانين.
 

  المقدمة تحت عنوان الموافقة الشموليةالمشاريع واألنشطة 
  

والرا د 15,170,638مشروعا ونشاطا بقيمة إجمالية تساوي  106بـ في المرفق األول بهذه الوثيقة قائمة   -22
مشاريع إقرار الشروط بالموافقة الشمولية. ويعني إقرار هذه ال اتكاليف دعم الوكاالت والموصى باعتماده اأمريكيا بما فيه

لصلة في المشاريع ة بالشرائح ذات اعلقواألحكام ذات الصلة في ورقة تقييم كل مشروع فضال عن إقرار تنفيذ البرامج المت
  المتعددة السنوات.

  
  المشاريع االستثمارية لالستعراض الفردي

  
سة، القيام باالستعراض الفردي الثنين وخمسين مشروعا/نشاطا بقيمة إجمالية تساوي تقترح األمانة، وبعد الدرا  -23

لتمويل الشريحة  دوالرا أمريكيا 42,961,787ومنها  ، بما فيها تكاليف دعم الوكاالت،دوالرا أمريكيا 108,308,786
المسحوبة بالضغط  البوليسترين خطة قطاع رغاوي البولي يوريثان والشرائح الثالثة من خطط قطاع رغاوي الثانية من

من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  10وقطاع التبريد الصناعي والتجاري وقطاع المذيبات وقطاع خدمة التبريد
دوالرا أمريكيا لتمويل الشريحة األولى من المرحلة  25,551,397و ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين

  .إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين إدارة الثانية من خطة
  

ت األمانة لتيسير دراسة اللجنة التنفيذية المشاريع االستثمارية الموصى إخضاعها لالستعراض الفردي، صنف  -24
  .2المشاريع حسب القطاع وجمعتها وفقا للمسألة المطروحة على النحو المبيّن في الجدول 

  إلى االجتماع الرابع والثمانين استثمارية مقدمة للدراسة الفردية اريع. مش2الجدول 

 الوكالة  المشروع البلد
رقم الوثيقة 

للجنة 
 التنفيذية

 المسألة

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد  ريكاكوستا

المرحلة  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 الثانية

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

ة تّم حّل كّل القضايا التقنية والخاص 84/45
 بالكلفة

                                                 
  كما يشمل الطلب مكّون ألمانيا من الشريحة الرابعة من خطة قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين. 10



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/32 
 
 

8 

 الوكالة  المشروع البلد
رقم الوثيقة 

للجنة 
 التنفيذية

 المسألة

خطة إدارة إزالة المواد  تونس
المرحلة  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الثانية

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة/منظمة األمم 

المتحدة للتنمية الصناعية

ة القضايا التقنية والخاصتّم حّل كّل  84/60
 بالكلفة

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةطلب تمويل شريحة من المرحلة األولى أو الثانية من 
خطة إدارة إزالة المواد  األرجنتين

الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 الثانية، الشريحة الثانية)

منظمة األمم المتحدة 
 الصناعية/إيطالياللتنمية 

تغيير التكنولوجيا في شركة  84/39
 والجدوى المالية في شركة أخرى 

خطة إدارة إزالة المواد  البحرين
المرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية (

 )والرابعة ةلثالثااألولى، الشريحتان 

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة/منظمة األمم 

المتحدة للتنمية الصناعية

يف إلغاء عملية تحويل أجهزة تكي 84/40
عام الهواء وتعديل هدف الرقابة ل

2020  
خطة إدارة إزالة المواد  الصين 

الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
األولى، التقارير المرحلية السنوية عن قطاع 

رغاوي البولي يوريثان والتبريد الصناعي 
 والتجاري والتبريد وتكييف الهواء)

المتحدة  منظمة األمم
 للتنمية الصناعية

طلب تمديد الخطة القطاعية  84/42
 ألجهزة التبريد وتكييف الهواء

خطة إدارة إزالة المواد  الصين (شامل)
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الثانية)

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي/برنامج األمم 
المتحدة للبيئة/ منظمة 
األمم المتحدة للتنمية 

الصناعية/البنك 
 الدولي/ألمانيا/اليابان

  ).81/45المقرر تعديل االتفاق ( 84/42
وحدة تنفيذ مصاريف عن تقرير ال

 المشروع والرصد

الصين (رغاوي 
 البوليسترين
المسحوبة 
 بالضغط)

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الثانية، الشريحة الثالثة)

المتحدة منظمة األمم 
للتنمية الصناعية/ألمانيا

مليون  5قيمة الشريحة تتجاوز  84/42
تّم حّل كّل القضايا . أمريكي دوالر

 التقنية والخاصة بالكلفة

الصين (رغاوي 
 البولي يوريثان)

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الثانية، الشريحة الثانية)

مليون  5قيمة الشريحة تتجاوز  84/42 البنك الدولي
أمريكي. صرف األموال  دوالر

مكتب من البنك الدولي إلى 
 التعاون االقتصادي الخارجي

  الصين
(التبريد 

الصناعي 
  والتجاري)

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الثانية، الشريحة الثالثة)

برنامج األمم المتحدة 
  اإلنمائي

مليون  5قيمة الشريحة تتجاوز  84/42
تّم حّل كّل القضايا دوالر أمريكي. 

  التقنية والخاصة بالكلفة

  الصين
  (الخدمة)

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الثانية، الشريحة الثالثة)

برنامج األمم المتحدة 
  للبيئة/اليابان/ألمانيا

القضايا التقنية والخاصة تّم حّل كّل  84/42
  بالكلفة

الصين 
  (المذيبات)

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الثانية، الشريحة الثالثة)

برنامج األمم المتحدة 
  اإلنمائي

تّم حّل كّل القضايا التقنية والخاصة  84/42
  بالكلفة

خطة إدارة إزالة المواد   كوت ديفوار
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  األولى، الشريحة الثالثة)

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة/منظمة األمم 

المتحدة للتنمية 
  الصناعية

  تعديل االتفاق 84/46

خطة إدارة إزالة المواد   مصر
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

الثانية، الشريحة الثانية). مشروع استثماري 
  تكييف الغرففي قطاع 

منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية/ 

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي/ برنامج األمم 

  المتحدة للبيئة

اقتراح لتحويل قطاع تصنيع  84/49
أجهزة التكييف المنزلي (المقرر 

(د)). تعديل االتفاق يؤدي 73/34
 5إلى شريحة تزيد قيمتها على 

  مليون دوالر أمريكي
إيران جمهورية 
  اإلسالمية

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الثانية، الشريحة الثانية)

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي/ برنامج األمم 

المتحدة للبيئة/منظمة 
األمم المتحدة للتنمية 

تغيير التكنولوجيا واللجوء إلى  84/51
المرونة إلعادة توزيع شرط 

التمويل على الشركات الناشطة في 
  قطاع رغاوي البولي يوريثان
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 الوكالة  المشروع البلد
رقم الوثيقة 

للجنة 
 التنفيذية

 المسألة

 الصناعية/ألمانيا/إيطاليا
خطة إدارة إزالة المواد   العراق

الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  األولى، الشريحة الثالثة)

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة/منظمة األمم 

المتحدة للتنمية 
  الصناعية

  األولىتمديد المرحلة  84/52

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في   باكستان
المسحوبة  البوليسترينقطاع رغاوي 

  بالضغط (المرحلة الثانية)

منظمة األمم المتحدة 
  للتنمية الصناعية

تّم حّل كّل القضايا التقنية والخاصة  84/57
  بالكلفة

خطة إدارة إزالة المواد   صربيا
(المرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  األولى، الشريحة الرابعة)

منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية/ 

برنامج األمم المتحدة 
  للبيئة

  تعديل االتفاق 84/59

خطة إدارة إزالة المواد   تركيا
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  األولى، الشريحة الثالثة)

منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية/ 

األمم المتحدة برنامج 
  للبيئة

تمديد المرحلة األولى الستكمال  84/61
  2025اإلنجاز في عام 

  مشاريع االستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية
أ إلى 134-التحول من الهيدروفلوروكربون  كوبا

في تصنيع أجهزة تبريد  R-290)(البروبان 
  Frioclimaالمباني في مؤسسة 

برنامج األمم المتحدة 
  اإلنمائي

مشروع الخفض التدريجي للمواد  84/47
الهيدروفلوروكربونية عمال 

  79/45(ز) و78/3بالمقررين 

     
     





Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 
(tonnes)*

List of projects and activities recommended for blanket approval

Funds recommended  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/32 
Annex I

ALBANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IX: 
7/2020-6/2022)

UNEP $139,776 $0 $139,776

$139,776 $139,776Total for Albania

ALGERIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $150,000 $10,500 $160,500

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

ANGOLA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 1/2020-12/2021)

UNEP $172,032 $0 $172,032

$202,032 $2,700 $204,732Total for Angola

ARMENIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

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

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

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

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

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

1* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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BAHAMAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

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

UNIDO $10,000 $700 $10,700

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 11/2019-10/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,300 $118,300Total for Bahamas

BARBADOS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $42,000 $5,460 $47,4600.9

$42,000 $5,460 $47,460Total for Barbados 0.9

BENIN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

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

UNEP $40,000 $5,200 $45,200

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$145,000 $6,600 $151,600Total for Benin

BOLIVIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2020-12/2021)

UNEP $100,950 $0 $100,950

$100,950 $100,950Total for Bolivia

2* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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BOSNIA AND HERZEGOVINA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 3/2020-2/2022)

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

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

BURKINA FASO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

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

UNEP $40,000 $5,200 $45,200

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

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$90,000 $10,500 $100,500Total for Burkina Faso

CAMBODIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

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

CAMEROON

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2020-12/2021)

UNEP $178,601 $0 $178,601

$178,601 $178,601Total for Cameroon

3* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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CHAD

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Chad

COLOMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(refrigeration servicing sector, project management and 
monitoring)

UNDP $635,749 $44,502 $680,251

Approved on the understanding that UNDP would report the actual 
IOC incurred during the conversion to reduced hydrofluoro-olefins 
formulations in the foam sector when requesting the fourth and 
final tranche of stage II of the HPMP, and that if the IOC were 
below US$2.13/kg the Government would return the associated 
funds to the Multilateral Fund in line with decisions 75/44(b)(vi) 
and 81/34(a).

4.8

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(technical assistance in policies formulation and 
implementation)

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

Approved on the understanding that UNDP would report the actual 
IOC incurred during the conversion to reduced hydrofluoro-olefins 
formulations in the foam sector when requesting the fourth and 
final tranche of stage II of the HPMP, and that if the IOC were 
below US$2.13/kg the Government would return the associated 
funds to the Multilateral Fund in line with decisions 75/44(b)(vi) 
and 81/34(a).

0.6

$685,749 $51,002 $736,751Total for Colombia 5.4

COMOROS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

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

4* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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CONGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $25,000 $3,250 $28,2501.4

$25,000 $3,250 $28,250Total for Congo 1.4

COOK ISLANDS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 7/2020-6/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,900 $118,900Total for Cook Islands

COSTA RICA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XIII: 
1/2020-12/2021)

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

$179,857 $12,590 $192,447Total for Costa Rica

COTE D'IVOIRE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

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

UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$60,000 $6,600 $66,600Total for Cote D'Ivoire

DJIBOUTI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

5* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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$30,000 $3,900 $33,900Total for Djibouti

DOMINICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $65,800 $8,554 $74,354

 Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the established 
HCFC baseline for compliance. Approved on the understanding 
that the approval of the third tranche would be conditional on the 
introduction of the 2012 version of the harmonized system code 
and the issuance of HCFC quotas to individual importers.

0.1

$65,800 $8,554 $74,354Total for Dominica 0.1

EQUATORIAL GUINEA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNIDO $10,000 $700 $10,700

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

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

$30,000 $3,300 $33,300Total for Equatorial Guinea

ERITREA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

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

UNIDO $10,000 $700 $10,700

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
IV: 1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,300 $118,300Total for Eritrea

GABON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNEP $40,000 $5,200 $45,200

6* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

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

$60,000 $6,600 $66,600Total for Gabon

GEORGIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNDP $30,000 $2,100 $32,100

$30,000 $2,100 $32,100Total for Georgia

GHANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, sixth tranche) UNDP $121,311 $9,098 $130,409

The Government of Ghana, UNDP and the Government of Italy 
were requested to submit progress reports on a yearly basis on the 
implementation of the work programme associated with the final 
tranche until the completion of the project, verification reports 
until approval of stage II, and the project completion report to the 
first meeting of the Executive Committee in 2021. Approved on 
the understanding that the Government is implementing the 
retrofitting of HCFC-22-based air-conditioning units to 
hydrocarbon, that it would assume all associated responsibilities 
and risks, and would only do so in accordance with the relevant 
standards and protocols.

15.6

$121,311 $9,098 $130,409Total for Ghana 15.6

GUATEMALA

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

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

GUYANA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 11/2019-10/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Guyana

7* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 
(tonnes)*

List of projects and activities recommended for blanket approval

Funds recommended  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/32 
Annex I

HAITI

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $95,000 $6,650 $101,650

$95,000 $6,650 $101,650Total for Haiti

HONDURAS

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

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

INDIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
12/2019-11/2021)

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

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

INDONESIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2020-12/2021)

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

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

JAMAICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

8* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $2,700 $117,700Total for Jamaica

JORDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (polyurethane spray foam sector)

UNIDO $246,727 $17,271 $263,998

Approved on the understanding that the World Bank would 
provide an update at the 86th meeting on the status of 
implementation of the activities in stage II of the HPMP for 
Jordan; the Treasurer would transfer the funding to the World 
Bank and UNIDO only upon confirmation by the Secretariat that 
the 2016 and 2017 consumption as reported under the CP 
implementation report and under Article 7 of the Montreal 
Protocol had been amended to reflect the verified consumption for 
those years; and if the confirmation had not been received by 15 
January 2020, then no funding would be transferred and the 
second tranche could be resubmitted to a future meeting.

5.2

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

UNIDO $294,122 $20,588 $314,710

Approved on the understanding that the World Bank would 
provide an update at the 86th meeting on the status of 
implementation of the activities in stage II of the HPMP for 
Jordan; the Treasurer would transfer the funding to the World 
Bank and UNIDO only upon confirmation by the Secretariat that 
the 2016 and 2017 consumption as reported under the CP 
implementation report and under Article 7 of the Montreal 
Protocol had been amended to reflect the verified consumption for 
those years; and if the confirmation had not been received by 15 
January 2020, then no funding would be transferred and the 
second tranche could be resubmitted to a future meeting.

2.7

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (polyurethane foam sector, project management 
and coordination)

IBRD $1,013,554 $70,949 $1,084,503

Approved on the understanding that the World Bank would 
provide an update at the 86th meeting on the status of 
implementation of the activities in stage II of the HPMP for 
Jordan; the Treasurer would transfer the funding to the World 
Bank and UNIDO only upon confirmation by the Secretariat that 
the 2016 and 2017 consumption as reported under the CP 
implementation report and under Article 7 of the Montreal 
Protocol had been amended to reflect the verified consumption for 
those years; and if the confirmation had not been received by 15 
January 2020, then no funding would be transferred and the 
second tranche could be resubmitted to a future meeting.

19.2

$1,554,403 $108,808 $1,663,211Total for Jordan 27.1

9* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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KIRIBATI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

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

KUWAIT

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

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

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

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNIDO $15,000 $1,050 $16,050

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

UNEP $75,000 $9,750 $84,750

$170,000 $16,400 $186,400Total for Kuwait

LIBERIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNIDO $10,000 $700 $10,700

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

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

$30,000 $3,300 $33,300Total for Liberia

MADAGASCAR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

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

UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$60,000 $6,600 $66,600Total for Madagascar

10* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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MALAYSIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (management and coordination)

UNDP $144,250 $10,098 $154,348

Noted that Asia Roofing had changed its technology to 
cyclopentane, a low GWP technology, at no additional cost to the 
Multilateral Fund. Approved on the understanding that if during 
implementation, Allied Foam, Astino, Century, Gai Hin, Hewgant, 
Insulated Box, and Roto Speed decided to change technology from 
HFOs to pre-blended cyclopentane, they would have the flexibility 
to do so, on the understanding that the conversions would not be 
delayed and any additional costs would be covered by the 

 enterprises; and UNDP would report on the implementation of the 
technologies chosen at the enterprises, and on the status of the 
bans on the import of RAC equipment operated with HCFCs and 
on the manufacturing and the new installation of RAC equipment 
operating with HCFCs, when submitting the request for the third 
tranche of the HPMP.

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

UNDP $627,053 $43,894 $670,947

Noted that Asia Roofing had changed its technology to 
cyclopentane, a low GWP technology, at no additional cost to the 
Multilateral Fund. Approved on the understanding that if during 
implementation, Allied Foam, Astino, Century, Gai Hin, Hewgant, 
Insulated Box, and Roto Speed decided to change technology from 
HFOs to pre-blended cyclopentane, they would have the flexibility 
to do so, on the understanding that the conversions would not be 
delayed and any additional costs would be covered by the 

 enterprises; and UNDP would report on the implementation of the 
technologies chosen at the enterprises, and on the status of the 
bans on the import of RAC equipment operated with HCFCs and 
on the manufacturing and the new installation of RAC equipment 
operating with HCFCs, when submitting the request for the third 
tranche of the HPMP.

29.9

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

UNDP $1,703,922 $119,274 $1,823,196

Noted that Asia Roofing had changed its technology to 
cyclopentane, a low GWP technology, at no additional cost to the 
Multilateral Fund. Approved on the understanding that if during 
implementation, Allied Foam, Astino, Century, Gai Hin, Hewgant, 
Insulated Box, and Roto Speed decided to change technology from 
HFOs to pre-blended cyclopentane, they would have the flexibility 
to do so, on the understanding that the conversions would not be 
delayed and any additional costs would be covered by the 

 enterprises; and UNDP would report on the implementation of the 
technologies chosen at the enterprises, and on the status of the 
bans on the import of RAC equipment operated with HCFCs and 
on the manufacturing and the new installation of RAC equipment 
operating with HCFCs, when submitting the request for the third 
tranche of the HPMP.

28.7
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XIII: 
1/2020-12/2021)

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

$2,832,985 $198,309 $3,031,294Total for Malaysia 58.6

MALI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNDP $10,000 $700 $10,700

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

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

$40,000 $4,600 $44,600Total for Mali

MARSHALL ISLANDS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
7/2020-6/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,900 $118,900Total for Marshall Islands

MAURITIUS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Mauritius
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MICRONESIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 
7/2020-6/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

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

MOLDOVA, REP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNEP $26,100 $3,393 $29,493

Approved on the understanding that the Government, through 
UNDP, will submit to the 85th meeting a detailed report on the 
status of implementation of the demonstration projects for using 
CO2–based technology in the commercial refrigeration sector.

0.1

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

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

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

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

$56,100 $6,093 $62,193Total for Moldova, Rep 0.1

MONTENEGRO

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Montenegro
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MOZAMBIQUE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

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

UNDP $10,000 $700 $10,700

$40,000 $4,600 $44,600Total for Mozambique

MYANMAR

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V: 
7/2020-6/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Myanmar

NAMIBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Namibia

NAURU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

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

NIGER

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $125,000 $16,250 $141,250

 Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the established 
HCFC baseline for compliance and revised agency support costs. 
Approved on the understanding that the approval of the third 
tranche would be conditional to the introduction and enforcement 
of the Harmonized System of Commodity Description and 
Customs Code for HCFCs and HFCs.

1.8
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $90,000 $6,300 $96,300

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the established 
HCFC baseline for compliance and revised agency support costs. 
Approved on the understanding that the approval of the third 
tranche would be conditional to the introduction and enforcement 
of the Harmonized System of Commodity Description and 
Customs Code for HCFCs and HFCs.

1.2

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$300,000 $22,550 $322,550Total for Niger 2.9

NIUE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

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

NORTH MACEDONIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (phase I, ninth tranche) UNIDO $75,000 $5,625 $80,625

$75,000 $5,625 $80,625Total for North Macedonia

PANAMA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
12/2019-11/2021)

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

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

RWANDA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Rwanda
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SENEGAL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XIII: 
1/2020-12/2021)

UNEP $194,689 $0 $194,689

$194,689 $194,689Total for Senegal

SERBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
12/2019-11/2021)

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

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

SIERRA LEONE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNIDO $10,000 $700 $10,700

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

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

$30,000 $3,300 $33,300Total for Sierra Leone

SOUTH SUDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for South Sudan

TIMOR LESTE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening (phase V: 1/2020-
6/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

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

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNIDO $57,500 $4,025 $61,525

Noted the Government’s commitment to put strict controls on the 
import of HCFC-141b for solvent applications. The Government 
of Tunisia, UNIDO, UNEP and the Government of France were 
requested to submit progress reports on a yearly basis on the 
implementation of the work programme associated with the final 
tranche until the completion of the project, verification reports 
until approval of stage II of the HPMP and the project completion 
report to the second meeting of the Executive Committee in 2021.

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

France $19,000 $2,470 $21,470

Noted the Government’s commitment to put strict controls on the 
import of HCFC-141b for solvent applications. The Government 
of Tunisia, UNIDO, UNEP and the Government of France were 
requested to submit progress reports on a yearly basis on the 
implementation of the work programme associated with the final 
tranche until the completion of the project, verification reports 
until approval of stage II of the HPMP and the project completion 
report to the second meeting of the Executive Committee in 2021.

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

UNEP $15,000 $1,950 $16,950

Noted the Government’s commitment to put strict controls on the 
import of HCFC-141b for solvent applications. The Government 
of Tunisia, UNIDO, UNEP and the Government of France were 
requested to submit progress reports on a yearly basis on the 
implementation of the work programme associated with the final 
tranche until the completion of the project, verification reports 
until approval of stage II of the HPMP and the project completion 
report to the second meeting of the Executive Committee in 2021.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
1/2020-12/2021)

UNIDO $316,506 $22,155 $338,661

$408,006 $30,600 $438,606Total for Tunisia

TURKEY

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
12/2019-11/2021)

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

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

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

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

URUGUAY

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XIII: 
1/2020-12/2021)

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

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

VANUATU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

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

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted to the 86th meeting along with the submission of 
stage II of the HPMP for Pacific Island Countries.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
7/2020-6/2022)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,900 $118,900Total for Vanuatu
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VIETNAM

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

Japan $163,980 $21,317 $185,297

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on return of funds 
approved at the 82nd meeting. Approved on the understanding that 
the Treasurer would transfer the funding to the World Bank and 
offset the costs associated with the bilateral component by the 
Government of Japan only upon confirmation by the Secretariat 
that the 2016, 2017 and 2018 consumption as reported under the 
CP implementation report and under Article 7 of the Montreal 
Protocol had been amended to reflect the verified consumption for 
those years; and if the confirmation had not been received by 15 
January 2020, then no funding would be transferred or offset and 
the second tranche could be resubmitted to a future meeting.

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

IBRD $2,179,193 $152,544 $2,331,737

 Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on return of funds 
approved at the 82nd meeting. Approved on the understanding that 
the Treasurer would transfer the funding to the World Bank and 
offset the costs associated with the bilateral component by the 
Government of Japan only upon confirmation by the Secretariat 
that the 2016, 2017 and 2018 consumption as reported under the 
CP implementation report and under Article 7 of the Montreal 
Protocol had been amended to reflect the verified consumption for 
those years; and if the confirmation had not been received by 15 
January 2020, then no funding would be transferred or offset and 
the second tranche could be resubmitted to a future meeting.

$2,343,173 $173,861 $2,517,034Total for Vietnam

112.0GRAND TOTAL $14,242,634 $928,004 $15,170,638
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