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المرحلة األولى( كربونية في كيغالي )هيدروكلوروفلوروال المواد* صدرت هذه الوثيقة لتعكس إلغاء طلب إعداد خطة تنفيذ 

يز التغييرات التي تم إجراؤها الرجوع إليها ، يتم تميلليبريا ، والتي تمت الموافقة عليها في االجتماع السابع والثمانين. لتسهيل 

 على المستند.

                                                 
ألول ن اووديسمبر/ كان تشرين الثانين الدورات في نوفمبر/ ستعقد اجتماعات عبر اإلنترنت وعملية الموافقة فيما بي  1

 (19-)كوفيد  كورونا  فيروس  بسبب
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 تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها

ً  ,5114553,يطلب برنامج األمم المتحدة للبيئة موافقة اللجنة التنفيذية على مبلغ قدره  .1 باإلضافة  دوالراً أمريكيا

ً دوالراً  093,002إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ قدره   2021، من أجل التعديالت على برنامج عمله لعام أمريكيا

 . والطلب مرفق بهذه الوثيقة.1المدرجة في الجدول 

 2021: التعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام 1الجدول 

 النشاط/المشروع البلد
المبلغ المطلوب 

 (دوالر أمريكي)

المبلغ الموصى 

دوالر به )

 (أمريكي

 القسم ألف: األنشطة الموصى بحصولها على الموافقة الشاملة

 : تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي1-ألف

 139,776 139,776 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة العاشرة( ألبانيا

 85,000 85,000 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثانية عشرة( بنن

 85,000 85,000 التعزيز المؤسسي )المرحلة التاسعة(تجديد مشروع  بوتان

 178,601 178,601 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثالثة عشرة( الكاميرون 

 85,000 85,000 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثانية عشرة( جزر القمر

 85,000 85,000 الثامنة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة  جزر كوك

ميكرونيزيا 

 -)واليات 

 الموحدة(

 85,000 85,000 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثامنة(

 159,744 159,744 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة التاسعة( غواتيماال

 85,000 85,000 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الحادية عشرة( ناميبيا

 85,000 85,000 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة العاشرة( باراغواي

سانت فنسنت 

 وجزر غرينادين
 85,000 85,000 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثامنة(

 194,689 194,689 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الرابعة عشرة( السنغال

 85,000 85,000 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة التاسعة( جزر سليمان 

 186,701 186,701 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة العاشرة( السودان

 85,000 85,000 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السادسة( ليشتي-تيمور

 85,000 85,000 الثامنة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة  فانواتو

 1,794,511 1,794,511 1-المجموع الفرعي لـ ألف

 0 0 تكاليف دعم الوكالة

 1,794,511 1,794,511 1-مجموع ألف

 (79/46: المساعدة التقنية لألنشطة التمكينية )المقرر 2 -ألف

 250,000 250,000 األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون الهند

 250,000 250,000 2-المجموع الفرعي لــ ألف

 17,500 17,500 تكاليف دعم الوكالة

 267,500 267,500 2-مجموع ألف

 : المساعدة التقنية إلعداد تقارير التحقق بشأن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون3-ألف

 بوتسوانا
المواد تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
30,000 30,000 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/31/Rev.1 

 

 

3 

 

 النشاط/المشروع البلد
المبلغ المطلوب 

 (دوالر أمريكي)

المبلغ الموصى 

دوالر به )

 (أمريكي

 جيبوتي
مواد تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة ال

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
30,000 30,000 

 غامبيا
مواد تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة ال

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 
30,000 30,000 

 غينيا بيساو
تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 
30,000 30,000 

جمهورية الو 

الشعبية 

 الديمقراطية

تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 30,000 30,000 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 منغوليا
للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد تقرير التحقق 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
30,000 30,000 

 نيبال
تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
30,000 30,000 

 نيكاراغوا
تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
30,000 30,000 

سان تومي 

 وبرينسيبي

تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
30,000 30,000 

 زمبابوي
تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
30,000 30,000 

 300,000 300,000 3-المجموع الفرعي لـ ألف

 39,000 39,000 تكاليف دعم الوكالة

 339,000 339,000 3-مجموع ألف

 إعداد المشروعات لخطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون: 4-ألف

 )أ(كمبوديا
إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون 

 األولى()المرحلة 
135,000 135,000 

 )ب(شيلي
إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون 

 )المرحلة األولى(
20,000 20,000 

 )ب(فيجي
إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون 

 )المرحلة األولى(
35,000 35,000 

 )أ(غرينادا
فيما يخص الهيدروفلوروكربون  إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي

 )المرحلة األولى(
60,000 60,000 

 )ج(ليسوتو
إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون 

 )المرحلة األولى(
91,000 91,000 

 )ج(مالوي
إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون 

 )المرحلة األولى(
119,000 119,000 

  )ج(ناميبيا
إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون 

 )المرحلة األولى(
119,000 119,000 

الجمهورية العربية 

 )ج(السورية

إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون 

 )المرحلة األولى(
154,000 154,000 
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 النشاط/المشروع البلد
المبلغ المطلوب 

 (دوالر أمريكي)

المبلغ الموصى 

دوالر به )

 (أمريكي

 )ج(رواندا
ن كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربوإعداد خطة تنفيذ تعديل 

 )المرحلة األولى(
91,000 91,000 

 )ج(سيراليون
ن إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربو

 )المرحلة األولى(
91,000 91,000 

 )ج(أوغندا
إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون 

 )المرحلة األولى(
70,000 70,000 

 )د(فييت نام
إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون 

 )المرحلة األولى(
35,000 35,000 

 )ج(زامبيا
إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون 

 )المرحلة األولى(
91,000 91,000 

 ,0001111, 000111,1, 4-المجموع الفرعي لـ ألف

 144,430 144,430 تكاليف دعم الوكالة

 1,255,430 1,255,430 4-مجموع ألف

 3,656,441 3,656,441 (4-وألف 3-وألف 2-وألف 1-المجموع الكلي )ألف
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بصفته الوكالة المنفذة المتعاونة )أ(

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية )ب(
 اليونيدو بصفته الوكالة المنفذة المتعاونة )ج(
 البنك الدولي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية )د(

 

 القسم ألف: األنشطة الموصى بحصولها على الموافقة الشاملة

 : تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي1-ألف

 المشروعوصف 

 1-قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي للبلدان المدرجة في القسم ألف .2

 . ويرد وصف هذه المشروعات في المرفق األول بهذه الوثيقة.1من الجدول 

 تعليقات األمانة

المؤسسي نيابة عن الحكومات استعرضت األمانة طلبات تجديد ستة عشر مشروعا من مشروعات التعزيز  .3

المعنية في ضوء المبادئ التوجيهية والمقررات ذات الصلة فيما يتعلق باألهلية ومستويات التمويل. وجرى التحقق من 

الطلبات في ضوء خطط عمل التعزيز المؤسسي األصلية الخاصة بالمرحلة السابقة وبيانات البرنامج القطري وبيانات 

عن تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتقرير المرحلي للوكالة، وأي ، وآخر تقرير 7المادة 

، 2020مقررات ذات صلة صادرة عن اجتماع األطراف. ولوحظ أن هذه البلدان قدمت بيانات برامجها القطرية لعام 

لسنوي من الهيدروكلوروفلوروكربون ال وأنها ممتثلة ألهداف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، وأن استهالكها ا

يتجاوز الحد األقصى السنوي المسموح به لالستهالك المشار إليه في اتفاقات خطط إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية التي أبرمتها مع اللجنة التنفيذية. عالوة على ذلك، شملت الطلبات المقدمة مؤشرات أداء 

 )هـ(. 74/51لة التالية من مشروعات التعزيز المؤسسي، وفقاً للمقرر لألنشطة المقررة للمرح
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وأحاطت األمانة علما بالوضع السياسي األخير في السودان وناقشت مع برنامج األمم المتحدة للبيئة تنفيذ  .4

دان حتى المشروعات في البلد. وجرى االتفاق على أن برنامج األمم المتحدة للبيئة لن يصرف أي تمويل معتمد للسو

 يقدم البرنامج رسالةً إلى األمانة تفيد بإمكانية تنفيذ األنشطة المقررة في البلد.

 توصية األمانة

توصي األمانة بإصدار موافقة شاملة على طلبات تجديد التعزيز المؤسسي لكل من: ألبانيا، وباراغواي، وبنن،  .5

ك، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والسنغال، ليشتي، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجزر كو -وبوتان، وتيمور 

الموحدة(، وناميبيا، وذلك على مستوى التمويل  -والسودان، وغواتيماال، وفانواتو، والكاميرون، وميكرونيزيا )واليات 

من هذه الوثيقة، على أساس أن برنامج األمم المتحدة للبيئة لن يصرف أي  1من الجدول  1-المشار إليه في القسم ألف

مويل معتمد للسودان حتى يقدم البرنامج رسالةً إلى األمانة تفيد بإمكانية تنفيذ األنشطة المقررة في البلد. وقد ترغب ت

 اللجنة التنفيذية في أن تعرب للحكومات المذكورة آنفاً عن التعليقات الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.

 ة للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون مساعدة التقنية لألنشطة التمكيني: ال2 -ألف

 معلومات أساسية 

قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة طلباً لتمويل تنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي  79/46،2وفقا للمقرر  .6

 .1من الجدول  2-على النحو المبين في القسم ألف 3للمواد الهيدروفلوروكربونية في الهند،

 التمكينية مما يلي: وتتألف األنشطة  .7

وضع استراتيجية وطنية لتنفيذ تعديل كيغالي بما يشمل إجراء دراسة عن استهالك وإنتاج  (أ)

الهيدروفلوروكربون؛ وإجراء تقييمات قطاعية لتطبيقات مختلفة منها التبريد وتكييف الهواء، 

طر السياساتية والرغوة، والهباء الجوي، وقطاع الخدمة؛ وتحديد متطلبات وضع التشريعات واأل

إلدارة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون؛ والتنسيق بين المؤسسات الحكومية وأصحاب 

 المصلحة بشأن السياسات وخطط العمل الالزمة للتصديق على تعديل كيغالي وتنفيذه؛ 

واستعراض وتحديث اإلطار التنظيمي الحالي لدعم نظم إصدار تراخيص استيراد وتصدير المواد  (ب)

هيدروفلوروكربونية وبدائل المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتطوير إطار اإلبالغ عن بيانات ال

الهيدروفلوروكربون ونظام إصدار تراخيص الهيدروفلوروكربون بالتشاور مع سلطات الجمارك 

 والسلطات المعنية؛ 

المبردات القابلة  وتقييم ممارسات وقدرات فنيي الخدمة من حيث التحكم في االنبعاثات والتعامل مع (ج)

لالشتعال والسامة؛ وتقييم النظام الحالي للتدريب المهني وإصدار شهادة تأهيل فنيي خدمة التبريد؛ 

  واستعراض تطبيقات التكنولوجيا البديلة؛

                                                 
جموعة من األنشطة للوفاء قررت اللجنة التنفيذية، ضمن جملة أمور، الموافقة على األنشطة التمكينية على أساس أنه سيسمح للبلدان بالمرونة في تنفيذ م 2

 الحصر: تيسير ودعم التصديق الويمكن أن تتألف األنشطة التمكينية من األنشطة التالية، على سبيل المثال بالتزاماتها األولية بما يتماشى مع تعديل كيغالي؛ 

هيدروفلوروكربونية؛ المبكر على تعديل كيغالي؛ والشروع في دعم الترتيبات المؤسسية؛ واستعراض نظم إصدار التراخيص؛ واإلبالغ عن بيانات المواد ال

 ستثمارية.وتوضيح األنشطة غير اال
 .2021سبتمبر/أيلول  27صدقت الهند على تعديل كيغالى في  3
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وبرنامج التواصل والتوعية ويشمل وضع مواد إعالمية وتنظيم ثالث حلقات عمل إعالمية ألصحاب  (د)

تعديل كيغالى واآلثار المترتبة عليه، والتخفيض التدريجي المصلحة والجمهور بشأن 

للهيدروفلوروكربون، والتعامل اآلمن مع البدائل، فضالً عن كفاءة استخدام الطاقة وخيارات المبردات 

 المالئمة للمناخ.

 تعليقات األمانة 

، على 79/46المقرر  استعرضت األمانة الطلب الخاص باألنشطة التمكينية وخلصت إلى أنه يستوفي متطلبات .8

 النحو الموضح أدناه: 

 قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة رسالة تأييد من حكومة الهند؛  (أ)

وتضمن مقترح المشروع وصفا لألنشطة التمكينية والترتيبات المؤسسية وتوزيع التكاليف والجدول  (ب)

 الزمني للتنفيذ؛ 

 شهراً.  18وسيستغرق تنفيذ المشروع  (ج)

)ج( وُحِسب استناداً إلى خط أساس 79/46لوب للهند متسقا مع المقرر وكان التمويل المط .9

 الهيدروكلوروفلوروكربون للبلد. 

 توصية األمانة 

توصي األمانة بإصدار موافقة شاملة على الطلب الخاص باألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي  .10

 المذكور أعاله. 1من الجدول  2-فللهيدروفلوروكربون للهند، عند مستوى التمويل المذكور في القسم أل

 المساعدة التقنية إلعداد تقرير التحقق بشأن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون: 3-ألف

 وصف المشروع

طلبت اللجنة التنفيذية إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أن تدرج في برنامج عمل كل منها تعديالت لكي  .11

ثمانين، وتمويالً إلعداد تقارير التحقق بشأن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون لبلدان تقدمها إلى االجتماع الثامن وال

. ويطلب برنامج األمم المتحدة للبيئة بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية تمويالً للتحقق 5مختارة من البلدان العاملة بالمادة 

لوروكربونية لكل من بوتسوانا، وجمهورية الو من المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف

بيساو، ومنغوليا، ونيبال،  -الديمقراطية الشعبية، وجيبوتي، وزمبابوي، وسان تومي وبرينسيبي، وغامبيا، وغينيا 

 4ونيكاراغوا.

 تعليقات األمانة

لعمليات التحقق المماثلة  أشارت األمانة إلى أن التمويل المطلوب لهذه البلدان العشرة يتسق مع األموال المعتمدة .12

أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية  10في اجتماعات سابقة. والحظت كذلك أنه يتعيَّن تقديم تقرير التحقق قبل 

 ذي الصلة الذي تُطلب فيه شريحة التمويل التالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

                                                 
 87/27المقرر  4
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 توصية األمانة

مانة بإصدار موافقة شاملة على إعداد تقارير التحقق للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد توصي األ .13

الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من بوتسوانا، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وجيبوتي، وزمبابوي، وسان تومي 

اغوا، وذلك على مستوى التمويل المشار إليه في القسم بيساو، ومنغوليا، ونيبال، ونيكار -وبرينسيبي، وغامبيا، وغينيا 

أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية  10على أساس أن تقرير التحقق ينبغي أن يقدم قبل  1من الجدول  3-ألف

 ذي الصلة الذي تُطلب فيه شريحة التمويل التالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 لخطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون : إعداد المشروعات4-فأل

 وصف المشروع

بلداً  10قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة طلبات إلعداد المرحلة األولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص  .14

وذلك بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، وفيما يخص ثالثة بلدان بوصفه الوكالة المنفذة  5من البلدان العاملة بالمادة 

المتعاونة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يخص شيلي، وفيجي، والبنك الدولي 

. وطلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بوصفه 1من الجدول  4-المبين في القسم ألففيما يخص فييت نام، على النحو 

الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يخص فيجي وشيلي وبوصفه الوكالة المنفذة المتعاونة فيما يخص غرينادا، وكمبوديا مبلغاً 

وطلب اليونيدو  5دوالر أمريكي؛ 0023,8دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  340,000قدره 

بوصفه الوكالة المنفذة المتعاونة فيما يخص أوغندا، والجمهورية العربية السورية، ورواندا، وزامبيا، وسيراليون،  

  24,780  دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة   354,000  وليسوتو، ومالوي، وناميبيا مبلغاً قدره 

ً قدره  6،ةأمريكي اتدوالر  185,000وطلب البنك الدولي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يخص فييت نام مبلغا

ً  12,950دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  في التعديالت على برامج عملها لعام  ،دوالراً أمريكيا

2021.  

 تعليقات األمانة

لدى استعراض هذه الطلبات، أخذت األمانة في االعتبار المبادئ التوجيهية إلعداد خطط تنفيذ تعديل كيغالي  .15

؛ واألنشطة المقترحة إلعداد المشروعات وعالقتها باألنشطة التمكينية وغيرها 87/50على النحو الوارد في المقرر 

معنية. والحظت األمانة أن طلبات التمويل تتماشى مع من المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون في البلدان ال

، وأن البرنامج اإلنمائي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، قدم وصفا لألنشطة الالزمة إلعداد 87/50المقرر 

، باستخدام نموذج طلبات إعداد المشروعات ان بلد 01 الـ استراتيجيات شاملة لخطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص 

لخطط تنفيذ تعديل كيغالي. واشتملت الطلبات على تقديرات للواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية وخالئط 

الهيدروفلوروكربون لجميع البلدان، وأنشطة إلعداد المشروعات تشمل وضع استراتيجية شاملة؛ وإجراء مسح على 

المصلحة المعنيين بشأن استهالك الهيدروفلوروكربون، وتحليل استخدام المواد  نطاق البلد مع أصحاب

الهيدروفلوروكربونية والبدائل، بما في ذلك إحصاءات استيراد وتصدير بدائل المواد المستنفدة لألوزون؛ والتشاور من 

)أوغندا، والجمهورية  ة بلدانسبعة أجل وضع استراتيجية بشأن إدخال تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة في السوق لفائد

ومالوي، وناميبيا(؛ واستعراض المبادرات والسياسات واللوائح يا، وسيراليون، العربية السورية، ورواندا، وزامب

الوطنية ذات الصلة المتعلقة بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون لفائدة أربعة 

، وكمبوديا، ومالوي، وناميبيا(؛ وعقد اجتماعات تشاورية لوضع الصيغة النهائية من االستراتيجية بلدان )غرينادا

  7الشاملة مع مختلف أصحاب المصلحة من جميع البلدان.

                                                 
5 88/30UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 
6 88/32UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 
 87/50المقرر  7
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وأوضح برنامج األمم المتحدة للبيئة أن إعداد المشروعات لالستراتيجيات الشاملة للتخفيض التدريجي  .16

سيعتمد على األنشطة المنفذة في إطار األنشطة التمكينية، ألن هذه  11خص البلدان الـ للهيدروفلوروكربون فيما ي

األنشطة كانت هي اإلجراءات األولى المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وأسهمت في 

 التصديق على تعديل كيغالي. 

التي طلب لها برنامج األمم المتحدة للبيئة تمويالً  31ـ جميع البلدان الوعقب هذا االستعراض، ذكرت األمانة أن  .17

وأن البلدان قدمت رسائل  8إلعداد خطة إلدارة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون قد صدقت على تعديل كيغالي؛

وب يتوافق تأييد تفيد باعتزامها اتخاذ إجراءات مبكرة بشأن التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون؛ وأن التمويل المطل

 .87/50مع المقرر 

 توصية األمانة

توصي األمانة بإصدار موافقة شاملة على إعداد المشروعات لخطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص  .18

الهيدروفلوروكربون لكل من أوغندا، والجمهورية العربية السورية، ورواندا، وزامبيا، وسيراليون، وشيلي، وغرينادا، 

من  4-وديا،  وليسوتو، ومالوي، وناميبيا، وذلك على مستوى التمويل المبين في القسم ألفوفيجي، وفييت نام، وكمب

 .1الجدول 

 

                                                 
 23؛ ورواندا، 2021 أبريل/ نيسان 5؛ والجمهورية العربية السورية، 2018يونيه/ حزيران  21تاريخ التصديق على )أو قبول( تعديل كيغالي: أوغندا،  8

مايو/  29ا، ؛ وغريناد2017سبتمبر/ أيلول  19؛ وشيلي، 2020يونيه/ حزيران  15؛ وسيراليون، 2021مارس/ آذار  15؛ وزامبيا، 2017مايو/ أيار 

يوليه/ تموز  12، ألف؛ وليبريا 2021أبريل/ نيسان  8؛ وكمبوديا، 2019سبتمبر/ أيلول  27؛ وفييت نام، 2020يونيه/ حزيران  16؛ وفيجي، 2018أيار 

 .ألف 2019مايو/ أيار  16؛ وناميبيا، 2017نوفمبر/ تشرين الثاني  21؛ ومالوي، 2019أكتوبر/ تشرين األول  7وليسوتو،  ؛ 2020
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Annex I 

INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT PROPOSALS9 

Albania: Renewal of institutional strengthening 

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  

Phase I: 

Dec-01 & Nov-02 & 

Jul-05  151,200 

Phase II: Jul-06 109,200 

Phase III: Apr-08 109,200 

Phase IV: Jul-10 109,200 

Phase V: Apr-12 109,200 

Phase VI: May-14 109,200 

Phase VII: May-16 139,776 

Phase VIII: Nov-17 139,776 

Phase IX: Dec-19 139,776 

 Total: 1,116,528 

Amount requested for renewal (phase X) (US $): 139,776 

Amount recommended for approval for phase X (US $):  139,776 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase X to the Multilateral Fund (US $): 139,776 

Date of approval of country programme: 2003 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage I): 2011 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage II): 2020 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.0 

Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 6.0 

Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998) 0.0 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.0 

Annex C, Group I (HCFCs) 3.1 

Annex E (methyl bromide) 0.0 

 Total: 3.1 

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 2,752,153 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 2,279,609 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 72.4 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 71.8 

 

1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds 

approved (US 

$) 

(a) Investment projects: 716,932 

(b) Institutional strengthening: 1,116,528 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 918,693 

 
9 Data as at December 2020 are based on document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12 
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projects: 

 Total: 2,752,153 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 95,000 

 

Progress report 

2. During phase IX of the Institutional Strengthening (IS) project, the National Ozone Unit (NOU) of 

Albania implemented the revised ODS legislation. Article 7 and country programme data (including HFC 

consumption data) were submitted in a timely manner. The NOU coordinated activities under stages I and II 

of the HPMP. Several training sessions for service technicians and vocational schools were organized. 

Outreach materials and activities were produced and organized. Albania also celebrated World Ozone Day 

2020, and participated in regional and global Montreal Protocol meetings. Of the 17 performance indicators 

proposed, 10 were fully achieved and 7 were partially achieved. 

Plan of action 

3.  The plan of action for the upcoming phase includes: continuing activities to adopt and implement 

legislation; building national capacity; monitoring and controlling the import and use of HCFCs and HFCs; 

facilitating access to alternative substances and technologies; continuing to train technicians in the RAC 

servicing sector, customs officers, and environment inspectors; supporting Albania’s compliance with 

Montreal Protocol obligations in partnership with public- and private-sector stakeholders; and conducting 

public awareness campaigns. 

Benin: Renewal of institutional strengthening 

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  

Phase I: Nov-95 50,000 

Phase II: Jul-99 33,333 

Phase III: Mar-01 33,333 

Phase IV: Jul-03 43,333 

Phase V: Jul-06 60,000 

Phase VI: Nov-08 60,000 

Phase VII: Dec-10 60,000 

Phase VIII: Dec-13 60,000 

Phase IX: Nov-15 85,000 

Phase X: Nov-17 85,000 

Phase XI: Dec-19 85,000 

 Total: 654,999 

Amount requested for renewal (phase XII) (US $): 85,000 

Amount recommended for approval for phase XII (US $):  85,000 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase XII to the Multilateral Fund (US $): 85,000 

Date of approval of country programme: 1995 

Date of approval of HCFC phase-out management plan: 2011 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.0 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 23.8 

(f) Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998) 0.0 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.00 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) 13.49 

(f) Annex E (methyl bromide) 0.00 

 Total: 13.49 
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Summary of the project and country profile  

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 2,642,926 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 2,359,295 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 80.0 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 75.2 

 

4. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds approved 

(US $) 

(a) Investment projects: 578,027 

(b) Institutional strengthening: 654,999 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects: 1,409,900 

 Total: 2,642,926 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 150,000 

 

Progress report 

5. During phase XI, the NOU of Benin submitted Article 7 and country programme data for 2019 and 

2020 to the Multilateral Fund and Ozone Secretariats. Coordination meetings were held with the National 

Ozone Committee and with refrigerant importers and distributors. The NOU supervised the training of 

556 RAC technicians and 203 enforcement officers. Information on the availability of HCFC alternatives, 

on ODS regulations and on decisions by the parties to the Montreal Protocol was disseminated to consumers 

and importers. Benin also celebrated International Ozone Day and participated in regional network and 

Montreal Protocol meetings. Of the 20 performance indicators proposed, 19 were fully achieved and one 

was partially achieved. 

Plan of action 

6. The plan of action for the upcoming phase includes: continuing information dissemination and 

awareness-raising; coordinating the implementation of stage I of the HPMP; continuing to implement and 

enforce the HCFC licensing and quota system; providing information about annual quotas to importers; 

organizing meetings with refrigerant importers and distributors; finalizing the enabling activities project; 

and collecting data for timely reporting to the Ozone and Multilateral Fund Secretariats. 

Bhutan: Renewal of institutional strengthening  

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  

Phase I: 

Jul-04 and Jul-

05 130,000 

Phase II: Nov-07 60,000 

Phase III: Jul-09 & Jul-10 60,000 

Phase IV: Jul-11 60,000 

Phase V: Dec-13 60,000 

Phase VI: May-15 60,000 

Phase VII: Jul-17 85,000 

Phase VIII: May-19 85,000 

Total: 600,000 

Amount requested for renewal (phase IX) (US $): 85,000 

Amount recommended for approval for phase IX (US $):  85,000 

Agency support costs (US $): 0 
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Summary of the project and country profile  

Total cost of institutional strengthening phase IX to the Multilateral Fund (US $): 85,000 

Date of approval of country programme: 2005 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage I): 2011 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.0 

Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 0.3 

 Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998) 0.0 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.00 

Annex C, Group I (HCFCs) 0.04 

 Annex E, (methyl bromide) 0.00 

Total: 0.04 

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 1,583,000 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 1,333,925 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 0.5 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 0.2 
 

7. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds approved 

(US $) 

(a) Investment projects: 147,000 

(b) Institutional strengthening: 600,000 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects: 836,000 

 Total: 1,583,000 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 50,000 

 

Progress report 

8. During phase VIII, The NOU of Bhutan implemented and enforced the licensing and quota system 

for HCFC import/export and the licensing system for HFCs; provided regular training on the Montreal 

Protocol, the Kigali Amendment and enforcement activities to customs and other enforcement officers; 

implemented the Ozone Regulation to effectively monitor illegal trade of all ODS and HFCs; conducted 

workshops, in collaboration with UNEP, for technicians in the refrigeration and air-conditioning servicing 

sector in relation to the ratification of the Kigali Amendment; and coordinated the implementation of the 

HPMP. Of the 16 performance indicators proposed, 13 were fully achieved and three were partially 

achieved. 

Plan of action 

9.  The plan of action for the upcoming phase includes: focusing on continuous implementation of the 

HPMP and HFC phase-down; focusing on data collection and the quota system to meet HFC phase-down 

obligations; preparing for the monitoring of HFC consumption; preparing for additional enforcement to 

control HFCs; providing capacity-building for the servicing sector; and increasing the awareness of key 

stakeholders and market players. 

Cameroon: Renewal of institutional strengthening 

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  
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Summary of the project and country profile  

Phase I: Nov-93 161,000 

Phase II: May-97 107,000 

Phase III: Jul-99 107,000 

Phase IV: Dec-03 & Dec-04 139,532 

Phase V: Nov-05 139,532 

Phase VI: Nov-07 139,532 

Phase VII: Nov-09 139,532 

Phase VIII: Nov-11 139,532 

Phase IX: Dec-13 139,532 

Phase X: Nov-15 178,601 

Phase XI: Nov-17 178,601 

Phase XII: Dec-19 178,601 

 Total: 1,747,995 

Amount requested for renewal (phase XIII) (US $): 178,601 

Amount recommended for approval for phase XIII (US $):  178,601 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase XIII to the Multilateral Fund (US $): 178,601 

Date of approval of country programme: 1993 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage I): 2011 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage II): 2018 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 8.2 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 88.8 

(f) Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998) 18.1 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.00 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) 32.53 

(f) Annex E (methyl bromide) 0.00 

 Total: 32.53 

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 10,299,885 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 9,468,948 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 737.2 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 734.8 

 

10. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds approved 

(US $) 

(a) Investment projects: 7,065,108 

(b) Institutional strengthening: 1,747,995 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects: 1,486,782 

 Total: 10,299,885 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 150,000 

 

Progress report 

11. During phase XII, the NOU of Cameroon submitted Article 7 and country programme data for 2019 

and 2020 to the Multilateral Fund and Ozone Secretariats. Coordination meetings were held with the 

National Ozone Committee and with the refrigeration association and importers. The Kigali amendment 

was ratified on 24 August 2021. The NOU also supervised the training of refrigeration and air-conditioning 

technicians and customs enforcement officers. Information on the availability of HCFC alternatives, on 

ODS regulations and on MOP decisions was disseminated to consumers and importers. Cameroon also 
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celebrated International Ozone Day and participated in Montreal Protocol meetings. Of the 18 performance 

indicators proposed, 16 were fully achieved and two were partially achieved. 

Plan of action 

12.  The plan of action for the upcoming phase includes: continuing information dissemination and 

awareness-raising; coordinating the implementation of stage I of the HPMP; continuing to implement the 

HCFC licensing and quota system, and providing information about annual quotas to importers; organizing 

annual stakeholder workshops to raise awareness on low-GWP HCFC alternatives; and collecting data for 

timely reporting to the Ozone and Multilateral Fund Secretariats. 

Comoros: Renewal of institutional strengthening 

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  

Phase I: Nov-97 27,800 

Phase II: Dec-00 18,533 

Phase III: Apr-03 24,093 

Phase IV: Apr-05 60,000 

Phase V: Mar-07 60,000 

Phase VI: Apr-09 60,000 

Phase VII: Jul-11 60,000 

Phase VIII: Jul-13 60,000 

Phase IX: Nov-15 85,000 

Phase X: Nov-17 85,000 

Phase XI: Dec-19 85,000 

 Total: 625,426 

Amount requested for renewal (phase XII) (US $): 85,000 

Amount recommended for approval for phase XII (US $):  85,000 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase XII to the Multilateral Fund (US $): 85,000 

Date of approval of country programme: 1997 

Date of approval of HCFC phase-out management plan: 2011 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.0 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 0.1 

(f) Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998) 0.0 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.00 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) 0.05 

(f) Annex E (methyl bromide) 0.00 

 Total: 0.05 

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 1,456,426 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 1,309,130 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 2.5 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 0.4 

 

13. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

 

Summary of activities 

 

Funds 

approved 

(US $) 

(a) Investment projects: 75,000 

(b) Institutional strengthening: 625,426 
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(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 

projects: 

756,000 

 Total: 1,456,426 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 50,000 

 

Progress report 

14. During phase XI, Comoros submitted Article 7 and country programme data for 2019 and 2020 to 

the Multilateral Fund and Ozone Secretariats. Annual meetings were held with the National Ozone 

Committee. The NOU supervised the training of refrigeration and air-conditioning technicians, and customs 

enforcement officers. Information on the availability of HCFC alternatives, on ODS regulations and on 

MOP decisions was disseminated to consumers and importers. Comoros celebrated International Ozone 

Day and participated in network and Montreal Protocol meetings. Of the 19 performance indicators 

proposed, 17 were fully achieved, one was partially achieved and one was not achieved.  

Plan of action 

15. The plan of action for the upcoming phase includes: continuing information dissemination and 

awareness-raising; coordinating the implementation of stage I of the HPMP and the submission of stage II; 

continuing to implement the licensing and quota system for HCFCs and beginning to implement the 

HFC licensing system; organizing annual stakeholder workshops to raise awareness on 

low-GWP HCFC alternatives; collecting gender-disaggregated data and taking the gender dimension into 

account in all activities; and collecting data for timely reporting to the Ozone and Multilateral Fund 

Secretariats. 

Cook Islands: Renewal of institutional strengthening  

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  

Phase I: Dec-04 & Nov-06 30,000 

Phase II: Nov-07 & Nov-09 47,500 

Phase III: Dec-10 60,000 

Phase IV: Jul-12 60,000 

Phase V: May-14 60,000 

Phase VI: Dec-16 85,000 

Phase VII: Dec-19 85,000 

 Total: 427,500 

Amount requested for renewal (phase VIII) (US $): 85,000 

Amount recommended for approval for phase VIII (US $):  85,000 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase VIII to the Multilateral Fund (US $): 85,000 

Date of approval of country programme: 2004 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage I): 2011 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage II): 2020 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.0 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 0.1 

(f) Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998) 0.0 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.00 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) 0.00 

(f) Annex E (methyl bromide) 0.00 

 Total: 0.00 
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Summary of the project and country profile  

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 833,550 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 508,839 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 1.5 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 0.5 

 

16. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds 

approved 

(US $) 

(a) Investment projects: 0 

(b) Institutional strengthening: 427,500 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 

projects: 

406,050 

 Total:  

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 50,000 

 

Progress report 

17. During phase VII, Cook Islands enforced the licensing system for HCFCs through monitoring of 

illegal trade; strengthened HFC trade controls based on recommendations from the verification of 

HCFC consumption; amended existing legislation; and undertook to control the import and export of HCFs 

as of January 2021, seeking to finalize the related regulation. The National Ozone Officer (NOO) worked 

in close collaboration with stakeholders to implement the Montreal Protocol and sustain compliance. Article 

7 and country programme data were submitted to the Ozone and Multilateral Fund Secretariats. The NOU 

organized and delivered the World Ozone Day celebrations and participated in the regional network 

meetings. Of the 20 performance indicators proposed, 11 were fully achieved, six were partially achieved 

and three were not achieved. 

Plan of action 

18.  The plan of action for the upcoming phase includes: enforcing the HCFC and HCFC-based 

equipment ban and implementing the HFC licensing system, including the quota system; adopting and 

implementing individual HS codes (PACHS22) for HFCs and blends; submitting Article 7 and country 

programme data; engaging and coordinating with national stakeholders and the RAC association for the 

implementation of the HPMP; strengthening national capacity for the preparation of the HFC phase-down; 

organizing World Ozone Day and developing awareness materials; and participating in meetings related to 

the Montreal Protocol.  

Micronesia (Federated States of): Renewal of institutional strengthening 

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  

Phase I: Mar-02 34,000 

Phase II: Jul-06 & Jul-09 41,333 

Phase III: Jul-10 60,000 

Phase IV: Jul-12 60,000 

Phase V: May-14 60,000 

Phase VI: Dec-16 85,000 

Phase VII: Dec-19 85,000 

 Total: 425,333 
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Summary of the project and country profile  

Amount requested for renewal (phase VIII) (US $): 85,000 

Amount recommended for approval for phase VIII (US $):  85,000 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase VIII to the Multilateral Fund (US $): 85,000 

Date of approval of country programme: 2002 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage I): 2011 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage II): 2020 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.0 

Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 0.2 

Annex E, (methyl bromide) (average 1995-1998) 0.0 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.00 

Annex C, Group I (HCFCs) 0.09 

Annex E (methyl bromide) 0.00 

 Total: 0.09 

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 895,433 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 528,076 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 1.1 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 0.0 

 

19.  Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds 

approved 

(US $) 

(a) Investment projects: 0 

(b) Institutional strengthening: 425,333 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 

projects: 

470,100 

 Total: 895,433 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 50,000 

 

Progress report 

20. During phase VII, Federated States of Micronesia sustained compliance through legislation, the 

licensing and quota system, monitoring and enforcement, capacity-building, the involvement of the RAC 

Association and awareness-raising activities. The ODS regulations were amended to expand their scope for 

controlling and monitoring HFC imports into the country and to establish the HFC licensing system, 

effective from February 2021. Article 7 and country programme data for 2019 and 2020 were reported to 

the Multilateral Fund and Ozone Secretariats. Of the 19 performance indicators proposed, 14 were fully 

achieved and five were partially achieved. 

Plan of action 

21. The plan of action for the upcoming phase includes: implementing the HCFC quota and licensing 

system and HFC licensing system, and setting up of the HFC quota system; adopting individual HS codes 

(PACHS22) for HFCs and blends in all States; submitting Article 7 and country programme data reports in 

a timely fashion; engaging the National Steering Committee and RAC Associations in the implementation 

of Montreal Protocol activities; coordinating with stakeholders for the implementation of the HPMP; 

organizing World Ozone Day celebrations and developing awareness materials; and participating in 

regional and international meetings.  
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Guatemala: Renewal of institutional strengthening 

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  

Phase I: Jun-93 172,000 

Phase II: May-97 96,000 

Phase III: Jul-99 96,000 

Phase IV: Dec-01 96,000 

Phase V: Jul-04 62,400 

Phase VI: Nov-07 124,800 

Phase VII: Jul-10 124,800 

Phase VIII: Jun-18 159,744 

 Total: 931,744 

Amount requested for renewal (phase IX) (US $): 159,744 

Amount recommended for approval for phase IX (US $):  159,744 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase IX to the Multilateral Fund (US $): 159,744 

Date of approval of country programme: 1993 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage I): 2011 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage II): 2020 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.0 

Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 8.3 

Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998) 400.7 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.0 

Annex C, Group I (HCFCs) 4.0 

Annex E (methyl bromide) 0.0 

 Total: 4.0 

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 10,088,208 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 9,113,007 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 1,129.579006 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 1,117.9 

 

22. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds 

approved 

(US $) 

(a) Investment projects: 6,882,044 

(b) Institutional strengthening: 931,744 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 

projects: 

2,274,420 

 Total: 10,088,208 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 150,000 

 

Progress report 
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23. During phase VIII, the NOO of Guatemala reported Article 7 and country programme data to the 

Multilateral Fund and Ozone Secretariats. The NOU coordinated HPMP activities and activities for the 

phase-out of methyl bromide. The NOO also coordinated ODS import/export controls with the General 

Direction of Customs and other enforcement authorities; conducted awareness-raising activities among 

ODS importers, suppliers, end-users and general public; and promoted good practices in refrigeration, 

technician certification and customs officer training. Guatemala also participated in meetings relating to the 

Montreal Protocol. Of the 29 performance indicators proposed, 25 were fully achieved, three were partially 

achieved and one was not achieved. 

Plan of action 

24. The plan of action for the upcoming phase includes: continuing to revise ODS legislation to fulfill 

the Kigali amendment requirements; strictly monitoring and controlling the imports and use of 

HCFCs/HFCs; and facilitating access to new alternative substances and technologies. The NOU will also 

promote ratification of the Kigali amendment and HFC phase-down; continue coordinating with customs 

for effective monitoring of international trade of controlled substances; engage stakeholders in 

HPMP implementation; and continue public awareness activities, as well as training of servicing 

technicians in the safe use of flammable refrigerants. 

Namibia: Renewal of institutional strengthening  

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  

Phase I: Nov-95 61,765 

Phase II: Jul-00 41,177 

Phase III: Dec-03 53,530 

Phase IV: Nov-05 60,000 

Phase V: Nov-07 60,000 

Phase VI: Nov-09 60,000 

Phase VII: Apr-12 60,000 

Phase VIII: Nov-14 60,000 

Phase IX: Jul-17 85,000 

Phase X: Dec-19 85,000 

 Total: 626,472 

Amount requested for renewal (phase XI) (US $): 85,000 

Amount recommended for approval for phase XI (US $):  85,000 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase XI to the Multilateral Fund (US $): 85,000 

Date of approval of country programme: 1995 

Date of approval of HCFC phase-out management plan: 2011 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.0 

Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 8.4 

Annex E, (methyl bromide) (average 1995-1998) 0.8 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.00 

Annex C, Group I (HCFCs) o.74 

Annex E (methyl bromide) 0.00 

 Total: 0.74 

Year of reported country programme implementation data: 2020 
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Summary of the project and country profile  

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 2,302,062 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 1,951,919 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 25.6 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 20.3 

 

25. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds 

approved 

(US $) 

(a) Investment projects: 1,062,500 

(b) Institutional strengthening: 626,472 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 

projects: 

613,090 

 Total: 2,302,062 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 150,000 

 

Progress report 

26. During phase X, The NOU of Namibia implemented ODS regulations through the enforcement of 

the licensing and quota system for HCFCs. The NOU completed the enabling activities project, embarked 

on an awareness programme, and conducted training for customs officers, clearing agents and refrigeration 

technicians and other stakeholders. The NOU assisted in amending the legislation to include control of HFC 

consumption in line with Kigali Amendment, which provided the opportunity to include an HFC licensing 

and quota system that is now operational. The NOU organized World Ozone Day and other awareness-

raising activities, and conducted several training workshops and meetings using online platforms. Of the 

16 performance indicators proposed, 15 were fully achieved and one was partially achieved. 

Plan of action 

27. The plan of action for the upcoming phase includes: continuing with the training programme for 

technicians in the refrigeration sector and customs officers/clearing agents for the enforcement of the ODS 

regulations; continuing the awareness-raising programme and the distribution of awareness materials to the 

industry and other stakeholders; continuing the timely submission of Article 7 and country programme 

implementation data to the Multilateral Fund and Ozone Secretariats; and attending regional and 

international meetings, workshops and events. 

Paraguay: Renewal of institutional strengthening  

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  

Phase I: Feb-97 66,300 

Phase II: Dec-00 44,200 

Phase III: Apr-03 57,460 

Phase IV: Nov-07 60,000 

Phase V: Jul-10 60,000 

Phase VI: Apr-12 60,000 

Phase VII: May-14 60,000 

Phase VIII: Dec-16 85,000 

Phase IX: Dec-18 85,000 

 Total: 577,960 

Amount requested for renewal (phase X) (US $): 85,000 
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Summary of the project and country profile  

Amount recommended for approval for phase X(US $):  85,000 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase X to the Multilateral Fund (US $): 85,000 

Date of approval of country programme: 1997 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage I): 2011 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage II): 2021 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.0 

Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 18.0 

Annex E (methyl bromide) 0.9 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.00 

Annex C, Group I (HCFCs) 10.91 

Annex E (methyl bromide) 0.00 

 Total: 10.91 

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 4,210,637 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 3,341,267 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 345.1 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 340.4 

 

28. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds 

approved 

(US $) 

(a) Investment projects: 1,588,524 

(b) Institutional strengthening: 577,960 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 

projects: 

2,044,153 

 Total: 4,210,637 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 150,000 

 

Progress report 

29. Under phase IX, the NOU of Paraguay worked to achieve broad consensus on revised national ODS 

legislation. The NOU also submitted Article 7 and country programme implementation data in a timely 

manner for 2018, 2019 and 2020 to the Multilateral Fund and Ozone Secretariats. Several training sessions 

for service technicians and for customs officers were organized, and technical vocational schools were 

equipped with training equipment. The NOU produced several information and outreach materials and 

organized extensive World Ozone Day events in 2019 and 2020; organized the regional network meeting 

for Latin America in 2019 and participated in virtual network meetings. Of the 26 performance indicators 

proposed, 23 were fully achieved and three were partially achieved. 

Plan of action 

30. The plan of action for the upcoming tranche includes: continuing revision of ODS legislation in 

line with the Kigali Amendment; strictly monitoring and controlling the imports and use of HCFCs and 

HFCs, and facilitating access to and use of new alternative substances and technologies; continuing to 

coordination with customs to ensure effective surveillance of international trade; facilitating the 

involvement of main stakeholders; generating the mechanisms to reduce demand for equipment that works 

with HCFC; implementing a database of RAC technicians trained and certified in the handling of 
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alternatives to HCFCs and HFCs; training servicing technicians in safety practices with flammable 

refrigerants; and continuing public awareness activities, especially with the education sector and with a 

gender focus, during the World Refrigeration Day, World Ozone Day celebrations and national events.  

 

Saint Vincent and the Grenadines: Renewal of institutional strengthening 

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  

Phase I: Jul-98 30,300 

Phase II: Apr-04 & Apr-05 43,130 

Phase III: Nov 06 60,000 

Phase IV: Jul-09 & Dec-10 60,000 

Phase V: Apr-12 60,000 

Phase VI: Nov-14 60,000 

Phase VII: Nov-17 85,000 

 Total: 398,430 

Amount requested for renewal (phase VIII) (US $): 85,000 

Amount recommended for approval for phase VIII (US $):  85,000 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase VIII to the Multilateral Fund (US 

$): 

85,000 

Date of approval of country programme: 1998 

Date of approval of HCFC phase-out management plan: 2011 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.0 

Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 0.3 

Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998) 0.0 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.00 

Annex C, Group I (HCFCs) 0.01 

Annex E (methyl bromide) 0.00 

 Total: 0.01 

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 1,348,354 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 1,063,097 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 2.3 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 2.2 

 

31. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds 

approved 

(US $) 

(a) Investment projects: 252,115 

(b) Institutional strengthening: 398,430 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 

projects: 

697,809 

 Total: 1,348,354 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 50,000 
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Progress report 

32. During phase VII, the NOU of Saint Vincent and the Grenadines submitted 2020 country 

programme and Article 7 data despite challenges linked to the pandemic and the La Soufriere volcanic 

eruption. The NOU continued to promote low-GWP energy efficient technologies through information 

dissemination, and reviewed draft National Refrigerant Labelling Standards with support from the RAC 

Association and the National Steering Committee; conducted public awareness initiatives and provided 

training to servicing technicians in good practices and the use of alternative technologies. Of the 

25 performance indicators proposed, 20 were fully achieved, five were partially achieved and five were not 

achieved.  

Plan of action 

33. The plan of action for the upcoming phase includes: continuing to monitor and control the 

importation of refrigerants through testing and enforcement; continuing to develop national standards for 

the safe handling, transport and storage of refrigerants; implementing the revised regulations that include 

mandatory certification of technicians and the imposition of various fees including a licensing fee for all 

imports of non-ozone-friendly substances; and continuing public education and awareness activities.  

Senegal: Renewal of institutional strengthening 

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  

Phase I: Nov-93 175,000 

Phase II: Nov-97 117,000 

Phase III: Nov-99 117,000 

Phase IV: Mar-02 152,100 

Phase V: Dec-03 152,100 

Phase VI: Nov-05 152,100 

Phase VII: Nov-07 152,100 

Phase VIII: Nov-09 152,101 

Phase IX: Nov-11 152,101 

Phase X: Dec-13 152,101 

Phase XI: Nov-15 194,689 

Phase XII: Nov-17 194,689 

Phase XIII: Dec-19 194,689 

Total: 2,057,770 

Amount requested for renewal (phase XIV) (US $): 194,689 

Amount recommended for approval for phase XIV (US $):  194,689 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase XIV to the Multilateral Fund (US $): 194,689 

Date of approval of country programme: 1993 

Date of approval of HCFC phase-out management plan: 2011 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.0 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 36.2 

(f) Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998) 53.2 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.0 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) 13.2 

(f) Annex E (methyl bromide) 0.0 

Total: 13.2 
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Summary of the project and country profile  

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 4,496,195 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 3,929,827 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 196.3 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 148.1 

 

34. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds 

approved 

(US $) 

(a) Investment projects: 747,945 

(b) Institutional strengthening: 2,057,770 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 

projects: 

1,690,480 

 Total: 4,496,195 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 150,000 

 

Progress report 

35. Under phase XIII, the NOU of Senegal submitted Article 7 and country programme data to the 

Multilateral Fund and Ozone Secretariats. Coordination meetings were held with the National Ozone 

Committee and with industry association and RAC associations, and the NOU supervised the training of 

RAC technicians and customs and enforcement officers. Awareness activities were conducted, including 

the dissemination of information to consumers and importers on the availability of HCFC alternatives, 

information on laws such as the control or ban of HCFC-based equipment, regulations and decisions by the 

Parties to the Montreal Protocol. Senegal celebrated International Ozone Day and participated in regional 

network and Montreal Protocol meetings. Of the 18 performance indicators proposed, 15 were fully 

achieved, two were partially achieved and one was not achieved.  

Plan of action 

36. The plan of action for the upcoming phase includes: continuing information dissemination and 

awareness-raising; continuing implementation of the licensing and quota system for HCFCs and providing 

information about annual quotas to importers; beginning the technician certification programme; continuing 

monitoring and evaluation; organizing annual stakeholder workshops to raise awareness on low-GWP 

HCFC alternatives; collecting and reporting data to the Ozone and Multilateral Fund Secretariats; and 

undertaking national communication on the country’s reasons for ratifying the Kigali Amendment. 

Solomon Islands: Renewal of institutional strengthening 

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  

Phase I: Mar-02 20,250 

Phase II: Jul-06 & Nov-07 36,833 

Phase III: Nov-09 & Apr-10 60,000 

Phase IV: Jul-11 60,000 

Phase V: Jul-13 60,000 

Phase VI: May-15 60,000 

Phase VII: Nov-17 85,000 
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Summary of the project and country profile  

Phase 

VIII: May-19 

85,000 

 Total: 467,083 

Amount requested for renewal (phase IX) (US $): 85,000 

Amount recommended for approval for phase IX (US $):  85,000 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase IX to the Multilateral Fund (US $): 85,000 

Date of approval of country programme: 2002 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage I): 2011 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage II): 2020 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.0 

Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 2.0 

 Annex E, (methyl bromide) (average 1995-1998) 0.0 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.00 

Annex C, Group I (HCFCs) 0.08 

 Annex E, (methyl bromide) 0.00 

 Total: 0.08 

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 1,160,333 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 706,680 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 3.5 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 0.0 

 

37. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds 

approved 

(US $) 

(a) Investment projects: 0 

(b) Institutional strengthening: 467,083 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 

projects: 

693,250 

 Total: 1,160,333 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 95,000 

 

Progress report 

38. During phase VIII, the NOU of the Solomon Islands helped develop an online system to enhance 

effectiveness in tracking and monitoring of trade of controlled substances including HFCs. The NOU 

submitted Article 7 and country programme data to the Ozone Secretariat and Multilateral Fund 

Secretariats, conducted awareness-raising activities, and engaged stakeholders, the National Steering 

Committee and the RAC Association. The NOU continued to follow up on the ratification of the Kigali 

Amendment and began drafting legislation to include the mandatory control of HFCs. The NOU 

participated in meetings of the Montreal Protocol. Of the 20 performance indicators proposed, 14 were fully 

achieved, three were partially achieved and three were not achieved. 
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Plan of action 

39. The plan of action for the upcoming phase includes: enacting the Ozone Layer Protection 

Regulation that controls HCFCs and HFCs, as well as working to launch the electronic licensing system for 

both HCFCs and HFCs; continuing joint inspections with the Customs Department and Solomon Islands 

Refrigeration and Air-conditioning Association (SIRAC) to monitor ODS trade; coordination and 

supporting the National ODS Steering Committee and RAC Association in the implementation of Montreal 

Protocol activities; continuing to raise awareness and organize World Ozone Day; participating in relevant 

Montreal Protocol meetings; and supporting ratification of the Kigali Amendment. 

Sudan: Renewal of institutional strengthening 

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  

Phase I: Mar-94 168,300 

Phase II: Jul-99 112,200 

Phase III: Jul-01 112,200 

Phase IV: Apr-04 145,860 

Phase V: Jul-09 109,395 

Phase VI: Dec-10 145,860 

Phase VII: Apr-13 145,860 

Phase VIII: Apr-13 186,701 

Phase IX: Jun-18 186,701 

 Total: 1,313,077 

Amount requested for renewal (phase X) (US $): 186,701 

Amount recommended for approval for phase X (US $):  186,701 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase X to the Multilateral Fund (US $): 186,701 

Date of approval of country programme: 1994 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage I): 2012 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage II): 2015 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.0 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 52.7 

(f) Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998) 3.0 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.00 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) 10.59 

(f) Annex E (methyl bromide) 0.00 

 Total: 10.59 

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 9,146,045 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 6,748,784 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 678.1 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 662.9 

 

40. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds 

approved 

(US $) 
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(a) Investment projects: 6,148,108 

(b) Institutional strengthening: 1,313,077 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 

projects: 

1,684,860 

 Total: 9,146,045 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 150,000 

 

Progress report 

41. During phase IX, the NOU of Sudan made progress towards ratification of the Kigali Amendment. 

The NOU implemented ODS regulations through the enforcement of the HCFC licensing and quota system. 

Regulations have been revised to include an HFC licensing system and HFC import control, pending 

approval by the relevant authorities. The NOU conducted awareness-raising activities on the Montreal 

Protocol and Ozone Day celebrations, and trained refrigeration technicians in the safe handling of low-GWP 

alternatives. The Steering Committee and the Refrigeration Association were involved in the 

implementation of the Montreal Protocol activities. Of the 16 performance indicators proposed, nine were 

fully achieved, five were partially achieved and two were not achieved.  

Plan of action 

42. The plan of action for the upcoming phase includes: enforcing the import licensing and quota 

system more rigorously; conducting a training programme for technicians in the refrigeration sector; 

continuing to encourage ratification of the Kigali Amendment; continuing to train customs officers to 

support the implementation and enforcement of ODS regulations; continuing to follow-up on the approval 

of revised ODS regulations, which include an HFC licensing system; continuing the awareness-raising 

programme; continuing to submit Article 7 and country programme data to the Multilateral Fund and Ozone 

Secretariats; and participating in meetings, workshops and events related to the Montreal Protocol. 

Timor-Leste: Renewal of institutional strengthening  

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  

Phase I: Nov-08 40,000 

Phase II: Jul-10 & Jul-11 60,000 

Phase III: Apr-13 60,000 

Phase IV: May-16 85,000 

Phase V: Dec-19 85,000 

 Total: 330,000 

Amount requested for renewal (phase VI) (US $): 85,000 

Amount recommended for approval for phase VI (US $):  85,000 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase VI to the Multilateral Fund (US $): 85,000 

Date of approval of country programme: 2009 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage I): 2011 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage II): 2017 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.1 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 0.5 

(f) Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998) 0.2 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.00 
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Summary of the project and country profile  

(e) Annex C, Group I (HCFCs) 0.15 

(f) Annex E (methyl bromide) 0.00 

 Total: 0.15 

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 994,700 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 723,178 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 0.0 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 0.0 

 

43. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds 

approved 

(US $) 

(a) Investment projects: 161,800 

(b) Institutional strengthening: 330,000 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 

projects: 

502,900 

 Total: 994,700 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 0 

 

Progress report 

44. During phase V, the NOU of Timor-Leste continued to enforce the licensing and quota system in 

accordance with the Decree-Law No. No. 36/2012; it further strengthened collaboration with the Directorate 

General for Customs to enforce the HCFC licensing and quota system through the National Single Window 

System under ASYCUDA, which integrates the risk profiling for ODS control. The NOU worked closely 

with the importers, customs brokers and the Directorate General for Customs to strengthen national data 

reconciliation and reporting procedures. Article 7 and country programme data for 2019 and 2020 were 

submitted to the Multilateral Fund and Ozone Secretariats. The NOO also worked closely with the Steering 

Committee and RAC industries; organized public awareness activities and joined meetings on the Montreal 

Protocol. The Government continued to work with national stakeholders on the ratification of the Kigali 

Amendment. Of the 18 performance indicators proposed, 15 were fully achieved and three were partially 

achieved. 

Plan of action 

45. The plan of action for the upcoming phase includes: strictly enforcing of HCFC licensing and quota 

system through the National Single Window System; implementing the HFC import and export licensing 

system after approval of an amendment to the existing Decree-law and the setting of HFC quota allocation 

criteria to be implemented from 1 January 2024; strengthening the monitoring and reporting of ODS import 

and export; conducting capacity-building activities for enforcement officers and refrigeration technicians; 

continuing to follow-up on the internal process for ratification of the Kigali Amendment; ensuring the 

continuity of the awareness programme and information exchange including the celebration of the World 

Ozone Day; and promoting international and regional cooperation on the implementation of the Montreal 

Protocol.  

Vanuatu: Renewal of institutional strengthening 

Summary of the project and country profile  

Implementing agency: UNEP 

Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):  
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Summary of the project and country profile  

Phase I: Mar-02 20,250 

Phase II: 

Apr-08 & Nov-

09 39,250 

Phase III: Dec-10 60,000 

Phase IV: Jul-12 60,000 

Phase V: May-14 60,000 

Phase VI: Dec-16 85,000 

Phase VII: Dec-19 85,000 

 Total: 409,500 

Amount requested for renewal (phase VIII) (US $): 85,000 

Amount recommended for approval for phase VIII (US $):  85,000 

Agency support costs (US $): 0 

Total cost of institutional strengthening phase VIII to the Multilateral Fund 

(US $): 

85,000 

Date of approval of country programme: 2002 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage I): 2011 

Date of approval of HCFC phase-out management plan (stage II): 2020 

Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes):  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000) 0.0 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010) 0.3 

(f) Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998) 0.2 

Latest reported ODS consumption (2020) (ODP tonnes) as per Article 7:  

(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) 0.00 

(e) Annex C, Group I (HCFCs) 0.00 

(f) Annex E (methyl bromide) 0.00 

 Total: 0.00 

Year of reported country programme implementation data: 2020 

Amount approved for projects (as at July 2021) (US $): 944,100 

Amount disbursed (as at December 2020) (US $): 600,492 

ODS to be phased out (as at July 2021) (ODP tonnes): 0.28 

ODS phased out (as at December 2020) (ODP tonnes): 0.0 

 

46. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee: 

Summary of activities 

 

Funds 

approved 

(US $) 

(a) Investment projects: 0 

(b) Institutional strengthening: 409,500 

(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment 

projects: 

534,600 

 Total: 944,100 

(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions 50,000 

 

Progress report 

47. During phase VII, the Government of Vanuatu strengthened its licensing and quota system by 

changing from an annual license to a per-shipment license. Actions were carried out to facilitate Kigali 

Amendment implementation, including the HFC licensing system in force since February 2020 under the 

new OLP Act. Vanuatu fulfilled its Article 7 and country programme data reporting obligations for 2019 

and 2020. The NOO promoted and supported the implementation of the national RAC certification scheme; 
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organized public awareness activities, organized World Ozone Day celebrations, and joined the meetings 

on the Montreal Protocol. Of the 18 performance indicators proposed, 15 indicators were fully achieved, 

two were partially achieved and one was not achieved. 

Plan of action 

48. The plan of action for the upcoming phase includes: effectively implementing the HCFC and HFC 

licensing system, and creating the HFC quota system; implementing individual HS codes (PACHS22) for 

HFCs and blends; submitting Article 7 and country programme data in a timely fashion; actively engaging 

national stakeholders and the RAC Association in the implementation of Montreal Protocol; organizing the 

World Ozone Day celebrations and developing awareness materials; and participating in regional and 

international meetings. Moreover, the phase will strengthen national capacity to support Vanuatu in 

preparing for HFC phase-down. 
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 المرفق الثاني

 

اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي المقدمة إلى  مشروع 

 االجتماع الثامن والثمانين

 
 ألبانيا

التاسعة( أللبانيا مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد استعرضت  .1

إلى أمانة األوزون، وهي تبين أن البلد ممتثل  2020و  2019حكومة ألبانيا قدمت بيانات عامي ن أمع التقدير والحظت 

عَّل لبروتوكول مونتريال، وقدمت بيانات تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق. والحظت اللجنة وجود نظام مف

إلصدار تراخيص استيراد/تصدير المواد المستنفدة لألوزون وتحديد حصص الهيدروكلوروفلوروكربون وأن ألبانيا 

ً نظاما إلصدار تراخيص الهيدروفلوروكربون. والحظت اللجنة مع التقدير أيضاً أن البلد تلقى دعماً من  أنشأت أيضا

يهية واجتماعات تشاورية، ورفع مستوى الوعي العام بشأن أصحاب المصلحة من خالل عقد اجتماعات اللجنة التوج

حماية طبقة األوزون. ولذلك، فإن اللجنة على ثقة بأن ألبانيا ستواصل تنفيذ خطتها الخاصة بإدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعها الخاص بالتعزيز المؤسسي في الموعد المحدد وبطريقة فعالة من أجل إعداد

في المائة في استهالكه األساسي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  67.5البلد لتحقيق التخفيض بنسبة 

 والحفاظ على هذه النسبة. 2025

 بنن

الحادية )المرحلة لبنن استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .2

إلى أمانة األوزون، وهي تبين أن البلد  2020و  2019قدمت بيانات عامي  حكومة بننن أير مع التقدعشرة( والحظت 

بنن ن ممتثل لبروتوكول مونتريال، وقدمت بيانات تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق. والحظت اللجنة أيضاً أ

كربونية في المرحلة الحالية، وال سيما المواد الهيدروكلوروفلوروإلزالة استهالكها من اتخذت بعض الخطوات المهمة 

ضباط من خالل نظام إلصدار التراخيص وتحديد الحصص وتدريب ة لألوزون دالمواد المستنفتنفيذ ضوابط استيراد 

ً بنسبة الجمارك وفنيي التبريد.  في المائة في استهالك  35والحظت اللجنة مع التقدير أن البلد حقق تخفيضا

ً لمتطلبات بروتوكول مونتريال. وتعرب اللجنة عن تقديرها الكبير  2020في عام  الهيدروكلوروفلوروكربون وفقا

للجهود التي تبذلها حكومة بنن لتخفيض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون، وتعرب من ثم عن أملها في أن تستمر 

بارز من أجل تحقيق االمتثال بنن، في غضون العامين المقبلين، في تنفيذ مشروعها الخاص بالتعزيز المؤسسي بنجاح 

 لبروتوكول مونتريال والحفاظ على هذا االمتثال.

 بوتان

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبوتان )المرحلة التاسعة(،  .3

دروفلوروكربون، والتصديق على وتقر مع التقدير بالجهود التي بذلها البلد لتطوير وتنفيذ نظام إصدار تراخيص الهي

ً مع  7تعديل كيغالي، وتقديم تقارير بيانات المادة  وبيانات البرنامج القطري في الموعد المحدد. وتالحظ اللجنة أيضا

التقدير أن البلد يتعهد نظاما قويا إلصدار التراخيص وتحديد الحصص الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

نظام إلصدار تراخيص استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية، األمر الذي مكن بوتان من االمتثال ويعمل على إنفاذ 

اللتزاماتها خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وتالحظ اللجنة أيضاً أن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ونجح في االنتهاء من تنفيذ  2020في المائة لعام  35 تُنفذ على النحو المقرر، حيث حقق البلد هدف التخفيض نسبة

مشروع األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون. ولذلك، فإن اللجنة على ثقة بأن بوتان ستواصل 

 األنشطة على مستوى المشروع والسياسات على حد سواء لتحقيق األهداف المقبلة لبروتوكول مونتريال.
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 الكاميرون

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للكاميرون )المرحلة الثانية  .4

بموجب المادة  2020عشرة( والحظت مع التقدير أن الكاميرون قدمت بيانات استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 

لصندوق المتعدد األطراف، وهي تبين امتثال البلد لبروتوكول وتقرير البرنامج القطري إلى أمانة األوزون وأمانة ا 7

ً أ المواد إلزالة استهالكها من الكاميرون اتخذت بعض الخطوات المهمة ن مونتريال. والحظت اللجنة أيضا

من خالل ة لألوزون دالمواد المستنفالهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الحالية، وال سيما تنفيذ ضوابط استيراد 

وهنأت اللجنةُ حكومةَ الكاميرون ضباط الجمارك وفنيي التبريد. ظام إلصدار التراخيص وتحديد الحصص وتدريب ن

. وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها حكومة 2021آب /على التصديق على تعديل كيغالي في أغسطس

فهي تأمل في أن تستمر الكاميرون، في غضون الكاميرون لتخفيض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون، وبالتالي 

العامين المقبلين، في تنفيذ مشروعها الخاص بالتعزيز المؤسسي بنجاح من أجل تحقيق االمتثال لبروتوكول مونتريال 

 والحفاظ على هذا االمتثال.

 جزر القمر

لجزر القمر )المرحلة استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .5

و  2019الحادية عشرة( والحظت مع التقدير أن جزر القمر قدمت بيانات استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون لعامي 

إلى أمانة األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف، وهي  7في إطار اإلبالغ عن البرنامج القطري والمادة  2020

إلزالة جزر القمر اتخذت بعض الخطوات المهمة ن ونتريال. والحظت اللجنة أيضاً أتبين أن البلد ممتثل لبروتوكول م

من خالل ة لألوزون دالمواد المستنفالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وال سيما تنفيذ ضوابط استيراد استهالكها من 

للجنة مع التقدير إنشاء والحظت اضباط الجمارك وفنيي التبريد. نظام إلصدار التراخيص وتحديد الحصص وتدريب 

نظام إلصدار تراخيص الهيدروفلوروكربون في جزر القمر. كما أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها حكومة 

جزر القمر لتخفيض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون، وبالتالي فهي تأمل في أن تستمر جزر القمر، في غضون 

ع التعزيز المؤسسي بنجاح بارز من أجل تحقيق االمتثال لبروتوكول مونتريال والحفاظ العامين المقبلين، في تنفيذ مشرو

 على هذا االمتثال.

 جزر كوك

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجزر كوك )المرحلة  .6

إلى  2020و  2019وبيانات البرنامج القطري لعامي  7الثامنة( والحظت مع التقدير أن جزر كوك قدمت بيانات المادة 

أمانة األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف، وهي تبين أن البلد ممتثل لمتطلبات اإلزالة المنصوص عليها في 

بروتوكول مونتريال. وأقرت اللجنة مع التقدير بأن جزر كوك حافظت على استهالكها الصفري من المواد المستنفدة 

زون. والحظت اللجنة أيضاً مع التقدير الجهود التي تبذلها جزر كوك لالستفادة من الدروس المستخلصة من التحقق لألو

من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في مواصلة تعزيز نظام إصدار التراخيص لمراقبة استيراد وتصدير 

وتأمل اللجنة في أن تستمر جزر كوك، في غضون  الهيدروفلوروكربون على النحو المبين في إطار التعديل القانوني.

العامين المقبلين، في تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي بنجاح بارز من أجل تحقيق االمتثال لبروتوكول مونتريال والحفاظ 

 على هذا االمتثال.

 الموحدة( -ميكرونيزيا )واليات 

وع التعزيز المؤسسي لواليات ميكرونيزيا استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشر .7

 2020و  2019الموحدة )المرحلة السابعة( والحظت مع التقدير أن واليات ميكرونيزيا الموحدة قدمت بيانات عامي 

إلى أمانة األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف، وهي تبين أن البلد ممتثل لمتطلبات اإلزالة المنصوص عليها في 

مونتريال. والحظت اللجنة مع التقدير التنفيذ الفعال لنظام إصدار التراخيص وتحديد الحصص الخاصة  بروتوكول

بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإنشاء نظام إصدار التراخيص الخاصة بالهيدروفلوروكربون، والتنسيق مع 

 35الموحدة لتحقيق التخفيض بنسبة تتجاوز  أصحاب المصلحة المعنيين. وأثنت اللجنة على حكومة واليات ميكرونيزيا
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. والحظت اللجنة مع التقدير زيادة مستوى الوعي 2020في المائة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 

العام الذي تحقق لتعريف أصحاب المصلحة الرئيسيين والجمهور العام بشأن االلتزامات الواردة في خطة إدارة إزالة 

دروكلوروفلوروكربونية وااللتزامات الواردة في تعديل كيغالي. وتأمل اللجنة في أن تستمر حكومة واليات المواد الهي

ميكرونيزيا الموحدة، في غضون العامين المقبلين، في التنفيذ الفعال للوائح الجديدة لمواصلة تنفيذ مشروع التعزيز 

 نتريال والحفاظ على هذا االمتثال.المؤسسي بنجاح بارز من أجل تحقيق االمتثال لبروتوكول مو

 غواتيماال

الطلب الخاص بمشروع التعزيز المؤسسي لغواتيماال )المرحلة استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع  .8

إلى أمانة األوزون وأمانة  2020و  2019حكومة غواتيماال قدمت بيانات عامي ن أمع التقدير الثامنة( والحظت 

األطراف، وهي تبين أن البلد ممتثل لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة أيضاً أن غواتيماال لديها  الصندوق المتعدد

نظام مفعَّل إلصدار تراخيص استيراد/تصدير المواد المستنفدة لألوزون ونظام لتحديد حصص 

خيص. والحظت اللجنة أن الهيدروكلوروفلوروكربون وأنها أدرجت المواد الهيدروفلوروكربونية في نظام إصدار الترا

غواتيماال قد نفذت بنجاح أنشطة التوعية والتواصل العامة بشأن ممارسات التبريد الجيدة والتعامل اآلمن مع المبردات 

القابلة لالشتعال لفائدة فنيي التبريد والمستخدمين النهائيين، وعززت العالقة مع رابطة التبريد وتكييف الهواء. والحظت 

أن غواتيماال بصدد وضع اللمسات األخيرة على مشروع األنشطة التمكينية لدعم التصديق على تعديل اللجنة كذلك 

كيغالي وأحرزت تقدماً كبيراً نحو التصديق. ولذلك، فإن اللجنة على ثقة بأن غواتيماال ستصدق على تعديل كيغالي قريباً 

قيق االمتثال لبروتوكول مونتريال والحفاظ على هذا وستواصل تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي بنجاح بارز من أجل تح

 االمتثال.

 ناميبيا

مشروع التعزيز المؤسسي لناميبيا )المرحلة الحادية استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد  .9

أمانة الصندوق  إلى 7حكومة ناميبيا قدمت بيانات البرنامج القطري وبيانات المادة ن عشرة( والحظت مع التقدير أ

وأمانة األوزون في الموعد المحدد، وهي تبين أن البلد ممتثل لبروتوكول مونتريال، واتفاقه المبرم مع اللجنة التنفيذية. 

والحظت اللجنة أن ناميبيا اتخذت خطوات لمعالجة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، منها تنفيذ نظام إلصدار 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتدريب ضباط الجمارك وفنيي التبريد. التراخيص وتحديد الحصص الخاصة ب

، مع االلتزام باتخاذ إجراءات 2019أيار /والحظت اللجنة كذلك مع التقدير تصديق البلد على تعديل كيغالي في مايو

ك الهيدروكلوروفلوروكربون مبكرة لتنفيذه. وعليه فإن اللجنة على ثقة بأن ناميبيا ستواصل تخفيضها التدريجي الستهال

والوفاء بالتزاماتها  2025يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  67.5لتحقق الهدف المتمثل في الوصول إلى نسبة 

 األخرى بموجب بروتوكول مونتريال.

 باراغواي

واي )المرحلة استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع الطلب الخاص بمشروع التعزيز المؤسسي لباراغ .10

وإزالة  7امتثلت اللتزاماتها باإلبالغ عن بيانات المادة  التاسعة( والحظت مع التقدير أن باراغواي

ً مفعّالً إلصدار تراخيص استيراد/تصدير  الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب بروتوكول مونتريال، وأن هناك نظاما

وروكربون، وأنها تدرج المواد الهيدروفلوروكربونية في المواد المستنفدة لألوزون وتحديد حصص الهيدروكلوروفل

نظام إصدار التراخيص. والحظت اللجنة كذلك أن باراغواي قدمت بيانات تنفيذ البرنامج القطري إلى األمانة في الموعد 

التعامل المحدد. وأعربت اللجنة عن سرورها لمالحظة أن البلد قد درب فنيي التبريد على ممارسات التبريد الجيدة و

اآلمن مع المواد البديلة، وتلقى دعماً من أصحاب المصلحة من خالل اللجنة التوجيهية، والتزم بصياغة قواعد ومعايير 

ً أن باراغواي عقدت اجتماعات تشاورية ورفعت مستوى  للتعامل اآلمن مع المبردات البديلة. والحظت اللجنة أيضا

ليه فإن اللجنة على ثقة بأن باراغواي ستواصل تنفيذ مشروع التعزيز الوعي العام بشأن حماية طبقة األوزون. وع

واستعداداً للتخفيض  2030المؤسسي بطريقة فعالة من أجل تلبية أهداف إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 

 التدريجي للهيدروفلوروكربون. 
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 سانت فنسنت وجزر غرينادين

قدم مع الطلب الخاص بمشروع التعزيز المؤسسي لسانت فنسنت وجزر استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الم .11

 2020لعام  7غرينادين )المرحلة السابعة( والحظت مع التقدير أن البلد قدم بيانات تنفيذ البرنامج القطري وبيانات المادة 

ة مع التقدير بأن حكومة سانت إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف وأمانة األوزون قبل المواعيد النهائية. وأقرت اللجن

فنسنت وجزر غرينادين لديها نظام جيد التنظيم ومفعل إلصدار التراخيص وتحديد الحصص الخاصة 

بالهيدروكلوروفلوروكربون، يشمل إصدار تراخيص المواد الهيدروفلوروكربونية. والحظت اللجنة مع التقدير أن البلد 

يغالي لبروتوكول مونتريال. وكذلك الحظت اللجنة مع التقدير الجهود التي قد اتخذ خطوات لبدء التصديق على تعديل ك

. وعليه فإن اللجنة على ثقة بأن حكومة 2021نيسان /بذلتها الحكومة في أعقاب انفجار بركان "ال سوفرير" في أبريل

الة أال يتجاوز سانت فنسنت وجزر غرينادين ستواصل األنشطة على مستوى السياسات والمشروع على حد سواء لكف

استهالكها السنوي من الهيدروكلوروفلوروكربون الحد األقصى لالستهالك المسموح به في اتفاق خطة إدارة إزالة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبرم مع اللجنة التنفيذية، وأن البلد سيصدق على تعديل كيغالي.

 السنغال

طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للسنغال )المرحلة الرابعة المقدم مع استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  .12

إلى أمانة األوزون، وهي تبين أن البلد  2020و  2019عشرة( والحظت مع التقدير أن السنغال قدمت بيانات عامي 

ً أ استهالكها من إلزالة السنغال اتخذت بعض الخطوات المهمة ن ممتثل لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة أيضا

ة دالمواد المستنفالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة المشمولة بالتقرير، وال سيما تنفيذ ضوابط استيراد 

وأعربت اللجنة ضباط الجمارك وفنيي التبريد. من خالل نظام إلصدار التراخيص وتحديد الحصص وتدريب لألوزون 

تخفيض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون، والحظت تحقيق تخفيض بنسبة عن تقديرها للجهود التي تبذلها السنغال ل

وفقاً لمتطلبات بروتوكول مونتريال. وتأمل اللجنة  2020في المائة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في عام  35

بنجاح من أجل في أن تستمر السنغال، في غضون العامين المقبلين، في تنفيذ مشروعها الخاص بالتعزيز المؤسسي 

 مواصلة االمتثال لبروتوكول مونتريال.

 جزر سليمان

طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجزر سليمان )المرحلة استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع  .13

توكول الثامنة( والحظت مع التقدير أن البلد يتخذ الخطوات الالزمة للوفاء بتدابير الرقابة المنصوص عليها في برو

مونتريال المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية. والحظت اللجنة مع التقدير أن 

إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف  2020و  2019لعامي  7البلد قدم بيانات تنفيذ البرنامج القطري وبيانات المادة 

كومة جزر سليمان لوضعها مشروع قانون حماية طبقة األوزون الذي يتضمن وأمانة األوزون. وأثنت اللجنة على ح

الرقابة اإللزامية على المواد الهيدروفلوروكربونية واالنتقال إلى نظام إلكتروني إلصدار التراخيص وتحديد الحصص. 

. 19-ئحة كوفيد والحظت اللجنة أن جرز سليمان عجلت بتنفيذ المشروع على الرغم من التحديات التي فرضتها جا

في المائة بموجب بروتوكول مونتريال في  35والحظت اللجنة كذلك أن البلد امتثل اللتزامه بتحقيق التخفيض بنسبة 

. وتأمل اللجنة في أن تنتهي حكومة جزر سليمان، في المرحلة القادمة من مشروع التعزيز المؤسسي، من 2020عام 

 روع قانون حماية طبقة األوزون، واالمتثال لمتطلبات اإلبالغ.التصديق على تعديل كيغالي، واعتماد مش

 السودان

)المرحلة للسودان استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .14

 2019و  2018ألعوام  7العاشرة( والحظت مع التقدير أن السودان قدم بيانات تنفيذ البرنامج القطري وبيانات المادة 

إلى أمانة الصندوق وأمانة األوزون، وهي تبين أن البلد ممتثل لبروتوكول مونتريال. وأقرت اللجنة بأن  2020و 

السودان لديه نظام مفعل إلصدار التراخيص وتحديد الحصص الخاصة بالهيدروكلوروفلوروكربون، وأنه أجرى تدريباً 

ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي، ونفذ أنشطة لزيادة لفنيي التبريد على التعامل اآلمن مع البدائل 

الوعي. وأقرت اللجنة بالجهود التي تبذلها حكومة السودان، وعليه فهي على ثقة بأن السودان سيواصل أنشطته على 
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ن وتحقيق مستوى السياسات والمشروع على حد سواء لتمكين البلد من تخفيض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربو

. وتأمل 2025كانون الثاني /يناير 1في المائة المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال بحلول  67.5التخفيض بنسبة 

 اللجنة أيضاً أن يتم التصديق على تعديل كيغالي في المرحلة المقبلة.

 ليشتي -تيمور 

ليشتي  -التعزيز المؤسسي لتيمور الطلب الخاص بمشروع استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع  .15

إلى أمانة  2020و  2019ليشتي قدمت بيانات عامي  -حكومة تيمور ن أمع التقدير )المرحلة السادسة( والحظت 

األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف، وهي تبين أن البلد ممتثل لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة أيضاً مع 

ل تعزيز نظامه الخاص بإصدار التراخيص وتحديد الحصص الخاصة بالهيدروكلوروفلوروكربون التقدير أن البلد واص

من خالل نظام النافذة الوحيدة الوطنية، األمر الذي أدى إلى تعزيز اآللية الحالية لجمع ومطابقة البيانات بشكل فعال، 

ليشتي تنفيذ مشروعها الخاص بالتعزيز  -مور فضالً عن تقديم تقارير دقيقة عن البيانات. وتأمل اللجنة أن تواصل تي

 المؤسسي في الموعد المحدد وبطريقة فعالة وأن تقوم قريباً بالتصديق على تعديل كيغالي.

 فانواتو

الطلب الخاص بمشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثامنة( استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع  .16

إلى  2020و  2019وبيانات البرنامج القطري لعامي  7قدمت بيانات المادة  فانواتو نأمع التقدير لفانواتو والحظت 

أمانة األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف، وهي تبين أن البلد ممتثل لمتطلبات اإلزالة المنصوص عليها في 

خطوات مهمة لمواصلة إزالة  بروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة كذلك وأعربت عن تقديرها ألن فانواتو قد اتخذت

استهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون من خالل التدريب وبناء القدرات في القطاعات الرئيسية مثل الموظفين 

المكلفين بإنفاذ القانون )بما في ذلك الجمارك( وتدريب فنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء. وأعربت اللجنة عن تقديرها 

انواتو إلنفاذ نظام إصدار التراخيص الخاصة بالهيدروكلوروفلوروكربون والحظر المفروض على للجهود التي تبذلها ف

المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون، وإنشاء نظام إصدار التراخيص الخاصة بالهيدروفلوروكربون، بما 

ثنت اللجنة على حكومة فانواتو لتحقيق في ذلك الرقابة اإللزامية على المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون. وأ

 في المائة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون. 35التخفيض بنسبة تتجاوز 
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A.   INTRODUCTION 
 

1. UNEP’s Work Programme 2021 was approved at the 87th Meeting of the Executive Committee of the 

Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol.  

 

2. This document, as submitted for consideration to the 88th Meeting of the Executive Committee, represents an 

Amendment to that Work Programme.  

 

B. SUMMARY OF THE WORK PROGRAMME AMENDMENT FOR 2021 

 

3. Consistent with the Business Plan 2021-2023, this Amendment comprises funding requests for  

 

- Support for the implementation of Institutional Strengthening projects in 16 countries. 

- Support for Enabling Activities for Kigali Amendment in 1 country. 

- Support in preparation of Verification reports in 10 countries. 

- Support in preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) in 13 countries. 

 

4. Details of the Work Programme Amendment and the total requested funding by project groups are presented in 

Table 1. 

 

5. Summary of the Work Programme Amendment is presented in Table 2. 

 

Table 1. Funding requests for annual tranches for ISP renewals and individual projects to be considered at the 88th 

Meeting of the Executive Committee 

 

Country Project title 
Amount, 

US$ 

PSC, 

US$ 

Total 

requested 

amount, 

US$ 

INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT RENEWALS (ISRs) 

Albania Renewal of institutional strengthening project (Phase X) 139,776 0 139,776 

Benin Renewal of institutional strengthening project (Phase XII) 85,000 0 85,000 

Bhutan Renewal of institutional strengthening project (Phase IX) 85,000 0 85,000 

Cameroon  Renewal of institutional strengthening project (Phase XIII) 178,601 0 178,601 

Comoros Renewal of institutional strengthening project (Phase XII) 85,000 0 85,000 

Cook Islands Renewal of institutional strengthening project (Phase VIII) 85,000 0 85,000 

Micronesia Renewal of institutional strengthening project (Phase VIII) 85,000 0 85,000 

Guatemala Renewal of institutional strengthening project (Phase IX) 159,744 0 159,744 

Namibia Renewal of institutional strengthening project (Phase IX) 85,000 0 85,000 

Paraguay Renewal of institutional strengthening project (Phase X) 85,000 0 85,000 

Saint Vincent and the 

Grenadines 
Renewal of institutional strengthening project (Phase VIII) 85,000 0 85,000 

Senegal Renewal of institutional strengthening project (Phase XIV) 194,689 0 194,689 

Solomon Islands  Renewal of institutional strengthening project (Phase IX) 85,000 0 85,000 

Sudan Renewal of institutional strengthening project (Phase X) 186,701 0 186,701 

Timor-Leste Renewal of institutional strengthening project (Phase VIII) 85,000 0 85,000 

Vanuatu Renewal of institutional strengthening project (Phase VIII) 85,000 0 85,000 

Sub-total for Institutional Strengthening Project Renewals 1,794,511 0 1,794,511 

ENABLING ACTIVITIES FOR KIGALI AMENDMENT 

India Enabling activities for Kigali amendment 250,000 17,500 267,500 

Sub-total for Enabling Activities for Kigali amendment 250,000 17,500 267,500 

VERIFICATION REPORTS    

Botswana 
Verification report on the implementation of the stage 2 of 

HPMP 
30,000 3,900 33,900 

Djibouti 
Verification report on the implementation of the stage 2 of 

HPMP 
30,000 3,900 33,900 

Gambia 
Verification report on the implementation of the stage 2 of 

HPMP 
30,000 3,900 33,900 

Guinea-Bissau 
Verification report on the implementation of the stage 2 of 

HPMP 
30,000 3,900 33,900 
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Table 2. Summary of items submitted for consideration by the 88th Executive Committee meeting by group 

Type of projects Value in 

US 

Project 

support 

costs in 

US$ 

Total in 

US$ 

Sub-total for Institutional Strengthening Projects 1,794,511 0 1,794,511 

Sub-total for Enabling Activities for Kigali Amendment  250,000 17,500 267,500 

Sub-total for Verification Reports 300,000 39,000 339,000 

Sub-total for Preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) 1,111,000 144,430 1,255,430 

Grand Total 3,455,511 200,930 3,656,441 

 

 

 C. PROJECT CONCEPTS for items to be submitted by UNEP 

 

Title:  Requests for institutional strengthening renewals for (16 countries) Albania, 

Benin, Bhutan, Cameroon, Comoros, Cook Islands, Micronesia, Guatemala, 

Lao PDR 
Verification report on the implementation of the stage 2 of 

HPMP 
30,000 3,900 33,900 

Mongolia 
Verification report on the implementation of the stage 2 of 

HPMP 
30,000 3,900 33,900 

Nepal 
Verification report on the implementation of the stage 2 of 

HPMP 
30,000 3,900 33,900 

Nicaragua 
Verification report on the implementation of the stage 2 of 

HPMP 
30,000 3,900 33,900 

Sao Tome and 

Principe 

Verification report on the implementation of the stage 2 of 

HPMP 
30,000 3,900 33,900 

Zimbabwe 
Verification report on the implementation of the stage 2 of 

HPMP 
30,000 3,900 33,900 

Sub-total for Verification Reports 300,000 39,000 339,000 

THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN (KIP) PREPARATION    

Cambodia  
Preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) - 

the lead agency in cooperation with UNDP 
135,000 17,550 152,550 

Chile 
Preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) - 

the cooperating agency. The lead agency is UNDP 
20,000 2,600 22,600 

Fiji  
Preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) - 

the cooperating agency. The lead agency is UNDP 
35,000 4,550 39,550 

Grenada 
Preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) - 

the lead agency in cooperation with UNDP 
60,000 7,800 67,800 

Lesotho 
Preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) - 

the lead agency in cooperation with UNIDO 
91,000 11,830 102,830 

Malawi 
Preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) - 

the lead agency in cooperation with UNIDO 
119,000 15,470 134,470 

Namibia  
Preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) - 

the lead agency in cooperation with UNIDO 
119,000 15,470 134,470 

Syria  
Preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) - 

the lead agency in cooperation with UNIDO 
154,000 20,020 174,020 

Rwanda 
Preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) - 

the lead agency in cooperation with UNIDO 
91,000 11,830 102,830 

Sierra Leone 
Preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) - 

the lead agency in cooperation with UNIDO 
91,000 11,830 102,830 

Uganda  
Preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) - 

the lead agency in cooperation with UNIDO 
70,000 9,100 79,100 

Vietnam 
Preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) - 

the cooperating agency. The lead agency is World Bank 
35,000 4,550 39,550 

Zambia 
Preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) - 

the lead agency in cooperation with UNIDO 
91,000 11,830 102,830 

Sub-total for preparation of the Kigali HFC Implementation Plan (KIP) 1,111,000 144,430 1,255,430 
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Namibia, Paraguay, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Solomon Islands, 

Sudan, Timor-Leste and Vanuatu. 

 

 Background: 

 

Renewals of institutional strengthening projects (ISP) for the above-listed twelve 

countries are being requested in line with relevant decisions and guidelines of the 

Executive Committee. 

 

These projects have been included in the UNEP’s 2021-2023 Business Plan.  

 

Objectives: To assist the Governments of these Article 5 countries in building and strengthening 

their capacity for the implementation of the Montreal Protocol and its Amendments.  

 

Activities and 

description:  

Individual documents for these projects – the terminal reports and the action plans - 

have been submitted to the Multilateral Fund Secretariat separately. 

 

Time Frame:  24 months 

Per country cost: Country    US$  

 Albania 139,776 

 Benin 85,000 

 Bhutan 85,000 

 Cameroon  178,601 

 Comoros 85,000 

 Cook Islands 85,000 

 Micronesia 85,000 

 Guatemala 159,744 

 Namibia 85,000 

 Paraguay 85,000 

 Saint Vincent and the Grenadines 85,000 

 Senegal 194,689 

 Solomon Islands  85,000 

 Sudan 186,701 

 Timor-Leste 85,000 

 Vanuatu 85,000 

   Total:        USD 1,794,511 

 

*Note: No project support costs are requested for institutional strengthening projects.  
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