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  مقّدمـــة

  : هذه الوثيقة من األجزاء التاليةتتكّون .1

تحليل لعدد المشروعات واألنشطة التي قّدمتها الوآاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع الثامن   ) أ(
  والخمسين؛

  التي ظهرت خالل عملية استعراض المشروعات؛اسة العامةقضايا السي  ) ب(

  المشروعات واألنشطة المقّدمة للموافقة الشمولية؛  ) ج(

 المشروعات االستثمارية التي ُينظر في آل منها على انفراد؛  ) د(

  .أنشطة ومشروعات غير مطلوبة لالمتثال  )ه(

  مشروعات وأنشطة مقدمة من الوآاالت الثنائية والمنفذة

 وشرائح من اتفاقات  طلبًا للتمويل متضّمنة اتفاقات جديدة متعددة السنوات82وآاالت الثنائية والمنفذة  القّدمت  .2
 بما في ذلك ، دوالر أمريكي41.637.283، باإلضافة إلى مشروعات وأنشطة مجموعها متعددة السنوات موافق عليها

وبعد عملية استعراض المشروعات التي أجرتها . متتكاليف مساندة الوآالة حيث تدعو الحاجة إلى تطبيقها، آما ُقّد
 دوالر أمريكي؛ وأحيل 7.315.333 مشروعًا ونشاطًا تبلغ قيمتها 44األمانة، تّمت التوصية بالموافقة الشمولية على 

 5 دوالر أمريكي إلى اللجنة التنفيذية لدراستها؛ وسحبت الوآاالت المعنية 20.571.483 مشروعًا ونشاطُا قيمتها 33
  . دوالر أمريكي8.024.837مشروعات وأنشطة قيمتها 

  قضايا تتعلق بالسياسة العامة تّم تبُينها خالل استعراض المشروعات

 التمويل ياتمستو: عامة التاليتينالسياسة الّيَتي  عملية استعراض المشروعات تبّينت األمانة قضخالل  .3
 بمقتضى بيانات هيدرو آلورو فلورو آربون المبلغ عنها ؛ وسّرية2010لمشروعات التعزيز المؤسسي، ما بعد عام 

  .7المادة 

  مستويات التمويل لمشروعات التعزيز المؤسسي

دعم التعزيز المؤسسي من ية تنّص على تمويل متواصل لإن السياسة العامة الجارية الخاصة باللجنة التنفيذ  .4
 ترتيبات ومستويات التمويل المحتملة  أنيشير إلى 47/49ولكن المقرر . خالل تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي

ومنذ اعتماد هذا المقرر، . 2007 يجب أن تخضع للدرس في نهاية عام 2010لدعم التعزيز المؤسسي ما بعد عام 
، نوقشت آخر ورقة منها في اجتماعها  تتعلق بهذه القضيةنظرت اللجنة التنفيذية في عدد من أوراق السياسة العامة

وخالل مداوالتها آان رأي بعض أعضاء اللجنة بأن . الخمسين، حيث لم يتّم التوصل إلى أي استنتاج جوهريالسابع و
تمويل التعزيز المؤسسي في المستقبل قد يحتاج إلى اعتباره آجزء من مجموعة تمويل آان يتوجب االتفاق عليها في 

جنة لم تكن قادرة على التوصل إلى استنتاج بشأن هذه  وحيث أن الل.سياق إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية
القضية، قّررت ، من جملة أمور أخرى ، مواصلة تمويل الطلبات من أجل تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي حتى 

 في انتظار الحل النهائي للقضية خالل اجتماعها الثامن والخمسين ،آانون األول بالمستويات الحالية/نهاية ديسمبر
، إلى االجتماع 2010وقد ُأعيد تقديم ورقة السياسة العامة بشأن التعزيز المؤسسي ما بعد عام )). ب (57/36قرر الم(

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/48الوثيقة (الثامن والخمسين 
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ذية ، قدمت الوآاالت المنفذة إلى االجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفي5 حكومة لبلدان المادة 16ة عن نياب  .5
وليست هنالك أية تكاليف أو قضايا سياسة عامة . مشروعات التعزيز المؤسسي لفترة سنتينتجديد طلبات لتمويل 

، والواقع بأن التمويل للمشروعات مطلوب لما 57/36ومع اعتبار المقرر . أخرى معلقة مع أي من هذه المقترحات
  .ة شمولية لطلبات تجديد التعزيز المؤسسي هذه، لم تكن األمانة قادرة على التوصية بموافق2010بعد عام 

ترغب اللجنة التنفيذية في اعتبار الموافقة على تجديدات التعزيز المؤسسي لهذه البلدان بمستوى التمويل قد   .6
إإضافة إلى المالحظات التي ستوّجه إلى الحكومات المتلقية، آما ورد في برامج العمل ) أي لفترة سنتين(المطلوب 
ت المنفذة ذات الصلة، أو تأجيل النظر في مشروعات التعزيز المؤسسي المقدمة إلى االجتماع الثامن الوآاال

  .، ومن اتخاذ قرار بشأن هذه القضية2010والخمسين حتى تنتهي من مناقشة ورقة السياسة العامة ما بعد 

  7 المادة رو فلورو آربون المبلغ عنها بمقتضىسّرية بيانات هيدرو آلو

 اجتماعها األول، قّررت األطراف في بروتوآول مونتريال، من جملة أمور أخرى، بأن أمانة لخال  .7
 تقارير بيانات المواد المستنفدة لألوزون، يجب أن تجّمع البيانات من أطراف عّدة بحيث  إعداداألوزون، في مجال

ر أمانة األوزون أيضًا البيانات المجّمعة ويجب أن تنش. تضمن أن بيانات األطراف التي ُتعتبر سّرية، يجب أال ُتفشى
  ).I/11المقرر (على جميع األطراف لكل مادة إفرادية خاضعة للرقابة 

خالل إزالة آافة المواد المستنفدة لألوزون باستثناء المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية، لم يكن تجميع   .8
رئيسية، بحيث أن الماّدتين األآثر استعماًال من جانب بلدان البيانات حسب مجموعات المواد المستنفدة لألوزون قضية 

 12- وآلورو فلورو آربون11-أي آلورو فلورو آربون( لهما قيمة أطنان قدرات استنفاد األوزون نفسها 5المادة 
أي رابع آلوريد (، وآانت هنالك مادة واحدة في مجموعات أخرى ) من أطنان قدرات استنفاد األوزون1بقيمة 
والوضع مختلف بالنسبة للمواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية ألنها ). ربون وثالثي آلورو اإليثان وبروميد الميثيلالك

وأآثر المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية استعماًال من .  من البروتوآول1، المجموعة Cآّلها مصّنفة تحت المرفق 
 وهيدرو آلورو 142b-هيدرو آلورو فلورو آربونو، 141b-ربون، أي هيدرو آلورو فلورو آ5جانب بلدان المادة 
وبالتالي يجب تأمين بيانات مفصلة حسب نوع . ها قَيم مختلفة من أطنان قدرات استنفاد األوزونل، 22-فلورو آربون

 مادة هيدرو آلورو فلورو آربون من أجل تقدير التكاليف وتنفيذ أنشطة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية
  .واإلزالة

إن الشكل المقرر للتقرير المرحلي السنوي اإللزامي بشأن تنفيذ البرنامج القطري، المقّدم إلى أمانة الصندوق   .9
 استهالآه من المواد المستنفدة لألوزون  عن5 أن يبلغ آل بلد من بلدان المادة أيار، يطلب/ة أقصاها أول مايوفي مهل

 أن تبلغ أيضًا عن مجموع آميات المواد 5وعلى بلدان المادة . حسب المادة وحسب القطاع حيث تكون المادة مستعملة
ون مشابهة ومع أن البيانات في هذا التقرير يجب أن تك. أو ُصّدرت/المستنفدة لألوزون التي استوردت، وُأنتجت و

 لبروتوآول مونتريال، لم تأخذ أمانة الصندوق هذه البيانات باالعتبار من أجل 7 المادة  عنها بمقتضىلتلك المبلغ
 ظاهريًا بالتزاماتها وفقًا للبروتوآول أو باتفاقاتها مع اللجنة التنفيذية من ممتثلة 5تحديد ما إذا آانت أطراف في المادة 
  .أجل إزالة المواد المستنفدة لألوزون

أمانة الصندوق حاليُا بمناقشة القضية مع أمانة األوزون للنظر في إمكانية العثور على حّل لمشكلة سّرية تقوم   .10
 يويول.  هي سّرية7، التي اعتبرت أن البيانات المبلغ عنها بمقتضى المادة 5البيانات بالنسبة لحكومات بلدان المادة 

صلة إلى أمانة فوجيه بيانات هيدرو آلورو فلورو آربون ماعتبار اللتماس موافقتها لتمكين أمانة األوزون من ت
 اداء أنشطة مشروعات وأنشطة اإلزالة مقابل بيانات المواد المستنفدةقّدمة، والصندوق بهدف تنقيح األنشطة الم

  . الرسمية المبلغ عنهالألوزون

 مجّمعة حسب آّل مجموعة 7 على ضوء قضايا السّرية، والواقع بأن البيانات المبلغ عنها بمقتضى المادة  .11
ي بشأن مواد مستنفدة لألوزون، قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في البيانات المبلغ عنها في إطار التقرير المرحل
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 استنهالك هيدرو ة بالنسبة إلزال5بيانات لتحديد أهلية القطاعات اإلفرادية في بلدان المادة تنفيذ البرامج القطرية آ
. آربون على أساس مؤقت، في انتظار قرار بشأن قضية السّرية التي تجري مناقشتها مع أمانة األوزونآلورو فلورو 

  .بالغ االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية عن القرار الذي توصلت إليه األمانتانوستعود أمانة الصندوق إل

  مشروعات وأنشطة مقّدمة للموافقة الشمولية

 دوالر أمريكي ، 7.315.333 مشروعًا ونشاطًا قيمتها اإلجمالية 44ول لهذه الوثيقة  المرفق األيعرض  .12
وتجدر اإلشارة إلى أن موافقة اللجنة التنفيذية على هذه المشروعات تشمل . موصى بالموافقة عليها موافقة شمولية

  :ة إلى ما يليالشروط واألحكام ذات الصلة المَضّمنة في أوراق تقييم المشروعات المطابقة، إضاف

  الموافقة على االتفاق بين حكومة هايتي واللجنة التنفيذية لخطة إدارة اإلزالة النهائية الواردة في   )أ(
، من حيث ه بمبلغ إجمالي قدرUNEP/OzL.Pro/ExCom/58/34المرفق األول من الوثيقة 

 دوالر أمريكي 24.700 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوآالة وقدرها 190.000المبدأ ، 
 دوالر أمريكي 13.500 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوآالة وقدرها 150.000ليونيب و

  .ليوئنديبي، وعلى الشريحة األولى للمشروع بالمبلغ المبّين في المرفق األول من هذه الوثيقة؛ 

  .المشروعات المتعددة السنينالموافقة على برامج التنفيذ المرتبطة بالشرائح ذات الصلة الخاصة ب  )ب(  

  مشروعات استثمارية ُينظر في آل منها على انفراد

، مقترحة للنظر  دوالر أمريكي آما قّدمت25.355.643 مشروعًا ونشاطًا بكلفة إجمالية قدرها 33 هنالك  .13
ت الصلة الخاصة  والقضايا المرتبطة بالمشروعات غير االستثمارية مدرجة في تعديالت برامج العمل ذا.إفراديًا

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/22 ليوئنديبي؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/21(بالوآاالت المنفذة 
  ). للبنك الدوليUNEP/OzL.Pro/ExCom/58/24  ليونيدو وUNEP/OzL.Pro/ExCom/58/23ليونيب؛ 

ضّمنة شرحًا موجزًا للقضايا التي مقّدمة لُينظر فيها إفراديًا، ومتال إن الالئحة بالمشروعات االستثمارية الستة  .14
  : أدناه1سُتعالج، مبّينة في الجدول 

   مشروعات استثمارية ُينظر فيها إفراديًا.1الجدول 

وثيقة اللجنة   القضية  الوآالة  المشروع  البلد
  التنفيذية

  قطاع الرغاوى
مشروع اختباري للتصديق على ميتيالل   البرازيل

  انآعامل نفخ في صنع رغاوى بوليوريت
  )المرحلة األولى(

التصديق على تكنولوجيا إلزالة   يوئنديبي
  هيدرو آلورو فلورو آربون

58/27  

لتدليل على خيارات الكلفة ا/التصديق  مصر
ة من أجل استعمال الهايدروآرابن المنخفض

  آعامل نفخ في صنع رغاوى بوليوريتان

التصديق على تكنولوجيا إلزالة   يوئنديبي
  ربونهيدرو آلورو فلورو آ

58/33  

  خطة إزالة
  يونيب  )الشريحة األولى(خطة إزالة وطنية   العراق

  يونيدو
خطة إزالة من بلد غير بلدان حجم 

  االستهالك المنخفض
58/36  

جمهورية آوريا 
الشعبية 

  الديمقراطية

تبليغ من يونيب عن إجراءات   يونيب  )الشريحة الخامسة(خطة إزالة وطنية 
  تحويل األموال

58/37  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/18 
 
 

5 
 

  ع اإلنتاجقطا
إزالة تدريجية لقطاع إنتاج آلورو فلورو   الهند

  2009خطة التنفيذ السنوية لعام : آربون
خطة إزالة مراجعة االستيراد و  البنك الدولي

  مستعجلة غير مقّدمةالنتاج إلا
58/35  

خطة إزالة رابع آلوريد الكربون لقطاَعي   الهند
البرنامج السنوي لعام : االستهالك واإلنتاج

2009  

 االستهالك .نوعية تقرير التحقق  البنك الدولي
 أعلى من االستهالك 2008عام 

األقصى المسموح به بمقتضى 
  االتفاق

58/35  

  

  أنشطة ومشروعات غير مطلوبة لالمتثال

 أدناه نشاطًا واحدًا ُقّدم إلى االجتماع الثامن والخمسين وهو 2، يورد الجدول )ج (52/3تمشيًا من المقرر   .15
  . مطلوب لالمتثال وفقًا للنموذج القائم على االمتثالغير

  الئحة بالمشروعات واألنشطة غير المطلوبة لالمتثال. 2الجدول 

  /القطاع  النوع  الوآالة  البلد
  الفرعي-القطاع

دوالرات أمريكية 
 خطط 2009عام 

  أعمال
(*)  

المبلغ بالدوالرات 
األمريكية المطلوب 
االجتماع الثامن 

  (*)والخمسون 
  مواد مستنفدة لألوزون غير مرغوب فيها

العنصر الثاني من   PRP  البنك الدولي  المكسيك
مشروع التدليل 

االختباري بشأن 
إدارة النفايات 
  والتخلص منها

(**)  53,750  

  بما في ذلك تكاليف مساندة الوآاالت     (*)
  2009  غير مضّمنة في خطط أعمال (**) 

  



Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities recommended for blanket approval

Funds recommended (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/18
Annex I

ALBANIA
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
National ODS phase out plan (sixth and seventh tranches) UNIDO $44,644 $3,348 $47,9922.2

$44,644 $3,348 $47,992Total for Albania 2.2

ALGERIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNIDO $65,000 $4,875 $69,875

ODS phase out plan
National phase-out plan (second tranche) UNIDO $198,000 $14,850 $212,850
UNIDO was reqeusted to provide, to the 61st Meeting an 
additional verification report regarding the consumption of all 
ODS covered in the Agreement focussing in particular on the 
recording of imports at customs and the process of forwarding that 
data to the National Ozone Unit.

72.5

$263,000 $19,725 $282,725Total for Algeria 72.5

CAMEROON
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNIDO $65,000 $4,875 $69,875

ODS phase out plan
Terminal CFC/TCA phase-out management plan (third  
tranche)

UNIDO $95,000 $7,125 $102,125

The Executive Committee noted with appreciation the actions 
taken by the Government for the ratification of the Montreal and 
Beijing Amendments to the Montreal Protocol.

24.0

$160,000 $12,000 $172,000Total for Cameroon 24.0

CHINA
FUMIGANT
Methyl bromide
National phase-out of methyl bromide (phase II, fourth 
tranche)

UNIDO $1,300,000 $97,500 $1,397,500

PROCESS AGENT
Sectoral phase out plan
Sector plan for phase-out of ODS process agent applications 
(phase II) and corresponding CTC production: 2009 annual 
programme

IBRD $1,500,000 $112,500 $1,612,5005,951.0

$2,800,000 $210,000 $3,010,000Total for China 5,951.0

COSTA RICA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (third tranche)

UNDP $165,000 $12,375 $177,37537.5

$165,000 $12,375 $177,375Total for Costa Rica 37.5

1
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COTE D'IVOIRE
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNIDO $121,000 $9,075 $130,07544.1

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $109,000 $14,170 $123,170

$230,000 $23,245 $253,245Total for Cote D'Ivoire 44.1

CUBA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(manufacturing sector)

UNDP $50,000 $3,750 $53,750

$50,000 $3,750 $53,750Total for Cuba

DJIBOUTI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

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

$55,000 $7,150 $62,150Total for Djibouti

DOMINICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out plan for Annex A (Group I) substances: 
(fifth tranche)

UNDP $200,000 $15,000 $215,00053.0

$200,000 $15,000 $215,000Total for Dominican Republic 53.0

HAITI
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNDP $150,000 $13,500 $163,500

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

2.0

Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNEP $125,000 $16,250 $141,250

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$275,000 $29,750 $304,750Total for Haiti 2.0

IRAN
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (room 
air-conditioning and compressors)

UNIDO $45,000 $3,375 $48,375
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$45,000 $3,375 $48,375Total for Iran

IRAQ
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation in the elimination of controlled uses of 
methyl bromide in pre and post-harvest sector

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

Approved on the condition that the resulting national phase out 
plan constitutes the final phase out for methyl bromide in Iraq, and 
that no additional project preparation funds for methyl bromide 
projects will be approved for the country.

$40,000 $3,000 $43,000Total for Iraq

KENYA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan Germany $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Kenya

KYRGYZSTAN
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Kyrgyzstan

MALDIVES
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $15,000 $1,950 $16,950

$15,000 $1,950 $16,950Total for Maldives

MEXICO
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector plan)

UNDP $150,000 $11,250 $161,250

MULTI-SECTOR
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(solvent and aerosol sectors)

UNIDO $100,000 $7,500 $107,500

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector)

UNIDO $150,000 $11,250 $161,250
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DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Preparation for the second component of the pilot 
demonstration project on ODS waste management and 
disposal

IBRD $50,000 $3,750 $53,750

Approved on the understanding that these funds would be 
deducted from future funds to be approved for Mexico depending 
on the maximum amount that might be agreed to by the Executive 
Committee as a limit for the funding of that ODS disposal project.

$450,000 $33,750 $483,750Total for Mexico

MONTENEGRO
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out plan for CFCs (second tranche) UNIDO $95,295 $7,147 $102,4422.2

$95,295 $7,147 $102,442Total for Montenegro 2.2

MOZAMBIQUE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

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

$55,000 $7,150 $62,150Total for Mozambique

NIGER
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase out management plan (second tranche) UNIDO $53,000 $4,770 $57,7704.8

Terminal phase out management plan (second tranche) UNEP $68,000 $8,840 $76,840

$121,000 $13,610 $134,610Total for Niger 4.8

NIGERIA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector)

UNIDO $50,000 $3,750 $53,750

$50,000 $3,750 $53,750Total for Nigeria

PARAGUAY
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (second and third tranches)

UNDP $190,000 $14,250 $204,250

Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (second and third tranches)

UNEP $90,000 $11,700 $101,700

$280,000 $25,950 $305,950Total for Paraguay
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SEYCHELLES
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan Germany $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Seychelles

SUDAN
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
National CFC/CTC phase-out plan (fourth tranche) UNIDO $200,000 $15,000 $215,00065.3

$200,000 $15,000 $215,000Total for Sudan 65.3

SYRIA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector)

UNIDO $60,000 $4,500 $64,500

PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (third tranche) UNIDO $154,050 $11,554 $165,60470.0

$214,050 $16,054 $230,104Total for Syria 70.0

TANZANIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $78,000 $10,140 $88,140

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNDP $72,000 $5,400 $77,40038.1

$150,000 $15,540 $165,540Total for Tanzania 38.1

THAILAND
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(extruded polystyrene foam sector)

UNIDO $45,000 $3,375 $48,375

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (air-
to-air conditioning sector)

UNIDO $65,000 $4,875 $69,875

SOLVENT
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(solvent sector)

UNIDO $20,000 $1,500 $21,500

5



Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities recommended for blanket approval

Funds recommended (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/18
Annex I

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(refrigeration and air-conditioning sectors, except air-to-air 
conditioning subsector)

UNDP $110,000 $8,250 $118,250

$240,000 $18,000 $258,000Total for Thailand

TUNISIA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(polyurethane foam sector)

UNIDO $65,000 $4,875 $69,875

$65,000 $4,875 $69,875Total for Tunisia

TURKEY
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(polyurethane foam sector)

UNIDO $150,000 $11,250 $161,250

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector)

UNIDO $150,000 $11,250 $161,250

$300,000 $22,500 $322,500Total for Turkey

6,366.7GRAND TOTAL $6,762,989 $552,344 $7,315,333
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