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  مقدمة
  
  :تتكون هذه الوثيقة من األقسام التالية  -1

تحليل لعدد المشروعات واألنشطة المقدمة من الوآاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع الثالث   )أ(
  والستين؛

  تم تبينها أثناء استعراض المشروعات؛القضايا التي   )ب(
  المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليها؛  )ج(
 .المشروعات االستثمارية التي ينظر فيها بصورة فردية  )د(
  

  المشروعات واألنشطة المقدمة من الوآاالت الثنائية والمنفذة
اقات جديدة متعددة السنوات وشرائح من اتفاقات متعددة طلبا لتمويل اتف 111قدمت الوآاالت الثنائية والمنفذة   -2

دوالرا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف دعم  688 157 691مشروعات وأنشطة تبلغ قيمتها والسنوات موافق عليها 
  :واشتملت الطلبات على. االنطباقعند  ،الوآالة

الهيدروآلوروفلوروآربونية لبلدان ذات حجم استهالك ثنين وعشرين خطة إلدارة إزالة المواد إ  )أ(
ال إلى صمنخفض، بما في ذلك خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لبوتان المقدمة أ

؛ وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للبلدان الجزرية في 1االجتماع الثاني والستين
خطط إلدارة إزالة المواد  7؛ و52 طرفا من بلدان المادة 12 على تشتملالمحيط الهادئ التي 

 3إلندونيسيا ةخط منهااالستهالك المنخفض، حجم الهيدروآلوروفلوروآربونية لغير البلدان ذات 
  ال إلى االجتماع الثاني والستين؛صأ قدمتا 4جمهورية إيران اإلسالميةخطة لو

وروفلوروآربونية خارج الخطط الكاملة إلزالة المواد خطط قطاعية إلزالة المواد الهيدروآل  )ب( 
الهيدروآلوروفلوروآربونية، بما في ذلك مشروعات تدليلية في قطاعات الرغاوى والمذيبات 

  ؛5مقدمة أصال إلى االجتماع الثاني والستين وخدمة التبريد في الصين
ال إلى االجتماع الثاني مشروع استثماري مستقل في قطاع األيروسوالت في المكسيك قدم أص  )ج(

  والستين؛
مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون في بلدين وأنشطة إزالة المواد   )د(

  الكلوروفلوروآربونية في بلدين؛
مشروعا غير استثماري من الوآاالت  14تجديد مشروعات تعزيز مؤسسي وتتعلق بعشر طلبات   )ه(

  .المعنيةالثنائية والمنفذة 
 بقيمة إجمالية تبلغمشروعا ونشاطا  17وبعد عملية استعراض المشروعات، أوصي بموافقة شمولية على   -3

 644 154 233 مجموعهامشروعا ونشاطا  90 وأحيلدوالرا أمريكيا بما في ذلك تكاليف الدعم؛  1 290 147
                                                 

لبوتان إلى االجتماع الثالث والستين ) الشريحة األولى(قررت اللجنة التنفيذية تأجيل النظر في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   1
  ).62/52المقرر (

البلدان الجزرية في المحيط الهادئ هي جزر آوك وآيريباس وجزر مارشال وواليات ميكرونيزيا المشمولة باستراتيجية  5بلدا من بلدان المادة  12الـ   2
  .الموحدة وناورو ونيوي وباالو وساموا وجزر سليمان وتونغا وترفالو وفانواتو

إلى االجتماع الثالث والستين  اإلندونيسي) ولىالمرحلة األ(قررت اللجنة التنفيذية تأجيل النظر في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   3
  )62/56المقرر (

ثالث والستين قررت اللجنة التنفيذية تأجيل النظر في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية إيران اإلسالمية إلى االجتماع ال  4
  )62/57المقرر (

طالبة الوآاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة تقديم أربع خطط قطاعية ومشروعات تدليلية إلى االجتماع الثالث قررت اللجنة التنفيذية جملة أمور منها م  5
  )).ه( 62/60المقرر (والستين 
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) يا في االجتماع الثالث والستيندوالرا أمريك 165 745 063يطلب منه (دوالرا أمريكيا بما في ذلك تكاليف الدعم 
 2 181 150 بقيمة إجمالية تبلغاللجنة التنفيذية للنظر فيها بصورة فردية؛ وسحبت الوآاالت المعنية مشروعين  إلى

وخاصة االختالفات الكبيرة في بيانات  ،رحت خالل عملية استعراض المشروعاتنتيجة قضايا ُط(دوالرا أمريكيا 
وآلوروفلوروآربونية وطلبات الوآاالت الثنائية والمنفذة لتأجيل خطط إدارة إزالة المواد استهالك المواد الهيدر

تقدم الشريحة الثانية من خطة جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية  مول). الهيدروآلوروفلوروآربونية لليسوتو ورواندا
ا اللجنة التنفيذية نظرا لتقديمها قبل الجدول آي تنظر فيهدوالرا أمريكيا  115 025التي تبلغ قيمتها اإلجمالية السابقة 

  .الزمني للتمويل الموافق عليه الوارد في االتفاق مع اللجنة التنفيذية
، فإن )UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/4" (تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد"وحسبما أشير في وثيقة   -4

دوالرا أمريكيا،  139 253 870إجمالي الموارد المتاحة لموافقات اللجنة التنفيذية في االجتماع الثالث والستين يبلغ 
في نفس االجتماع المقدمة ويقل هذا المبلغ عن المبلغ المطلوب للمشروعات واألنشطة . 2011آذار /مارس 9حتى 
  .دوالرا أمريكيا 165 745 063البالغ 

وقت إعداد هذه الوثيقة، آانت هناك مشروعات في جمهورية فنزويال البوليفارية وفييت نام ال تزال قيد  وفي  -5
  .وسترسل نتائج المناقشات إلى اللجنة التنفيذية قبل االجتماع الثالث والستين. المناقشة مع الوآاالت المنفذة المعنية

  القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات
  :خالل عملية استعراض المشروعاتالقضايا التالية حددت األمانة   -6

من بروتوآول مونتريال والمبلغ عنها بموجب  7االختالفات بين البيانات المبلغ عنها بموجب المادة   )أ(
  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

الهيدروآلوروفلوروآربونية خارج خطط إدارة إزالة المواد طلبات التمويل اإلضافي إلزالة المواد   )ب(
  الهيدروآلوروفلوروآربونية الموافق عليها؛

التمويل لتحويل الشرآات المؤهلة التي لديها حاليا مستويات منخفضة جدا من استهالك المواد   )ج(
  الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

لوروفلوروآربونية للبلدان ذات حجم االستهالك عتبات جدوى تكاليف المواد الهيدروآ انطباقمدى   )د(
  .المنخفض

من بروتوآول مونتريال والمبلغ عنها بموجب خطة إدارة إزالة  7االختالفات بين البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 
  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

وآلوروفلوروآربونية إلعداد خطط ستهالك المواد الهيدرالعن ابمسوحات شاملة  5اضطلعت بلدان المادة   -7
في بعض الحاالت، اختلفت البيانات الواردة من هذه . إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الخاصة بها

فيما يتعلق من بروتوآول مونتريال، حتى  7المسوحات عن البيانات الرسمية التي أبلغت عنها البلدان بموجب المادة 
، وبعد إجراء المعنية أو المنفذة/وية القضايا المتعلقة باختالف البيانات مع الوآاالت الثنائية ووبعد تس. 2009عام ب

على إرسال طلب  5مشاورات مع أمانة األوزون، اقترحت أمانة الصندوق على الوآاالت أن تشجع بلدان المادة 
أوضحت أمانة األوزون أنه بما أن  آما. رسمي إلى أمانة األوزون الستعراض البيانات المبلغ عنها في الماضي

، فإن 5يستعمل لحساب خط أساس امتثال بلدان المادة  2009استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في عام 
منهجية تنقيح بيانات خط األساس، التي اعتمدتها األطراف في بروتوآول مونتريال في اجتماعها الخامس عشر 

من خالل أمانة األوزون آيما  5يعني أنه ينبغي تقديم الطلبات الواردة من بلدان المادة وهذا . نطبقت) XV/19المقرر (
  .التنفيذلجنة تنظر فيها 

التي يستعمل فيها معظم استهالك المواد  5وتعتبر هذه القضية مهمة بصفة خاصة لبلدان المادة   -8
تمويل للمرحلة األولى من خططتها إلدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونية لخدمة معدات التبريد، حيث أن مستوى ال

وريثما يتم . 60/44خط األساس المقدر لالمتثال بما يتسق مع المقرر  يتوقف علىالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
تقديم طلب رسمي إلى لجنة التنفيذ الستعراض بيانات استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المبلغ عنها، قامت 
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) 7المادة ( 2009مانة الصندوق بتقدير خط األساس لالمتثال بوصفه متوسط االستهالك الفعلي المبلغ عنه لعام أ
، الذي استعمل أيضا لتحديد نقطة البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد 2010واالستهالك المتنبأ به لعام 
  .الهيدروآلوروفلوروآربونية

سياق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية الو رحت هذه القضية ونوقشت في وُط  -9
لعام  22- وآان استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون). UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/38(الديمقراطية الشعبية 

 0.94 اقدرهيزيد بكمية إلى المسح  والمستند) طن متري 39.1(طن من قدرات استنفاد األوزون  2.15البالغ  2009
طن من قدرات استنفاد  1.21والبالغ  7ن االستهالك المبلغ عنه بموجب المادة عطن من قدرات استنفاد األوزون 

وبالنظر إلى أن حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية أبلغت رسميا عن استهالآها  .)طن متري 22.0(األوزون 
مستعملة  ةالمبلغ عنها ألي سن 7 تنقيح لبيانات المادة وأن أي 2009من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لعام 

مستوى التمويل الالزم لتمكين  كونلحساب خط أساس االمتثال ينبغي أن تنظر فيه لجنة التنفيذ، اقترحت األمانة أن ي
ه المبلغ عن 2009إلى متوسط استهالآها لعام مستندا إما  2020تحقيق جميع أهداف االمتثال حتى عام من البلد 

دوالر  280 000دوالر أمريكي، أو  210 000 ويكون بذلك، 2010واستهالآها المقدر لعام  7بموجب المادة 
قدمت األمانة الخيارين في (من المسح الواردة  2010و 2009أمريكي حسبما قدم استنادا إلى بيانات استهالك عامي 

نقاط البداية إلجمالي ة التنفيذية قررت بالفعل تعديل آما الحظت األمانة أن اللجن. )توصيتها إلى اللجنة التنفيذية
في الحاالت التي تختلف فيها خطوط أساس المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المحسوبة استنادا إلى بيانات  التخفيض

 60/44المقرر ( 2010و 2009لعامي  االستهالك المتنبأ بهن نقطة البداية المحسوبة استنادا إلى متوسط ع 7المادة 
 2009غير أن حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية أصرت على استعمال بيانات مسح استهالك عام )). ه(

  .التنفيذيةلحساب خط األساس المقدر الخاص بها وطلبت إلى األمانة نقل هذه المسألة إلى علم اللجنة 
اب نقاط البداية أن يستند حس ية في النظر فيوبالنظر إلى المعلومات المقدمة أعاله، قد ترغب اللجنة التنفيذ  -10

استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  إلجمالي تخفيض
  .7المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مبلغ عنها بموجب المادة  استهالك إلى أحدث بيانات مقبولة عن
في إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خارج خطط إدارة إزالة المواد طلبات التمويل اإلضا

  الهيدروآلوروفلوروآربونية الموافق عليها
في قطاع  يةالهيدروآلوروفلوروآربونالمواد التي لديها استهالك مبلغ عنه من  5هناك عدد من بلدان المادة   -11

التي تحتوي على البوليوالت المستورة سابقة الخلط  مظنوبها شرآات تعتمد حصرا على فقط خدمة التبريد 
ذلك أن انخفاض مستويات إنتاج . واجه تحديات آبيرة في تحويل هذه الشرآاتوتب 141-هيدروآلوروفلوروآربون

من عدد قليل (ات ب في هذه الشرآ141-الرغاوى وما يرتبط به من استعماالت منخفضة للهيدروآلوروفلوروآربون
يملي استمرار اعتمادها  )ب141-من الهيدروآلوروفلوروآربونمتريا طنا  15ن المترية إلى أقل من فقط من األطنا

أو الميثاليل أو  )HFOأو (وبدأ توافر التكنولوجيا البديلة مثل الهيدروفلوروآربون . البديلة المستوردة النظمعلى 
نظرا لمعالجة مسائل السالمة واألداء، وتبدو مجموعة فرعية منها  FEA-1110أو  HBA-2الميثيل أو  فرمات

؛ حتى اآلنالقائمة على هذه التكنولوجيات لم تطرح في األسواق  النظمغير أن . مجدية للشرآات صغيرة الحجم
  .شكل آامل على الشرآات نفسهابوباإلضافة إلى ذلك، قد ال يعتمد االختيار النهائي للتكنولوجيا 

المستوردة ال  النظمالتي لديها شرآات تعتمد حصرا على  5نادا إلى ما أشير أعاله، فإن بلدان المادة واست  -12
وبالتالي تضع مقترحا بتمويل هذه الشرآات في  تستطيع تحديد المساعدة التقنية المطلوبة إلدخال تكنولوجيا بديلة
أيضا إلى أن بلدان  وتجدر اإلشارة .لوروآربونيةالمرحلة األولى من خططتها إلدارة إزالة المواد الهيدروآلوروف

اد الهيدروآلوروفلوروآربونية ومن خالل خطط إدارة إزالة الم 2020لعام  الرقابةهدف التي تلتزم بتحقيق  5المادة 
 التيمن التمويل المتاح للبلدان بكثير أآبر  2015و 2013لعامي  الرقابةالخاصة بها سيكون لها تمويل لتحقيق أهداف 

في المائة من إجمالي التمويل  60إلى  50وبالنظر إلى أن . فقط 2015لعام  الرقابةبتحقيق األهداف حتى أهداف تلتزم 
إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية يمكن أن يطلب في أول  طالمتاح لتنفيذ المرحلة األولى من خط

لعام  الرقابةسيكون أعلى من التمويل المتاح لتحقيق أهداف شريحتين، فإن مستوى التمويل المرتبط بأول شريحتين 
ستختار  5في حين أنه من المفترض أن معظم بلدان المادة  ،وعلى هذا األساس. في المائة تقريبا 70بنسبة  2015
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من خالل خططها إلدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن المقرر  2020حتى عام  الرقابةتحقيق أهداف 
يقتضي بوضوح أن يتطلب االختيار بين تمويل أحد الهدفين تبريرا قويا استنادا إلى األنشطة المدرجة في خطة  60/44

مشروعات مستقلة خارج خطط إدارة إزالة م تقديا أنه ال يمكن موب. إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
البلدان أمامها خيارين لمعالجة هذه ، فإن ))د(54/39وفقا للمقرر( 2010المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بعد عام 

  :تصنيع الرغاوىشرآات 
ول تقديم المرحلة األولى من خططها إلدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحيث ال تتنا  )أ(

مع الترآيز على األنشطة في قطاع الخدمة، وتقديم المرحلة الثانية من  2015لعام  الرقابةإلى هدف 
إلدراج طلب تمويل لتحويل شرآات إنتاج الرغاوى ومعالجة أهداف  2015خططها بحلول عام 

  ؛ أو 2020الرقابة لعام 
وآلوروفلوروآربونية حتى هدف الرقابة تقديم المرحلة األولى من خططها إلدارة إزالة المواد الهيدر  )ب(

مع الترآيز على األنشطة في قطاع الخدمة وتقديم المرحلة الثانية من خططها بحلول  2020لعام 
  .إلدراج طلب تمويل تحويل شرآات إنتاج الرغاوى 2020عام 

اغواي ونوقشت هذه القضية في سياق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لبار  -13
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/48 ( وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية)UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/38 .(

. األخرى التي تعد خططها إلدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 5مهمة أيضا لبلدان المادة قضية غير أنها 
جامع يغطي جميع شرآات إنتاج الرغاوى خالل تنفيذ  وفي حالة باراغواي، استكشفت الحكومة إمكانية تقديم مشروع

البديلة متاحة من شرآات  النظمالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، عندما تصبح 
غير ممكن، فقد وافقت الحكومة على تقديمه آجزء من المرحلة الثانية من خطة  إذا آان تقديم المشروع ولكن. النظم

وفي حالة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، طلبت الحكومة إدراج إزالة . إدارة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
لمرحلة األولى من خطة البوليوالت المستوردة سابقة الخلط في ا نظمب الموجود في 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

في المائة في عام  35إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حيث يود البلد تحقيق نسبة التخفيض البالغة 
إضافة إلى ) 2015ربما في عام (، مع إمكانية طلب التمويل المرتبط بذلك لقطاع الرغاوى في اجتماع الحق 2020

وأبلغت األمانة اليونيب بأن هذا النهج المقترح ال يتسق مع المقرر . ع الثالث والستينطلب التمويل المقدم إلى االجتما
غير أن األمانة نقلت هذه المسألة إلى علم اللجنة التنفيذية بناء على طلب من حكومة جمهورية الو ). د(54/39

  .الديمقراطية الشعبية
المواد التي لديها استهالك مبلغ عنه من  5مادة إلى بلدان الوقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب   -14

البوليوالت المستورة  نظموبها شرآات تعتمد حصرا على فقط في قطاع خدمة التبريد  يةالهيدروآلوروفلوروآربون
أن تقدم بصفة استثنائية وعلى أساس حالة بحالة  ب141-سابقة الخلط التي تحتوي على هيدروآلوروفلوروآربون

الشرآات خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، على  طلب تحويل لهذه
  :أساس الفهم أن

تمويل لتحويل ألي من شرآات إنتاج الرغاوى في البلد المعني ولم يطلب  نظمال توجد شرآات   )أ(
لمواد في طلب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة اله يرد وصف آامل ولكن 

  الهيدروآلوروفلوروآربونية؛
ب 141- تدرج جميع شرآات إنتاج الرغاوى والكمية السنوية من الهيدروآلوروفلوروآربونس  )ب(

البوليوالت المستوردة سابقة الخلط خالل السنوات الثالث التي تسبق تقديم المرحلة  نظمالموجود في 
  آربونية؛المواد الهيدروآلوروفلورواألولى من خطة إدارة إزالة 

ويل إلى وسيستند مستوى التميحدد مدى تأهيل شرآات إنتاج الرغاوى وقت تقديم طلب المشروع س  )ج(
سابقة الخلط  نظم البوليوالت المستوردةب الموجود في 141-آمية الهيدروآلوروفلوروآربون
  أعاله؛) ب(حسبما هو محدد بموجب الفقرة
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 نظمب في 141-يؤدي مقترح المشروع إلى اإلزالة الكاملة الستعمال الهيدروآلوروفلوروآربونس  )د(
، أو سياسات عامة يشتمل على التزام من البلد بوضع لوائحوسالبوليوالت المستورة سابقة الخلط 

مرفق لتصنيع الرغاوى إلى تكنولوجيا غير المواد  آخروقت تحويل بحلول 
البوليوالت السابقة الخلط التي تحتوي  نظمالهيدروآلوروفلوروآربونية، تحظر استيراد أو استعمال 

  .61/47ب بما يتسق مع المقرر 141-على الهيدروآلوروفلوروآربون
لديها أي استهالك من المواد  أو ليس تمويل تحويل الشرآات المؤهلة التي لديها استهالك قليل جدا

   الهيدروآلوروفلوروآربونية
المرحلة األولى من خطة إدارة  ،وحكومة اليابان، بالنيابة عن حكومة منغوليا) الوآالة الرئيسية(قدم اليونيب   -15

استهالك المواد في إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لمنغوليا لتحقيق هدف التخفيض 
). UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/43(في المائة  35والبالغ  2020فلوروآربونية بحلول عام الهيدروآلورو

رغاوى هو المادة الهيدروآلوروفلوروآربونية الوحيدة المستعملة في منغوليا لتصنيع  22-الهيدروآلوروفلوروآربونو
ة المقترحة في خطة إدارة إزالة ووفقا لذلك، تشتمل األنشط. بالضغط ولخدمة أنظمة التبريد البوليستيرين المسحوبة

 رغاوى البوليستيرين المسحوبةالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على تحويل الشرآتين الوحيدتين المنتجتين ل
  .قطاع الخدمة لمعالجةمساعدة تقنية على بالضغط و

لديهما  بالضغط رغاوى البوليستيرين المسحوبة، لوحظ أن شرآتي إنتاج وخالل عملية استعراض المشروع  -16
طن متري من  24.0و طن متري 15.0آمية  إحدى الشرآاتاستعملت  :اممستويات إنتاج غير منتظمة منذ إنشاؤه

أو عام  2009على التوالي، وال يوجد إنتاج مبلغ عنه لعام  2008و 2007 يفي عام 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
على التوالي، وال  2010و 2008ن متري في عامي ط 3.8وطن متري  2.0؛ واستعملت الشرآة األخرى 2010

وحسبما أوضح اليونيب وحكومة اليابان، فإن الشرآتين مملوآتين لشرآتي . 2009و 2007يوجد إنتاج في عامي 
وفي حين أدى الكساد االقتصادي قريب العهد إلى . ا بدال من استيرادهمالرغاوى العازلة الخاصة به انتشييد تنتج

ى الرغاوى الغازلة، فمن المتوقع أن يرتفع النشاط في قطاع التشييد خالل سنة أو سنتين، مع زيادة تخفيض الطلب عل
  .مقابلة في إنتاج الرغاوى القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

طن متري  23.8قدرها وتم تقدير خط أساس المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لتحقيق االمتثال بكمية   -17
في  22-تقريبا باستهالك الهيدروآلوروفلوروآربون اآلهالكمية رتبط تو ،)طن من قدرات استنفاد األوزون 1.31(

 2009خط األساس  عاميفي  22-طن متري فقط من الهيدروآلوروفلوروآربون 3.8 آمية أي(قطاع خدمة التبريد 
المواد من مجموع أقصى استهالك  ويصل ).بالضغط رغاوى البوليستيرين المسحوبةإلنتاج استعملت  2010و

إلى ) في سنوات ذروة اإلنتاج(بالضغط  رغاوى البوليستيرين المسحوبةالهيدروآلوروفلوروآربونية في شرآتي إنتاج 
طن متري عن خط أساس المواد  2.2قدرها ويزيد هذا االستهالك بكمية . طن متري 26.0

ك، فإن أي إنتاج جديد من الرغاوى يمكن أن يعرض البلد لخطر الهيدروآلوروفلوروآربونية المطلوب لالمتثال؛ ولذل
  .عدم االمتثال لبروتوآول مونتريال

غير أنه بالنظر إلى أن هناك شرآة ). أ(60/44ن للتمويل بما يتسق مع المقرر ان مؤهلتان الشرآتاوتعتبر هات  -18
غير مدى تأهيلها للتمويل ، فإن 2010و 2009ية في عامي لم تبلغ عن استهالك من المواد الهيدروآلوروفلوروآربون

تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة التنفيذية قررت في اجتماعها السادس عشر أنه ينبغي حساب استهالك المواد (مؤآد 
السنوات الثالث التي تسبق إعداد  أو متوسطنفسها المستنفدة لألوزون في الشرآات على أساس استهالك السنة 

بالضغط  رغاوى البوليستيرين المسحوبةر إلى خطر عدم االمتثال المحتمل إذا زاد إنتاج ظوبالن). ع مباشرةالمشرو
وحسبما أوضح في . سعى إلى الحصول على توجيهات من اللجنة التنفيذيةالشرآتين، ُيهاتين ولم ُيحول اإلنتاج في 

 000التمويل للتحويل في الشرآتين قدره ، اتفق على أن يكون مستوى UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/43الوثيقة 
  ).دوالر أمريكي 302 500من أصل مبلغ مطلوب قدره (دوالر أمريكي  130

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما إذا آانت الشرآات التي ليس لديها استهالك من المواد   -19
للتمويل على أساس  مؤهلةالتمويل يمكن اعتبارها  الهيدروآلوروفلوروآربونية في السنتين اللتين تسبقان تقديم طلب
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آل حالة على حدة شرط أن يثبت بوضوح أن العودة الفورية إلنتاج الرغاوى سيعرض البلد لخطر عدم االمتثال 
  .الوشيكة لبروتوآول مونتريال الرقابةألهداف 

  ذات حجم االستهالك المنخفض مدى انطباق عتبات فعالية تكاليف المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للبلدان
) UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/52(قدمت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لسوازيلند   -20

، أبلغت حكومة سوازيلند ألول مرة بموجب 2009وفي عام . لتنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والستين
طن  7.66أي (ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط 141-عن آمية الهيدروآلوروفلوروآربون 7المادة 

شرآة واحدة لتصنيع الرغاوى العازلة ألجهزة  استعملتهالذي )) طن متري 69.63(من قدرات استنفاد األوزون 
وخالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، تقترح . التبريد المنزلية والتجارية

ية وبعد مناقشة المسائل التقن. الحكومة تحويل مرفق التصنيع إلى تكنولوجيا قائمة على المواد الهيدروآربونية
دوالرا أمريكيا بقيمة جدوى  932 176أن يكون مجموع تكاليف المشروع والمسائل المتعلقة بالتكاليف، اتفق على 

آغ /دوالر أمريكي 9.79آغ، وهو ما يزيد عن عتبة جدوى التكاليف البالغة /دوالر أمريكي 13.32تكاليف قدرها 
وع، طرح اليوئنديبي مسألة انطباق عتبات جدوى وخالل عملية استعراض المشر. آغ/دوالر أمريكي 3.53بمبلغ 

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في . التكاليف على منح المشروعات للشرآات في البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض
حاطة علما بأن الشرآة المعنية ال يمكن اعتبارها من الشرآات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الرغم من أنها اإل

ب 141- حدى البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض، نظرا ألن استهالآها من الهيدروآلوروفلوروآربونتعمل في إ
  .طنا متريا تقريبا 70يبلغ 
وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية نفسها واألطراف في بروتوآول مونتريال عددا من المقررات بشأن هذه المسألة   -21

  :على النحو التالي
م عتبات جدوى اعتمدت اللجنة التنفيذية قي، )1995آذار /مارس(س عشر في اجتماعها الساد  )أ(

وقطاعي التبريد لأليروسوالت والرغاوى والهالونات  لمختلف القطاعات الفرعيةالتكاليف 
آما وافقت  .6وقد طبقت على جميع المشروعات المقدمة منذ االجتماع السابع عشر ،والمذيبات

دوالر أمريكي حصرا للمشروعات المقدمة من  6 630 000غ اللجنة التنفيذية على تخصيص مبل
ويكون هذا المبلغ إضافة إلى أي مبلغ يتم الحصول عليه . البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض

نتيجة الموافقة على مشروعات مقدمة من بلدان ذات حجم استهالك منخفض بموجب عتبات جدوى 
  التكاليف؛

قررت اللجنة التنفيذية عدم تطبيق مجموعة مستقلة  ،)1995تموز /يوليه(في اجتماعها السابع عشر   )ب(
من عتبات جدوى التكاليف على المشروعات المقدمة من البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض 

  ؛)17/11المقرر (التي ال تصل إلى قيم العتبات العامة المتفق عليها في االجتماع السادس عشر 
طلبت األطراف في بروتوآول مونتريال إلى  ،)1995آانون األول /ديسمبر(في اجتماعها السابع   )ج(

مشيرة إلى جملة أمور  اللجنة التنفيذية توفير دعم خاص للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض،
على المشروعات في البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض والمنخفض جدا ينبغي منها أن الموافقة 

 نسب لتقييم المشروعات ينعكس فيه الظروف الخاصة التي تواجهها هذه البلدانأن تستند إلى نهج أ
  ؛)VII/25المقرر (

، قررت اللجنة التنفيذية جملة أمور )2007تشرين الثاني /نوفمبر(في اجتماعها الثالث والخمسين   )د(
التصنيفات الحالية للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض والشرآات الصغيرة  اإلبقاء علىمنها 

والمتوسطة الحجم حتى إعداد عتبات جدوى تكاليف إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
ومعرفة األثر المحتمل لهذه العتبات على البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض والشرآات 

التصنيفات بما هذه وعندئذ سيكون من الممكن استعراض . بشكل أفضل الصغيرة والمتوسطة الحجم

                                                 
6  UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20 ) 32الفقرتانc 32وd(.  
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في ذلك تصنيف البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض جدا والسياسات الحالية وترتيبات التمويل 
  ؛)53/37المقرر (التي تستهدف هذه البلدان والشرآات 

للجنة التنفيذية مبادئ توجيهية ، اعتمدت ا)2008نيسان /أبريل(في اجتماعها الرابع والخمسين   )ه(
المبادئ وأعدت ). 54/39المقرر (إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة فقط، التوجيهية للبلدان التي لديها استهالك من 
هيدروآلوروفلوروآربونية، وليس للبلدان ذات والبلدان التي لديها قطاعات تصنيع تستعمل المواد ال

  ؛من البلدان التي ليس لديها حجم استهالك منخفض األخرىالمجموعة منخفض والحجم االستهالك 
قيم تقاس ، قررت اللجنة التنفيذية جملة أمور منها أن )2010نيسان /أبريل(في اجتماعها الستين   )و(

مشروعات إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية الواردة في عتبات جدوى التكاليف الحالية المستعملة ل
الوثيقة (من التقرير النهائي لالجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية  32الفقرة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20(المتري، ويجب استعمالها آمبادئ توجيهية  ات، بالكيلوغرام
المقرر (المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  خالل إعداد وتنفيذ المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة

  )).2) (و( 60/44
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في مسألة تحويل شرآات التصنيع في ضوء التعليقات والمقررات   -22

  .الواردة أعاله
  المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليها

دوالرا أمريكيا بما في ذلك  1 290 147 بإجماليمشروعا ونشاطا  17يعرض المرفق األول بهذه الوثيقة   -23
أو األحكام  وتغطي موافقة اللجنة التنفيذية على هذه المشروعات الشروط. تكاليف الدعم يوصى بموافقة شمولية عليها

بالشرائح ذات الصلة، فضال عن الموافقة على برامج التنفيذ المرتبطة المدرجة في ورقات تقييم المشروعات ذات 
  .الصلة من المشروعات المتعددة السنوات

  تي يتعين النظر فيها بصورة فرديةالمشروعات االستثمارية ال
دوالرا أمريكيا بما  644 154 233مشروعا ونشاطا بإجمالي  90ما مجموعه  بعد استعراض األمانة، يقترح  -24

، وذلك للنظر )وبا في االجتماع الثالث والستينكيا مطلدوالرا أمري 165 745 063منه مبلغ (في ذلك تكاليف الدعم 
وترد المسائل المرتبطة بالمشروعات غير االستثمارية في برامج العمل ذات الصلة للوآاالت . فيها بصورة فردية

ي، ـلليوئنديب UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/18(والمنفذة ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/17(الثنائية 
دو؛ ــلليوني UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/20 ب؛ وـلليوني OzL.Pro/ExCom/63/19/و
  ).للبنك الدولي UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/21و

ومن أجل تيسير نظر اللجنة التنفيذية في المشروعات المقدمة للنظر فيها بصورة فردية، صنفت األمانة   -25
  .أدناه 6إلى  2الجداول  المشروعات حسب القطاع وجمعت المشروعات وفقا للمسائل، حسبما هو موضح في

  مقدمة للنظر فيها بصورة فردية مشروعات استثمارية ال تتعلق بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية - 2الجدول 
 المسألة الوثيقة الوآالة المشروع البلد

 كلوروفلوروآربونيةخطط إزالة المواد ال
  اليونيب )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  إريتريا

 اليونيدو
 عدم إحراز تقدم في التنفيذ 63/29

  اليونيب )الشريحة الثانية( الوطنيةخطة اإلزالة  العراق
 اليونيدو

 تقديم تقرير التحقق 63/36

 مشروعات تجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون
نفايات المواد المستنفدمشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة  غانا

 والتخلص منها األوزون
المسائل التقنية والمسائل المتعلقة 63/31 اليوئنديبي

 بصورة مرضيةبالتكاليف تم تناولها 
نفايات المواد المستنفدمشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة  المكسيك

 والتخلص منها األوزون
المسائل التقنية والمسائل المتعلقة 63/42 اليونيدو

 بصورة مرضيةبالتكاليف تم تناولها 
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  مقدمة للنظر فيها بصورة فردية مشروعات مستقلة بشأن المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية - 3الجدول 

 المسألة الوثيقة الوآالة المشروع البلد
 قطاع األيروسوالت

 22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون المكسيك
ب المستعمالن في 141-والهيدروآلوروفلوروآربون

 األيروسوالت في شرآة سيميليكس في المكسيكتصنيع 

المسائل التقنية والمسائل المتعلقة 63/42 اليونيدو
 بصورة مرضيةبالتكاليف تم تناولها 

  
مقدمة للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  – 4الجدول 

  للنظر فيها بصورة فردية
 المسألة الوثيقة الوآالة المشروع البلد

 خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي ال يوجد بها مسائل معلقة
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بنن

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(
  اليونيب
 اليونيدو

 تم تناول جميع المسائل بصورة مرضية 63/23

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الكونغو
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

  اليونيب
 اليونيدو

 تم تناول جميع المسائل بصورة مرضية 63/27

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية جورجيا
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 تناول جميع المسائل بصورة مرضيةتم  63/30 اليوئنديبي

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية غيانا
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

  اليوئنديبي
 اليونيب

 تم تناول جميع المسائل بصورة مرضية 63/32

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية هندوراس
 )الشريحة األولىالمرحلة األولى، (

  اليونيب
 اليونيدو

 تم تناول جميع المسائل بصورة مرضية 63/33

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية قيرغيزستان
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

  اليوئنديبي
 اليونيب

 تم تناول جميع المسائل بصورة مرضية 63/37

الهيدروآلوروفلوروآربونية خطة إدارة إزالة المواد ليبيريا
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 تم تناول جميع المسائل بصورة مرضية 63/39 ألمانيا

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مالي
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

  اليوئنديبي
 اليونيب

 تم تناول جميع المسائل بصورة مرضية 63/40

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية سودالجبل األ
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 تم تناول جميع المسائل بصورة مرضية 63/44 اليونيدو

البلدان الجزرية في 
 المحيط الهادئ

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
الهادئ من خالل نهج إقليميللبلدان الجزرية في المحيط 

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 5من بلدان المادة  12نهج إقليمي يغطي  63/46 اليونيب

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية باراغواي
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

  اليونيب
 اليوئنديبي

 مرضيةتم تناول جميع المسائل بصورة  63/48

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية جمهورية مولدوفا
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 تم تناول جميع المسائل بصورة مرضية 63/49 اليوئنديبي

سان تومي وجزر 
 برينسيبي

 المسائل بصورة مرضيةتم تناول جميع  63/50 اليونيب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  اليونيب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ليشتي ـ تيمور
 اليوئنديبي

 تم تناول جميع المسائل بصورة مرضية 63/53

 لمواد قبل مواعيد بروتوآول مونتريالهذه اإلزالة المعجلة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ل
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  بوتان

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(
  اليوئنديبي
 اليونيب

إلزالة المعجلة للمواد  63/24
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  موريشيوس
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

إلزالة المعجلة للمواد  63/41 ألمانيا
 الهيدروآلوروفلوروآربونية
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 المسألة الوثيقة الوآالة المشروع البلد
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ناميبيا

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(
إلزالة المعجلة للمواد  63/45 ألمانيا

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
الهيدروآلوروفلوروآربونيةخطة إدارة إزالة المواد  بابوا غينيا الجديدة

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(
إلزالة المعجلة للمواد  63/47 ألمانيا

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية سيشيل

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(
إلزالة المعجلة للمواد  63/51 ألمانيا

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 سياسات عامة أخرى قضاياتشتمل على خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

جمهورية الو 
 الديمقراطية الشعبية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

  فرنسا
 اليونيب

ُيطلب تمويل إضافي .حساب خط األساس 63/38
نظملشرآات إنتاج الرغاوى التي تستعمل 

 مستوردة
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية منغوليا

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(
  اليونيب
 اليابان

تمويل للشرآات ذات مستويات استهالك  63/43
 منخفضة

الهيدروآلوروفلوروآربونيةخطة إدارة إزالة المواد  سوازيلند
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

  اليونيب
 اليوئنديبي

 انطباق عتبة جدوى التكاليف 63/52

  
مقدمة  لغير البلدان ذات حجم االستهالك المنخفضخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  – 5الجدول 

   للنظر فيها بصورة فردية
 المسألة الوثيقة الوآالة المشروع البلد

 معلقة قضاياال يوجد بشأنها خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أفغانستان

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(
  ألمانيا
 اليونيب

 تم تناول جميع المسائل بصورة مرضية 63/22

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية شيلي
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

  اليونيب
 اليوئنديبي

 اإلزالة في قطاع الخدمة فقط 63/25

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

  اليونيب
 اليوئنديبي

 تم تناول جميع المسائل بصورة مرضية 63/28

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إندونيسيا
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

  أستراليا
  اليوئنديبي
  اليونيدو

 البنك الدولي

 تم تناول جميع المسائل بصورة مرضية 63/34

جمهورية إيران 
 اإلسالمية

إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةخطة 
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

  ألمانيا
  اليوئنديبي
  اليونيب
 اليونيدو

 تم تناول جميع المسائل بصورة مرضية 63/35

جمهورية فنزويال 
 البوليفارية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 )األولىالمرحلة األولى، الشريحة (

  اليونيب
 اليونيدو

المسائل التقنية والمسائل المتعلقة 63/54
 بالتكاليف قيد المناقشة

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية فييت نام
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

المسائل التقنية والمسائل المتعلقة 63/55 البنك الدولي
 بالتكاليف قيد المناقشة
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  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26(أنشطة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصين  - 6الجدول 
 الوآالة نشاط اإلزالة

 اليوئنديبي موجز اإلستراتيجية الشاملة: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للصين

 البنك الدولي )المرحلة األولى(قطاع الرغاوى ب في 141-خطة قطاعية إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

 )المرحلة األولى(بالضغط  رغاوى البوليستيرين المسحوبةخطة قطاعية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع 

ب إلى ثاني 141- والهيدروآلوروفلوروآربون 22-مشروع تدليلي للتحويل من تكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون
بالضغط في  رغاوى البوليستيرين المسحوبةالمشترك من فورمات الميثيل في تصنيع  النفخأآسيد الكربون بتكنولوجيا 

 لوفورات الطاقة المحدودة) Nanjing(شرآة فايننغر 

رغاوى البوليستيرين إلى عامل النفخ البوتان في تصنيع  22- دليلي للتحويل من الهيدروآلوروفلوروآربونمشروع ت
 بالضغط في شرآة مؤسسات شنغهاي شينزاو المحدودة للبالستيك المسحوبة

 اليونيدو/ألمانيا
 

 اليوئنديبي

 

 اليابان/اليونيدو

 اليوئنديبي التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري يفي قطاعخطة قطاعية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 اليونيدو الغرف في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء 22- خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

 ناليابا/اليونيب مشروع تدليلي إلدارة وإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع خدمة التبريد

 ب إلى تكنولوجيا اإليزو بارافين141- تدليلي للتحويل من تكنولوجيا قائمة على الهيدروآلوروفلوروآربونمشروع 
 للتنظيف في تصنيع األجهزة الطبية في شرآة زيجانغ آندلي المحدودة لألجهزة الطبية) Kc-6(والسيلوآسان 

  اليابان/اليوئنديبي
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BOSNIA AND HERZEGOVINA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (rigid 
polyurethane foam applications)

UNIDO $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Bosnia and Herzegovina

CHILE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX)

UNDP $186,550 $13,991 $200,541

$186,550 $13,991 $200,541Total for Chile

CROATIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VII) UNEP $87,707 $0 $87,707

$87,707 $87,707Total for Croatia

ECUADOR
FUMIGANT
Methyl bromide
Preparation of investment activities in cut-flowers 
production

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

Approved on the understanding that the resulting investment 
project constituted the final phase-out for methyl bromide in 
Ecuador, and that no additional project preparation funding would 
be provided for methyl bromide activities in future for the country.

$45,000 $3,375 $48,375Total for Ecuador

GEORGIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNDP $60,667 $4,550 $65,217

$60,667 $4,550 $65,217Total for Georgia

GUINEA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Guinea

1
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JORDAN
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration air-conditioning sector)

IBRD $30,000 $2,250 $32,250

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

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

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

$60,000 $4,500 $64,500Total for Kuwait

LIBERIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV)

UNEP $85,213 $0 $85,213

$85,213 $85,213Total for Liberia

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

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

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

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

$125,000 $9,375 $134,375Total for Libya

MALI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNEP $60,677 $0 $60,677

$60,677 $60,677Total for Mali

SAO TOME AND PRINCIPE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
III)

UNEP $60,666 $0 $60,666

$60,666 $60,666Total for Sao Tome and Principe
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SEYCHELLES
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Seychelles

VIETNAM
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII)

UNEP $118,976 $0 $118,976

$118,976 $118,976Total for Vietnam

YEMEN
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (rigid 
polyurethane foam component)

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

$60,000 $4,500 $64,500Total for Yemen

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

Germany $30,000 $3,900 $33,900

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

GRAND TOTAL $1,160,456 $48,691 $1,209,147
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