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  مقدمــــــــة
  
 ھذه الوثيقة مؤلفة من األقسام التالية: .1

 
والمنفذة إلى االجتماع السابع تحليل لعدد المشروعات واألنشطة التي قّدمتھا الوكاالت الثنائية   ) أ(

 ؛والستين
 

 ھا أثناء عملية استعراض المشروعات؛نقضايا تّم تبيّ   ) ب(
 

  و ؛مشروعات وأنشطة مقّدمة للحصول على موافقة شمولية  (ج)
  

  ؛فرادياً.إمشروعات استثمارية يُنظر فيھا   (د)
  

  مشروعات وأنشطة قّدمتھا الوكاالت الثنائية والمنفذة
  
طلب تمويل التفاقات جديدة متعددة السنوات، وشرائح التفاقات  57ت الوكاالت الثنائية والمنفذة قّدم .2

دوالراً أمريكياً، بما في ذلك تكاليف مساندة الوكالة حيث  359.541.653ومشروعات وأنشطة متعددة السنوات، تبلغ 
  يُطبّق ذلك. وقد شملت طلبات التمويل:

 
 ؛ھيدرو كلورو فلورو كربونية لبلدان قليلة االستھالك أربع خطط إدارة إزالة مواد  ) أ(

 
خطة إدارة إزالة إنتاج ھيدرو كلورو فلورو كربون لبلد واحد (ينظر فيھا الفريق الفرعي بشأن قطاع   ) ب(

 اإلنتاج)؛
 

  ؛إدارة إزالة مواد ھيدرو كلورو فلورو كربونية شريحتان ثانيتان وشريحة ثالثة واحدة من خطط  (ج)
  

  ؛واحدة لمشروع إزالة بروميد الميثيل موافق عليهشريحة   (د)
  

   الشريحة الثانية لمشروع معجل إلزالة إنتاج كلورو فلورو كربون؛  (ھـ)
  

ثالثة أنشطة تدليل تجريبية لمواد مستنفدة لألوزون (اثنان منھا على المستوى القطري، وطلب واجد   (و)
  ؛ و)إلعداد المشروع

  
 مشروعات تعزيز مؤسسي.اثنان وعشرون طلب تجديد ل  (ز)

 
ً مجموعھا  27في أعقاب عملية استعراض المشروعات، ھنالك  .3 ً ونشاطا دوالراً  3.519.464مشروعا

ً مجموعھا  19أمريكياً، بما في ذلك تكاليف المساندة أوصي بالموافقة عليھا موافقة شمولية؛  ً ونشاطا مشروعا
 تُطلبدوالراً أمريكياً  88.122.182دوالراً أمريكياً، بما في ذلك تكاليف مساندة الوكالة (من جملتھا  339.865.920

في االجتماع السابع والستين) قُّدمت لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية إفرادياً. ومن جملة المبلغ اإلجمالي للتمويل المطلوب 
دوالر أمريكي مطلوب  75.250.000من جملتھا (دوالر أمريكي  301.000.000يُنظر فيه إفرادياً، ثّمة مبلغ لالمقّدم 

في االجتماع السابع والستين) له صلة بقطاع ھيدرو كلورو فلورو كربون. والمشروعات المقدمة للحصول على 
ً مجتمعةً  ً قدره تمثل موافقة شمولية وتلك التي قُّدمت لينظر فيھا إفراديا ً إجماليا  دوالراً  91.641.646مبلغا
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ً بشكل تمو يل يتّم طلبه في ھذا االجتماع. وھنالك خطة واحدة إلدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو أمريكيا

ً كما قُ  629.530كربونية (ميانمار) بقيمة إجمالية قدرھا  سحبتھا الوكالة المعنيّة  في األساس، قد تّدمدوالراً أمريكيا
استعراض المشروعات؛ وإعداد مشروع لمشروع تدليلي إقليمي واحد للتخلص من قضايا أُثيرت خالل عملية بسبب 

دوالر أمريكي ُسحب ھو أيضاً. وخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو  107.500المواد المستنفدة لألوزون قيمته 
وكاالت المعنية. ويتوقّع أن فلورو كربونية لبلد واحد (الجمھورية العربية السورية) ھي قيد المناقشة بين األمانة وال

 تقّدم نواتج المناقشات لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية في االجتماع الثامن والستين.
 
عنه  االجتماع السابع والستين، وكما أُفيدإن المستوى اإلجمالي للموارد المتاحة لموافقات اللجنة التنفيذية في  .4

دوالراً  40.483.391)، ھو UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/4في "تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد"، (
ً المطلوب من  91.641.646. وھذا المبلغ ھو أدنى من مبلغ 2012يونيو/حزيران  8أمريكياً، بتاريخ  دوالراً أمريكيا

 أجل مشروعات وأنشطة في االجتماع نفسه.
 

 قضايا تّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات
 
بالسياسة العامة تّم تبيّنھا خالل عملية استعراض المشروعات لالجتماع السابع لم تكن ھنالك أي قضايا تتعلق  .5

النظر في قضية "الحصول على  تابعوالستين. ولكن اللجنة التنفيذية وافقت في اجتماعھا السادس والستين على أن ت
قطاع خدمات التبريد" في الحّد األعلى من الفوائد المناخية من إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية في 

 اجتماعھا السابع والستين.
  

الحصول على الحّد األعلى من الفوائد المناخية من إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية في قطاع خدمات 
    التبريد

 
ي جرت " الت1أثناء مناقشة الوثيقة بشأن "نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات .6

في االجتماع السادس والستين، أثار أحد األعضاء قضية األثر المناخي من إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون في 
قطاع خدمات التبريد. ولحظ أن بدائل عديدة للمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لديھا إمكانية احترار عالمي عالية 

مواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية في قطاع خدمات التبريد ليست لديھا وبالتالي من الضروري التثبّت من أن إزالة ال
أي أثر مناخي سلبي. وفي حين أن ھذه القضية قد عولجت إفرادياً في عدد من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو 

ً اعتماد نھج أكثر شموالً لتلك القضية. وبنا ً أيضا ء على ذلك وضع مشروع فلورو كربونية، اقترح بأنه سيكون مھما
 التوصية لتنظر فيه اللجنة التنفيذية كما ورد في المرفق األول بھذه الوثيقة.

 
إبان شرحه لمشروع التوصية، قال إن بعض األنشطة في قطاع خدمات التبريد، مثل تدريب التقنيّين، قد  .7

مباشر ومفيد على المناخ. ولكن تسفر عن خفض انبعاثات ھيدرو كلورو فلورو كربون، وأنھا بذلك يكون لھا أثر 
شطة أخرى، مثل إعادة تھيئة معدات تبريد وتكييف ھواء معتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون، نالفائدة المناخية أل

ً توقّفت على إمكانية االحترار العالمي للبدائل المستخدمة، وكذلك على توافر تلك البدائل. ومع أنه كان صعب التكھّن  ا
ً توفير بعض التوجيه  ً مھما بالتطّورات التكنولوجية وتوافر بدائل المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، كان أيضا
بصدد القضية لتلك الظروف حيث تكون بدائل كھذه متوافرة. وفي حال وجود بدائل ذات إمكانية احترار عالمي متدنية 

  ستعمالھا وكذلك أن تنمي معايير لالستعمال الطويل األجل المستدام لتلكينبغي على البلدان أن تخّص باألولوية ا
 

 
_____________________ 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/20  
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البدائل. وكان مھماً أيضاً أن يُطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة التبليغ عن آثار األنشطة على المناخ. وحتى الساعة 

ً قال، لم يكن ھنالك طلب كھذا  ً بالنسبة للجنة التنفيذية أن تحصل على معلومات لرصد تلك األثار. وختاما وكان مھما
ً  في حين أن باإلمكان تعديل كّل من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ھذه التي سبقت  أيضا

 التوجيه العام بشأن القضية. الموافقة عليھا، يكون أكثر مالءمة للجنة التنفيذية أن تقّدم ببساطة بعض
 
أعرب العديد من األعضاء عن دعمھم لمشروع التوصية واقترحوا أن تكون ھنالك إشارة لبدائل للمواد  .8

تحويل المستعملين وأن برامج الحفز يجب أالّ تقتصر على الھيدرو كلورو فلورو كربونية لديھا كفاءة استخدام طاقة، 
واستجابة لسؤال عن السبب لكون االقتراح لم يشمل قطاع التصنيع، شرح أحد األعضاء أن اقتراح خطة  .النھائيين

فلورو كربونية تحتوي على معلومات عن التكنولوجيا البديلة التي يتّم اختيارھا لذاك  وإدارة إزالة المواد الھيدرو كلور
غاية  أن متعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ. وشرحالقطاع وأثرھا على المناخ استناداً إلى مؤشر الصندوق ال

 التوصية المقترحة ھي معالجة الفجوة في قطاع خدمات التبريد حيث لم يتّم اختيار أي تكنولوجيا معيّنة.
 

وقال أعضاء آخرون أنھم، إذ يرّحبون باالقتراح، سيحتاجون إلى مزيد من الوقت للنظر في اآلثار لخطط  .9
المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية التي سبقت الموافقة عليھا، وسياسات وتنظيمات المواد المستنفدة إدارة إزالة 

ً إلى أن بعض البلدان، ألسباب  لألوزون، واآلثار المالية، وللتشاور مع الجھات والوزارات المتداخلة. وقد أشير أيضا
تخدام بدائل للمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ذات اقتصادية وتقنية، قد تكون محدودة من حيث الكفاءة على اس

ً عّما إذا كان يتوجب على بلدان المادة   5إمكانية احترار عالمي متدنية حتى لو كانت متوافرة تجارياً. وقد ُسئل أيضا
م يُخصص التمويل الذي لتستعمل موافق عليھا، أن واد ھيدرو كلورو فلورو كربونية التي لديھا خطة إدارة إزالة م

والبدائل األخرى غير المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون،  رصد المواد الكلورو فلورو كربونيةمن أجل سابقاً 
وعن األثر الذي يتركه تبليغ األثر على الوكاالت الثنائية والمنفذة. وقال الرئيس، بما أنه لم يكن ھنالك إجماع على 

 بالموضوع أن يجتمعوا لمناقشتھا بطريقة غير رسمية. نلمھتميالتوصية المقترحة، بإمكان األعضاء ا
 

في وقت الحق للمناقشة، قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر مجدداً في الحصول على أعلى حّد من الفوائد  .10
 المناخية من إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية في قطاع خدمات التبريد إلى اجتماعھا السابع والستين

). وقد ترغب اللجنة التنفيذة في متابعة مناقشة التوصية المقترحة بشأن الحصول على أعلى حّد من 66/20(المقرر 
الفوائد المناخية من إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية في قطاع خدمات التبريد على النحو المبيّن في المرفق 

 األول بھذه الوثيقة.
  

  ت للحصول على موافقة شموليةمشروعات وأنشطة قُّدم
 

ً مجموعھا  27يورد المرفق الثاني بھذه الوثيقة  .11 ً ونشاطا ً  3.519.464مشروعا ، بما في ذلك دوالراً أمريكيا
موصى بالموافقة عليھا موافقة شمولية. والشرائح الثانية من المرحلة األولى لخطط إدارة إزالة المواد تكاليف المساندة 

كربونية لبلدين (غانا وجمھورية فنزويال البوليفارية) قد أوصي بالموافقة عليھا موافقة شمولية  الھيدرو كلورو فلورو
. وموافقة اللجنة التنفيذية على ھذه المشروعات تتضّمن الشروط أو األحكام في أوراق 66/19بالتوافق مع المقرر 

للمشروعات المتعددة  ناسبةترنة بالشرائح المتقييم المشروعات المطابقة، وكذلك الموافقة على برامج التنفيذ المق
 السنوات.

  
 ً   مشروعات استثمارية يُنظر فيھا إفراديا

 
ً قيمتھا اإلجمالية  19ھنالك مجموع  .12 ً ونشاطا دوالراً أمريكياً، بما في ذلك تكاليف  339.865.920مشروعا

ً مطلوبة في االجتماع ال 88.122.182المساندة (من جملتھا  سابع والستين) بعد مراجعة من جانب دوالراً أمريكيا
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 يُنظر فيھا إفرادياً. ومن مجموع مبلغ التمويل المطلوب المقدم ليُنظر فيه إفرادياً، ھنالك مبلغ لاألمانة، مقترحة 
 
 

دوالر أمريكي مطلوب في االجتماع السابع والستين) له  75.250.000(من جملتھا دوالر أمريكي  301.000.000
المشروعات غير االستثمارية معروضة في ب المرتبطةصلة بقطاع إنتاج ھيدرو كلورو فلورو كربون. والقضايا 

)، ويونيب UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/20( 2012عام  ئنديبيتعديالت برنامج العمل الموافق ليو
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/21() ويونيدو ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/22.( 
 

في االجتماع السادس والستين نظرت اللجنة التنفيذية في التقارير المرحلية بشأن تنفيذ المشروعين التاليين  .13
الحاصلَين على الموافقة: االتفاق لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية (المرحلة األولى) بين حكومة 

. ونظراً 2010عام ھند واللجنة التنفيذية؛ وخطة إزالة رابع كلوريد الكربون لقطاَعي االستھالك واالنتاج للالصين 
للمعلومات المفصلة المطلوبة وتعقيد القضايا المرتبطة بتعديل االتفاق لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو 

تقرير المرحلي بشأن إزالة رابع كلوريد الكربون لقطاَعي االستھالك كربونية بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية، وال
واإلنتاج في الھند، تّم تضمين ھذين التقريرين في نطاق "مقترح مشروع: الصين"   

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/23 "و"مقترح مشروع: الھند ،()UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/26 ( على
 التوالي.

 
نفيذية في المشروعات المقّدمة ليُنظر فيھا إفرادياً، صنّفت األمانة المشروعات من أجل تسھيل نظر اللجنة الت .14

 أدناه. 1لكّل قطاع، وجمعت المشروعات وفقاً للقضايا، على النحو المبيّن في الجدول 
 

ً  :1الجدول    الئحة المشروعات المقدمة ليُنظر فيھا إفراديا
  

  القضية  اللجنة التنفيذية  الوكالة  المشروع  البلد
  تمويل غير مطلوب

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو   الصين
فلورو كربونية (المرحلة األولى) (اتفاق 

  منقح)

يوئنديبي 
وكالة منفذة (

  )رئيسية

اتفاق منقح للمرحلة   67/23
األولى من خطة 

إدارة إزالة المواد 
الھيدرو كلورو 
  فلورو كربونية

الكربون خطة إزالة رابع كلوريد   الھند
لقطاَعي االستھالك واإلنتاج (خطة 

  العمل تغطي األموال المتبقية)

تقرير مرحلي وخطة   67/26  البنك الدولي
إجراءات عملية أولى 

ي) ( 66/15(المقرر 
)4(  

  إنتاج كلورو فلورو كربون
إزالة معجلة إلنتاج كلورو فلورو   الھند

  كربون (الشريحة الثانية)
إغالق اإلنتاج   67/26  البنك الدولي

وتفكيك؛ وتثبيت 
إتالف كلورو فلورو 

كربون غير 
  صيدالني الدرجة

  التخلّص من مواد مستنفدة لألوزون
مشروع تدليل تجريبي بشأن إدارة   الصين

نفايات المواد المستنفدة لألوزون 
لقد تّمت معالجة   67/23  يونيدو/ اليابان

جميع القضايا 
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  بطريقة ُمرضية  والتخلص منھا
مشروع تدليلي للتخلص من مواد   نيجيريا

  مستنفدة لألوزون غير مرغوب فيھا
لقد تّمت معالجة   67/27  يونيدو

جميع القضايا 
  بطريقة ُمرضية

  شرائح خطط إدارة إزالة مواد ھيدرو كلورو فلورو كربونية
جمھورية 

مقدونيا 
اليوغسالفية 

  السابقة
 
 

 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو 
فلورو كربونية (المرحلة األولى، 

  الشريحة الثالثة)

تعديل أنشطة   67/31  يونيدو
الرغاوى بموجب 

(ز)  60/38المقرر 
)i(  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لبلدان قليلة االستھالك
خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو   إريتريا

األولى، فلورو كربونية (المرحلة 
  الشريحة األولى)

لقد تمت معالجة   67/24  يونيب/ يونيدو
جميع القضايا 
  بطريقة ُمرضية

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو   الصومال
فلورو كربونية (المرحلة األولى، 

  الشريحة األولى)

تمويل إضافي   67/28  يونيدو
  للسالمة

جمھورية 
تنزانيا 
  المتحدة

المواد الھيدرو كلورو خطة إدارة إزالة 
فلورو كربونية (المرحلة األولى، 

  الشريحة األولى)

لقد تمت معالجة   67/32  يونيب/ يونيدو
جميع القضايا 
  بطريقة ُمرضية

  قليلة االستھالك غير لبلدان/ خطة قطاعية إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية  طخط
جنوب 
  أفريقيا

المواد الھيدرو كلورو خطة إدارة إزالة 
فلورو كربونية (المرحلة األولى، 

  الشريحة األولى)

تخفيض أعلى من   67/29  يونيدو
بالمئة من خط  10

األساس؛ تخصيص 
  لخطة األعمال

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو   تايلند
فلورو كربونية (المرحلة األولى، 

  الشريحة األولى)

أعلى من تخفيض   67/30  البنك الدولي
بالمئة من خط  10

األساس؛ اختيار 
  التكنولوجيا
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  األولالمرفق 
  

مشروع توصية بشأن الحصول على الحّد األعلى من الفوائد المناخية من إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو 
  كربونية في قطاع خدمات التبريد

  
  
 ّررت اللجنة التنفيذية:ق .1

  
التي لديھا خطط إدارة إزالة مواد ھيدرو كلورو فلورو كربونية موافق عليھا  5أن على بلدان المادة   ) أ(

تعالج قطاع خدمات التبريد، أن تعطي األولوية لألنشطة التي تشّجع تخفيض انبعاثات المواد الھيدرو 
كلورو فلورو كربونية وغيرھا من غازات التبريد، (مثل تدريب التقنيّين وممارسات الخدمة الجيدة 

قبل األنشطة التي تشّجع استبدال أو إعادة تھيئة معّدات  )رداد/ وإعادة استعمال غازات التبريدواست
 التبريد وتكييف الھواء المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون؛

 
أن البدائل للمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة والتي   ) ب(

دام للطاقة، مستخدمة كغازات تبريد في التطبيقات المناسبة، حين تكون متوافرة لديھا كفاءة استخ
أن تولي اعتباراً  5بسھولة وتجارياً في السوق المحلية و/ أو السوق الدولية، يترتّب على بلدان المادة 

 مناسباً لـ :

إمكانية احترار ذات تبريد وتكييف ھواء فھم العوائق التقنية واالقتصادية إلحالل معّدات   )1(
عالمي منخفضة وذات كفاءة استخدام للطاقة، وتشجيع الحوار بين الجھات المعنية الرئيسية 

  التي تعالج قضايا أوزون وكفاءة استخدام طاقة على المستوى القطري؛
  

إنماء سياسات عامة و/ أو رموز/ معايير حين تدعو الحاجة إلى ذلك من أجل تذليل العقبات   )2(
) أعاله، وتشجيع/ تنمية إحالل بدائل كھذه في أسواقھا iالمبيّن في الفقرة (ب) ( على النحو
  المحلية؛

  
  إنماء أنشطة تمكينية   )3(
 
، إلحاللھا في نطاق ينالنھائي ينفي أي برنامج حوافز لتحويل المستخدم بدائل كھذهاختيار   )4(

تسمح الظروف المحلية خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية عندما 
  باستدامتھا على المدى البعيد؛ و

  

  مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بالتبليغ عن تنفيذ الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعاله في سياق   (ج)
  تقارير التنفيذ السنوية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية.

______  
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BOLIVIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
8/2012-7/2014)

UNEP $78,867 $0 $78,867

$78,867 $78,867Total for Bolivia

BRUNEI DARUSSALAM

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
III: 8/2012-7/2014)

UNEP $70,000 $0 $70,000

$70,000 $70,000Total for Brunei Darussalam

CHINA

FUMIGANT

Methyl bromide

National phase-out of methyl bromide (phase II, seventh 
tranche)

UNIDO $500,000 $37,500 $537,50050.0

$500,000 $37,500 $537,500Total for China 50.0

COOK ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV: 1/2013-12/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Cook Islands

EGYPT

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2013-12/2014)

UNIDO $228,323 $17,124 $245,447

$228,323 $17,124 $245,447Total for Egypt

FIJI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 12/2012-11/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Fiji
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GAMBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 8/2012-7/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Gambia

GHANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $200,000 $15,000 $215,000

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption is 57.3 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 77.3 ODP 
tonnes and 37.2 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) Italy $60,000 $7,800 $67,800

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption is 57.3 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 77.3 ODP 
tonnes and 37.2 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2013-12/2014)

UNDP $139,100 $10,433 $149,533

$399,100 $33,233 $432,333Total for Ghana

GRENADA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV: 8/2012-7/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Grenada

GUINEA-BISSAU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
III: 7/2102-6/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Guinea-Bissau
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IRAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2013-12/2014)

UNDP $173,511 $13,013 $186,524

$173,511 $13,013 $186,524Total for Iran

LAO, PDR

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VI: 12/2012-11/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Lao, PDR

MADAGASCAR

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase V: 
7/2012-6/2014)

UNEP $60,700 $0 $60,700

$60,700 $60,700Total for Madagascar

MALDIVES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 12/2012-11/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Maldives

MICRONESIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 
1/2013-12/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Micronesia

MOLDOVA, REP

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 7/2012-6/2014)

UNEP $69,334 $0 $69,334

$69,334 $69,334Total for Moldova, Rep
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NAURU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV: 8/2012-7/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Nauru

NEPAL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 12/2012-11/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Nepal

SAUDI ARABIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
II: 7/2012-6/2014)

UNEP $200,000 $0 $200,000

$200,000 $200,000Total for Saudi Arabia

SRI LANKA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2013-12/2014)

UNDP $134,056 $10,054 $144,110

$134,056 $10,054 $144,110Total for Sri Lanka

SURINAME

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV: 7/2012-6/2014)

UNEP $73,333 $0 $73,333

$73,333 $73,333Total for Suriname

TUVALU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV: 1/2013-12/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Tuvalu
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VANUATU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IV: 
1/2013-12/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Vanuatu

VENEZUELA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $46,661 $6,066 $52,727

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption is 208.91 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 216.2 ODP 
tonnes and 197.7 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, plus the use 
of HCFC-141b of 1.91 ODP tonnes contained in imported pre-
blended polyols in eligible enterprises.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $603,339 $45,250 $648,589

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption is 208.91 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 216.2 ODP 
tonnes and 197.7 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, plus the use 
of HCFC-141b of 1.91 ODP tonnes contained in imported pre-
blended polyols in eligible enterprises.

$650,000 $51,316 $701,316Total for Venezuela

50.0GRAND TOTAL $3,357,224 $162,240 $3,519,464

5


	نظرة عامة على القضايا التي تمّ تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات
	Annex I
	Annex II



