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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران  /يونيه 22إلى  18من   ،مونتريال
  

  
  تّم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات نظرة عامة على القضايا التي

 

 :هذه الوثيقة من األقسام التالية تتألف         -1

 ؛ة من الوكاالت الثنائية والمنفذةواألنشطة المقدم اتعوالمشر لىععامة  نظرة  )أ(

 :اتالقضايا المحددة خالل عملية استعراض المشروع  )ب(

ة إدارة إزالة المواد من خطللمرحلة األولى المعلقة تقارير إنجاز المشروعات  ) 1(
 ؛ الجاريةحلة الثانية وفلوروكربونية مع المرالهيدر

 .المشروعاتالموعد النهائي لتقديم )    و2(

 :والثمانينالمقدمة إلى االجتماع الحادي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالمشروعات المتعلقة     ج) (

 ات التمويل لألنشطة التمكينية؛ طلب   ) 1(

 ؛المستقلة المطورة بالكاملستثمارية الهيدروفلوروكربون االمشروعات لطلبات التمويل )    و2(

 ؛ شطة المقدمة للموافقة الشاملةواألن اتالمشروعو      (د)

 للنظر فيها بصفة فردية. يةاستثمارمشروعات و   هـ) (
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 واألنشطة المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة المشروعات

 ألنشطةوا تعاولمشروا اتلسنوا دةتعدم تاالتفاقا ئحالشر تمويل طلب 110 ةلمنفذوا لثنائيةاالوكاالت  قدمت       -2
 بلمطلوا لغلمبا شاملة مريكيأ رالدو 316,888,150( مريكيأ رالدو 90,076,367 البالغة قيمتهم الموافق عليهم

 طلبات التمويل:شملت و. تنطبق حيثما، الوكالة عمد تكاليف شاملة، )ألمبدا حيث من

حجم  ذاتير المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثالثة بلدان غ  )أ(
 ؛منخفضاستهالك 

يق الفر ينظر فيهالصين (سلالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إنتاج إدارة إزالة المرحلة الثانية من خطة و  )ب(
 ؛)الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج

 ؛بلداً  25 لعددشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة و   (ج) 

 المخلوطة سابقاالت في البوليو الموجودب  141 -الهيدروكلوروفلوروكربونإلزالة مشروع استثماري و   (د) 
 ؛البولي يوريثان في إكوادور وةالمستوردة في قطاع رغ

في  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون  /ب 142 -الهيدروكلوروفلوروكربونإلزالة  مشروع استثماريو ) ه(
 ؛في باكستانالمسحوبة بالضغط  البولسترينقطاع رغوة 

 بلداً؛  25التعزيز المؤسسي في  لمشروعات اتتجديدو  (و) 

 زرج دانلبلو داً بل 13 لعدد نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ططخ نم لثانيةا حلةرلما دادعإو (ز) 
  .قليميإ نهج لخال نم دئلهاا طلمحيا

 12,365,576درها بقيمة إجمالية قمشروعاً ونشاطاً  73بعدد  يوصأ، اتشروعبعد عملية استعراض الم       -3
ً  27، و لموافقة الشاملةل تكاليف دعم الوكالة شاملة، دوالر أمريكي ً مشروعا ية قدرها بقيمة إجمال ونشاطا
خطة إدارة  من من المرحلة الثانية ةالثاني للشريحة دوالر أمريكي 19,984,461، منها دوالر أمريكي 59,842,976

 لثانيةا حلةرلما نم لیوألا يحةرللش يکيرمأ رالدو 28,587,288و  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين
. صفة فرديةفيهم ب ظرللنجاري إحالتهم  ،للصين الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة إنتاج المواد  نم

 رديةفبصفة النظر فيها ب الموصي لهاللموافقة الشاملة وتلك الموصي بها ، تبلغ قيمة المشروعات جميعهم
 .أمريكي دوالر 72,208,552

ً  83 جاري إحالة، باإلضافة إلى ذلك      -4 قيمة إجمالية قدرها ببالهيدروفلوروكربون  متعلقين ونشاطامشروعا
راض لية استع، إلى االجتماع الحادي والثمانين بعد عمتكاليف دعم الوكالة شاملة، دوالر أمريكي  21,912,004

موصي  أمريكي دوالر 8,329,950بقيمة بلداً ( 60في  ينية. وتشمل هذه األنشطة تمويالً لألنشطة التمكاتالمشروع
 ومشروعات ،في بلد واحدبالهيدروفلوروكربون  متعلقمشروع استثماري  إلعدادلموافقة الشاملة)، وتمويل بهم ل

 المتعلقةاألنشطة و مشروعاتال ونوقشتبلداً.  11في للمواد الهيدروفلوروكربونية بالكامل مطورة  مستقلةاستثمارية 
 يل إما منصدر التمومبشأن  اتخاذ قرارإلى  ستحتاج يذيةاللجنة التنف ألن، بشكل منفصلبالمواد الهيدروفلوروكربونية 

 .5دة الما أطرافالمساهمات العادية أو من المساهمات الطوعية اإلضافية المقدمة من مجموعة من األطراف غير 

توائية غينيا االسو(الكاميرون والصين  بعد فيما الهيدروفلوروكربونية التي قدمت ثم سحبت ادلموا لةإدارة إزا طخط
 والنيجر وباكستان)

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرلما طلب بحُس، تعارولمشا راضستعا عملية لخال    -5
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 للتفاصيوا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كباستهال لمتعلقةا بنوالجن األ رونللکامي نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 .لبالکام تتم معالجتها مل ضمنخف عالمي رارحتالبدائل ذات القدرة على إحداث ا زيزتع روعبمش لمتعلقةا لتقنيةا

االنتهاء من معالجة جميع  فور، االجتماع الثاني والثمانينووافقت اليونيدو على إعادة تقديم مقترح المشروع إلى 
  المحددة بنجاح. المسائل

ً بُحسو    -6  لیإ التي قدمت دانبل لثالثة نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ططخ ئحراش تلباط ت أيضا
وتشمل  1.طلبات الشرائح ميدتق بتأخيرات المعنية ثيقةولا في المذكور بالتفصيل والثمانين على النحو ديلحاا عالجتماا

 :الطلبات هذه

لة ة إدارة إزاالمرحلة الثانية من خط منالبولي يوريثان  وةلشريحة الثانية من خطة قطاع رغطلب ا   (أ) 
 ستعراضهامانة ي لم تستطع األذال ،البنك الدولي للصين التي قدمهاالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 حدث أيتالي لم بين البنك الدولي والحكومة وبالتالمبرم تنفيذ اتفاق ال له بسبب عدم توقيع والتوصية
 ؛بعد مصروفات

لة إدارة إزا من خطة األولىاليونيب واليونيدو طلب الشريحتين الثالثة والرابعة من المرحلة وسحب   (ب) 
هز جا حصصلترخيص واللبسبب عدم وجود نظام  االستوائيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا 

 ؛ للعمل

ة المواد اليونيب طلب الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالوسحب  (ج) 
 نظام لديهد أي تأكيد من الحكومة على أن البل بسبب عدم استالمالهيدروكلوروفلوروكربونية للنيجر 

 .جاهز للعمل الحصصوللتراخيص 

ب 142- نوبرکوروفلوروکلدرولهيا لةزاإل ريستثماا روعمش قامةإل بلط دونيوليا تسحب      -7
 الشركات دحأ في طبالضغ ةوبلمسحا نيرليستولبا ويغار تصنيع فيالمستخدمين  22- ونبرکوروفلوروکلدرولهيوا
من مانة ألستمكن ا يتلا المقترح فيالواردة  تماولمعلا صنق ببسب مستقبلي عجتماا لیإ يمهدلتق نباکستا في

 المشروع. اضاستعر

 التعزيز المؤسسيتجديد  طلبات

القرارات  في ضوءبلداً  25 عددالمؤسسي لالتعزيز تمويل تمديد لاستعرضت األمانة التقارير النهائية وطلبات       -8
(هـ)  74/51، والمقرر التعزيز المؤسسي مشروعات(ج) بشأن مستوى تمويل  74/51 القرار هاذات الصلة بما في

 : تقاريرفي ضوءجميع الطلبات  منتم التحقق و 2بشأن شرط إدراج مؤشرات أداء محددة لألنشطة المخطط لها.
من  7المادة  البيانات المبلغ عنها بموجبومرحلية عن تنفيذ البرامج القطرية التقارير وال لسابقةا التعزيز المؤسسي

التقارير المرحلية و لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ خطط إدارة إزالة ا عنتقارير أحدث و بروتوكول مونتريال
ها االمتثال التي اعتمد بشأنذات الصلة  والقرارات والسبعينة إلى االجتماع التاسع والمنفذة المقدم ةللوكاالت الثنائي

، عن بيانات تنفيذ البرامج القطرية لعام واحدبلد  ماعداأبلغت جميع البلدان، واألطراف في بروتوكول مونتريال. 
رحلة عن مؤشرات أداء محددة كجزء من التقرير المرحلي لم أبلغ سبعة عشر بلداً و 3صدور هذه الوثيقة. حتى 2017

األهداف المحددة.  أو معظم البلدان السبعة عشر جميع ، حققت جميعوفي هذا الصدد 4التعزيز المؤسسي السابقة.

                                                 
   UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/13الوثيقة   1
جيبوتي  المقابلة للمرحلة المطلوبة: ملهاعمأ خططمؤشرات األداء في  وأدرجوا(ج)  74/51للمقررفي المائة وفقاً  28ثمانية بلدان زيادة بنسبة  طلب 2

  ونيفس. اال ومالي وموريتانيا وسانت كيتسودومينيكا وغينيا االستوائية وجورجيا وغواتيم
   .والثمانينقبل االجتماع الحادي  2017لعام  امج القطرينأشار برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى أن جيبوتي تعتزم اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البر  3
ملديف وليبيا وية جمهورية الو الديمقراطية الشعبوقيرغيزستان والكويت وغرينادا وغابون ومصر والكونغو وكابو فيردي وبوروندي وبليز والبحرين   4
  والسودان.سيشيل ونيكاراغوا ونيبال و
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  والثمانين. ديلحاا عالجتماا لیإ مةدلمقا سسيؤلما زيزلتعا تعارومش جميعبالموافقة الشاملة على  ألمانةا تصأوو

لتنفيذ ا ها فيستوياتالعمل لمساعدة دومينيكا على العودة إلى ماستعرضت األمانة أيضا االستراتيجية وخطة و       -9
 بلد.ية للالوكالة المنفذة الرئيس هتا برنامج األمم المتحدة للبيئة، بصفمقدمه نتيل، الالسابقة لإلعصار

 شروط محددة استيفاءتقديم تقارير التحقق أو حتى يتم المحجوب التمويل 

 نم بعةرالا يحةرلشا ليوتم بحج الخزينة نميأ نم يةذلتنفيا للجنةا تلب، طنلسبعيوا لسابعا عالجتماا في     -10
 استالم حتى يتم 5،يةودلسعا بيةرلعا للمملکة نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما

تقرير في إذا لم يتم تقديم ال ،على أساس أنه قالتفاا نم فلأ -8 لييذلتا في ددةلمحا روطلشا استيفاء يثبت لشام ريرتق
، متعدد األطرافالدوالر أمريكي إلى الصندوق  966,254مبلغ سيعاد ال، 2018عام في االجتماع العادي األول 

ألف  -8الشروط الواردة في التذييل  استيفاء فورطلبًا لتلك األموال  حكومة المملكة العربية السعوديةيمكن أن تقدم و
 للقرار وفقاواألمانة التقرير الذي يؤكد استيفاء الشروط.  تستلم، لم تاريخ إصدار هذه الوثيقةفقط. وحتى  بالكامل

إلى الصندوق  دوالر أمريكي 966,254 المبلغ المحجوز وقدره إعادةنة ي(و)، طلبت األمانة من أمين الخز 77/54
 استيفاء فورلسعودية طلبًا لتلك األموال حكومة المملكة العربية ايمكن أن تقدم ، مع مالحظة أنه األطراف دمتعدال

 فقط. ألف بالكامل - 8الشروط الواردة في التذييل 

لصناعية لمتحدة للتنمية ابرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم افي مطالبة اللجنة التنفيذية  ترغبقد       -11
في الوارد ألف  -8الشروط المحددة في التذييل  الستيفاءمساعدة حكومة المملكة العربية السعودية  باالستمرار في

 من والر أمريكيد 966,254لمبلغ قدره تقديم طلب من لبلد هذا ا يتمكن، حتى بالكاملاتفاقها مع اللجنة التنفيذية 
 لىإ عيدأ الذي، الهيدروكلوروفلوروكربونية ادلموا لةإدارة إزا خطة من لىوألا لمرحلةا من بعةالرا لشريحةا
 (و). 77/54 رللمقر فقاو افألطرا دلمتعدا وقلصندا

 لةاإدارة إز ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم بعةرالا يحةرلشا علی يةذلتنفيا للجنةا تفق، وانلثمانيا عالجتماا في     -12
أن  لیإ لمانياأ مةوحک لیإ المعتمدة والألما تحويل ميت نل نهأ سساأ علی ويمبابزل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما

ر التحقق المقدم في تقري المحددة المسائلومعالجة  2016إلى  2009من  فترةلل المعدل قلتحقا ريرتق ألمانةا رضتستع
رات الداخلية في أخي، بسبب الت2018 شباط /فبراير 28قدمت حكومة ألمانيا تقرير التحقق في وإلى االجتماع الثمانين. 

  .المسائلهذه  معالجةتم تحاليا، وتنقيح. ال ووجبالمحددة  مسائلالالتقرير المقدم  يعالج، لم البالد. ومع ذلك

 والبدائل أسعار المواد الخاضعة للرقابة موجز

الواجب إدخالها على  والبدائلألسعار المواد الخاضعة للرقابة  موجزاً تقدم األمانة  6،(ج) 79/4لمقرر ل وفقا      -13
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع الجديدتين من الثانيتين لمرحلتين في ا مراحل
 :الحادي والثمانين االجتماعإلى  قدملمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل ياستثمار

سعر  باستخدامتصنيع التبريد وتكييف الهواء  لشركات : تم حساب تكاليف التشغيل اإلضافيةبنغالديش    (أ) 
، في ام حصلت عليه الشركاتكيلوغر /دوالر أمريكي 7,20بقيمة  22- الهيدروكلوروفلوروكربون

 /دوالر أمريكي 7,80 هو البرنامج القطري السعر المبلغ عنه في تقرير بياناتحين أن متوسط 
سبب االختالف هو أن السعر الذي يستخدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في حساب و. كيلوغرام

متوسط  البرنامج القطريبيانات  تبين، في حين سعر الجملةمتوسط هو  تكاليف التشغيل اإلضافية
- الهيدروفلوروكربون و R-290 البروبان ،سعر البدائل المستخدمةوسعر البيع بالتجزئة في السوق. 

                                                 
  (و). 77/45اللمقرر   5
، على النحو الذي أبلغته المؤسسات التي الواجب إدخالهابدائل الاألمانة أن تدرج في هذه الوثيقة ملخصاً ألسعار المواد الخاضعة للرقابة و منُطلب   6

  .ريج القطبرنامال ياناتبتقرير في  لك األسعار واألسعار المبلغ عنها، بما في ذلك توضيح أي اختالفات بين تالتمويل في أي مقترح مشروع جديد تطلب
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لم يتم و؛ على التوالي ،كيلوغرام /دوالر أمريكي 7,10و كيلوغرام  /دوالر أمريكي 11,36 هو ،32
 ؛2017لعام  البرنامج القطرياإلبالغ عن بيانات األسعار هذه في تقرير بيانات 

الوارد  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون : شمل مشروع التخلص التدريجي من استهالكإكوادورو  (ب) 
ف كاليتعلى  ، طلباً للحصولدة في قطاع رغاوي البولي يوريثانفي البوليوالت سابقة الخلط المستور

 م حسابتبينما  .أوليفيناتتحويلها إلى الهيدروفلورو الجاري إلحدى الشركات التشغيل اإلضافية
ً باستخدام سعر مرجعي قدره  -وكربونلهيدروكلوروفلورلكيلوغرام دوالر /  2,40المشروع مبدئيا

، كيلوغرام/  دوالر 3,10، تم تغييره الحقًا إلى د السعر مع المستخدمين النهائيينتأكي وبعد؛ ب141
ي سعر لعام عن أ يبلغ(لم  2015في عام  البرنامج القطريوهو نفس السعر المذكور في تقرير بيانات 

 ؛ )2017أو  2016

 رعس يارلنيجي نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرلما شملت: يارنيجيو  ) ج(
استخدام  ، تمومع ذلك ب.141-لهيدروكلوروفلوروكربونل كيلوغرام/  يکيرمأ رالدو 5,31 قدره

 البولي  لمشروع رغوة تكاليف التشغيل اإلضافية/ كجم في حساب  أمريكي دوالر 2,80سعر 
في  يةنفلوروكربولهيدروكلورواالمواد لم يتم اإلبالغ عن أسعار وفي المرحلة الثانية.  المدرجيوريثان 

 لألقا رلسعا نأل رقلفا ونيک دق امج األمم المتحدة اإلنمائي بأنهبرن وأفاد. البرنامج القطري بيانات
 وادلما لةإدارة إزا ةطخ في لعاليةا لتکلفةا تکان بينما، نعيوزلموا نيوردللمست نکا
 رسع دامستخا مت، كلذ دبع. ونلنهائييا نميدللمستخ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
ركة ش يشمل ذيلا روعللمش رامجوکيل /يکيرمأ رالدو 4,40 قدرهب 141- لهيدروكلوروفلوروكربونل

 .األربع يةرلتجاا للشركات رامجوکيل/  يکيرمأ رالدو 5,31 قدره رسع، والنظم

 الهيدروفلوروأوليفينات للتحقق من صحة استخدام اإليضاحيولوحظ أيضا أن التقرير النهائي عن المشروع       -14
سعر  ذكر 7من خالل تطوير تركيبات فعالة من حيث التكلفة في كولومبيا 5في بلدان المادة  المتقطعةلأللواح 

 دللبا أبلغ هذا طري،لقا نامجرلبا ريرتق فيو. رامجوکيل /أمريكي دوالر 2,97 قدرهب 141- لهيدروكلوروفلوروكربونل
 رالدو 15,39و  2016 معا في رامجوکيل /يکيرمأ رالدو 3,42 قدرهب 141- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا رسع نع
 .2017 عام في رامجوکيل /يکيرمأ

، دودةمح يةطرلقا مجرالبا ريرتقا نمب  141-نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما فبتکالي لمتعلقةا تلبياناا     -15
  .2017 معا في 18و  2016 معا في فلتکاليهذه ا عن ٥ دةلماا أطراف نم طفق اطرف ٣٣ بإبالغ

 اتالمشروع استعراضأثناء  تبينهاالتي تم  القضايا

 حلةرلما مع نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرللم العالقة اتروعلمشا زنجاإ ريرتقا
 الجارية لثانيةا

للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  مقرر تقديم تقرير إنجاز المشروع، كان من ال(أ) 72/25لمقرر ل وفقا     -16
لطلب  األمانة . وفي سياق استعراض2016عام في كولومبيا إلى ثاني اجتماع لالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

عدم  ظتالح، لهذا البلد نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزاإدارة  ةطخ نم لثانيةا حلةرلمالشريحة الثانية من ا
 ةطخ نم لیوألا حلةرلمامدة  ديدتم علی يةذلتنفيا للجنةا تفق، والبالمثو. لیوألا للمرحلةالمشروع  زنجاإ ريرتق تقديم

 ميت نل نهأ سساأ علی، 2017 كانون األول /ريسمبد 31 لیإ للهند نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا
(المقرر  والثمانين ديلحاا عالجتماا لیإ روعلمشا إنجاز ريرتق يقدموأن  روعلمشا ذلتنفي ضافيإ ديدتمأي  بلط

 وادلما لةإزاإدارة  ةطخ نم لیوألا حلةرللم روعلمشا زنجاإ ريرتق يقدم ملو(ب)).  80/20
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إلى االجتماع الثاني  نيةومن المتوقع تقديم طلب الشريحة الثانية من المرحلة الثا للهند، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
إدارة  ةطخ نم لیوألا حلةرللم اتروعلمشا زنجاإ ريراتق كان من المتوقع تقديمها رىخأ تحاال توجد دقووالثمانين. 

 حلةرلما نم لالحقةاأو  لثانيةا ئحرالشا في ظرلنا ميت وعندما، تقدمها لکنهاو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا
 .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا

 ةطخ نم لثانيةا حلةرلما نم لالحقةأو ا ثانيةلا ئحرالشا علی فقةوالما دعن، النظر في يةذلتنفيا للجنةا بغرت دق      -17
 لن أنه، م بعدلم يقد لیوألا للمرحلة روعلمشا زنجاإ ريرتق يهدل  مادٍ لبل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا

 تستعرضهو ز المشروعم تقرير إنجاتقدي دبعإال المعنية  ذةلمنفوا لثنائيةا تکاالولا لیإ الخزينة نميأ يتم الصرف من
 األمانة.

 المشروعاتالنهائي لتقديم  الموعد

ائل أخرى مسبشأن و الطلباتهذه  بشأنوثائق  وتعد طلبات المشروعاتاألمانة  تستعرض، في كل اجتماع     -18
 ذلكوك، اتعورقيد المشاألمانة إلى مدى تع لمقترحات المقدمة مناتحليل اللجنة التنفيذية. وتستند شدة  تنظر فيهاي كل

 .المشروعاتبين  إلى حٍد بعيد، التي تختلف الطلباتاكتمال ونوعية 

نعقاد ا بل أربعة أسابيع منبذلت األمانة قصارى جهدها لتزويد اللجنة التنفيذية بجميع وثائق االجتماع ق      -19
هتها مت مواجتالتي  المسائلبذلك. وشملت بعض  من فعلاألمانة  تتمكن، لم االجتماع الحادي والثمانين؛ ومع ذلك

ان ككاملة  معلومات غيرو؛ الرئيسية في العديد من المقترحات اتالبيان تضارب اتخالل عملية استعراض المشروع
ة ناء عمليالتكاليف أث باالستهالك أو تتعلقجوهرية يرات تغو؛ اتاستعراض المشروعيجب تقديمها أثناء عملية 

حليالً ت تتطلب، بعضها في مجاالت جديدة للهيدروفلوروكربون يةمشروعات االستثمارالاستعراض و؛ االستعراض
ً إضافي   ومشاورات مع الخبراء. ا

ب عدم بسب، لجنة التنفيذيةى الإل تقديم الوثائقتأخير ، سيستمر تغييرات حدوثعدم مانة أنه في حالة ترى األ      -20
؛ عنيةالمنفذة التوصل إلى اتفاق مع الوكاالت الثنائية والمو؛ شامل للمقترحات استعراضإلجراء  وقت كافٍ وجود 

 تنظر فيها اللجنة التنفيذية.كي شاملة لالمشروع الوإعداد وثائق 

ً أعضاء اللجنة التنفيذية وقت ولمنح، وعلى هذا األساس     -21 ً افيك ا للجنة ا ترغبقد ، اعوثائق االجتم الستعراض ا
 لتالي:اذات الصلة للمشروعات على النحو  الموعد النهائي لتقديم الطلباتالنظر في تمديد في التنفيذية 

وع على أسب 16بل ق، ددة السنوات إلى األمانة بالكاملينبغي تقديم المراحل الجديدة من االتفاقات متع   (أ) 
 ؛االلجنة التنفيذية الذي سينظر فيهاألقل من اجتماع 

سبوع أ 14ل قبل بالكامللمواد الهيدروفلوروكربونية  المستقلةينبغي تقديم المشروعات االستثمارية و   (ب) 
طلوب الم اهتمويل، بصرف النظر عن مستوى اعلى األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سينظر فيه

 ؛متعدد األطرافالمن الصندوق 

 امالً ش، أمريكيماليين دوالر  5أكثر من مطلوب مستوى تمويل المشروعات ذات ينبغي تقديم و   (ج) 
اف متعدد األطرالتكاليف دعم الوكاالت وبغض النظر عن مستوى التمويل المطلوب من الصندوق 

 ؛الجنة التنفيذية الذي سينظر فيهاجتماع الأسبوعاً على األقل من  14، قبل بالكامل

تكاليف  مالً شا، أمريكيماليين دوالر  5ذات مستوى تمويل مطلوب يقل عن المشروعات تقديم  وينبغي   (د) 
 ؛اينظر فيهالذي سمن اجتماع اللجنة التنفيذية على األقل أسبوًعا  12، قبل دعم الوكالة؛ بالكامل
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األقل من  أسبوع على 14، قبل متطلبات اإلبالغ المحددة بالكاملينبغي تقديم المشروعات ذات و   ) ه(
 ؛االذي سينظر فيهاجتماع اللجنة التنفيذية 

 يةرات الفرعفي الفق قبل الموعد النهائي المحددالثنائية والمنفذة على تقديم المشروعات  الوكاالت وحث   (و) 
  أعاله.المذكورة (أ) إلى (د)  من

 االجتماع الحادي والثمانينالمقدمة إلى بالهيدروفلوروكربون متعلقة ال اتعومشرال

 خلفية

 بهدفحالة المساهمات اإلضافية التي تعهدت بها مجموعة من البلدان المانحة  بشأننة وثيقة يقدم أمين الخز       -22
 24 وحتى 8وتوافر الموارد. التخفيض التدريجي في المواد الهيدروفلوروكربونيةتنفيذ السريع في لبدء لتوفير دعم 

دوالر  12,588,623 بلداً وصرف 16من  دوالر أمريكي 23,410,162نة يأمين الخز استلم، 2018 أيار /مايو
 دوالر أمريكي. ,539,82110الرصيد المتاح للبرمجة في االجتماع الحادي والثمانين هو و 9،أمريكي

 67 نينوالثمالحادي اإلى االجتماع  ثنائي) والوكاالت المنفذة األربعالتعاون البصفتها قدمت حكومة كندا (      -23
في وثيقة  موصوفين، وطلب إعداد مشروع واحد (5المادة بلدان بلداً من  60نشطة التمكينية في تمويل لأل طلب

ً  13، و )2018لعام  المنفذة المعنيةوكاالت البرنامج عمل التعاون الثنائي و ً استثماريا بالمواد  لقينمتع مشروعا
قدمت وقطري). بالمشروع الالمتعلقة في الوثيقة  ين(موصوف 5المادة بلدان من بلدا  11في  نيةوبرکوروفلدرولهيا

 هذه الطلبات. نمعامة  لمحةاألمانة أدناه 

 طلبات التمويل لألنشطة التمكينية

 هيألنشطة التمكينية (لطلب تمويل  67والمنفذة ، قدمت الوكاالت الثنائية 5المادة بلدان بلدا من  60نيابة عن     -24
أفريقيا، وواحد من  من 26المحيط الهادئ، و منطقة من آسيا و 13الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و من أمريكا  11

 بلدانمن  2لفئة استة من  يوجديط الهادئ). ومن بين هذه الطلبات، جزر المح بلدان، وتسعة من أوروبا وآسيا الوسطى
 .5بلدان المادة طلبات  1يلخص الجدول و. 5المادة 

  
  
  والثمانينطلبات تمويل األنشطة التمكينية المقدمة إلى االجتماع الحادي  منعامة  لمحة   -1جدول ال

 إجمالي الطلبات* وثيقة اجتماع اللجنة التنفيذية الوكالة
 )التمويل المطلوب (دوالر أمريكي

 المجموع الدعم التكلفة
 267,500** 17,500 250,000 4 81/15 كندا

 389,480 25,480 364,000 5 81/16 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 6,062,620 396,620 5,666,000 49 81/17 برنامج األمم المتحدة للبيئة

 1,342,850 87,850 1,255,000 8 81/18 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
 267,500 17,500 250,000 1 81/19 البنك الدولي

 8,329,950 544,950 7,785,000 67  المجموع
 5بلدان المادة من  بلدا 60* الطلبات المقدمة نيابة عن 

 متعدد األطرافال** جزء من المخصصات الثنائية للصندوق 
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 األمانة الذي أجرته ستعراضاال

 د)تطلبات كل بلم تعديلها وفقا لممجموعة من األنشطة (ت احتوى كل طلب تمويل لألنشطة التمكينية على     -25
لة على امفقة الشبالموا أوصت األمانةووخطط التنفيذ والميزانيات.  ية لدعم تنفيذ األنشطة التمكينيةمؤسسالترتيبات الو

 .بونللهيدروفلوروكر في التمويل إلعداد مشروع استثماربصفة فردية ، والنظر جميع األنشطة التمكينية

ة إلى دمالتمكينية المق الموافقة على طلبات األنشطة إذا تمتأنه  في اإلشارة إلىاللجنة التنفيذية  ترغبقد      -26
 عددعم الوكالة) لدتكاليف  شامالً ( دوالر أمريكي 17,178,850 قدرهتم اعتماد تمويل سي، االجتماع الحادي والثمانين

 ةمعتمد ةتمكيني نشطةأ 145وعددهم  5المادة بلدان  من أصلفقط  بلداً  26لن يكون لدى و. 5بلدان المادة من  بلداً  119
 دوالر أمريكي). 4,354,900 (لن يكون تمويل هذه البلدان المتبقية أكثر من

  توصية األمانة
  

د للمواتخفيض التدريجي قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في مصدر التمويل لألنشطة التمكينية لل   -27
وعة من ن مجم، إما من المساهمات العادية أو من المساهمات الطوعية اإلضافية المقدمة مالهيدروفلوروكربونية

ستخصم من لتي اثنائية الوكالة ال بصفتهاحكومة كندا ستنفذها  ، باستثناء تلك التي5المادة  أطرافاألطراف غير 
  .الحكومة حسبما ذكرتاألطراف متعدد اللصندوق في االثنائية العادية  مساهماتها

  
  للمواد الهيدروفلوروكربونية مستقلةاستثمارية  لمشروعاتطلبات التمويل 

 امشروع 13 عددلتمويل ت كاالت الثنائية والمنفذة طلبا، قدمت الو5المادة بلدان من بلدا  11نيابة عن       -28 
 أمريكي دوالر 20,899,759بتكلفة إجمالية قدرها  الهيدروفلوروكربونيةللمواد بالكامل مطورا  مستقال ااستثماري

 .2، الواردة في الجدول الدعم شاملة تكلفة

  في قطاع التصنيع لمواد الهيدروفلوروكربونيةبامتعلقة ال لمشروعاتا لمحة عامة عن -2الجدول 

 الوكالة المشروعات االستثمارية

وثيقة 
اجتماع 
اللجنة 
 التنفيذية

 التمويل (دوالر أمريكي)

موافق عليهال الموصي به المطلوب

بغاز التبريد  134a -استبدال الهيدروفلوروكربون األرجنتين*
  في تصنيع الثالجات المنزلية أ600 -الهيدروكربون

 نعم 1,840,755 1,840,755 81/22 اليونيدو

- التحويل من خليط السيكلوبنتان + الهيدروفلوروكربون الصين
245fa  )C5+HFC-245fa  (السيكلوبنتانلى خليط إ

في أحد ) C5+HFOs(الهيدروفلوروأوليفينات  +
  مصانع الثالجات المنزلية (هايسنس كيلون)

 ال 757,558 3,877,300 81/29 اليوئنديبي

إلى  34a1 - التحويل من الهيدروفلوروكربون كولومبيا*
شركة األيزوبيوتان في تصنيع الثالجات المنزلية في 

    مابي

 نعم 1,114,350 1,114,350 81/30 اليوئنديبي

الجمهورية 
 الدومنيكية

إلى  34a1 - التحويل من الهيدروفلوروكربون
الثالجات التجارية  في تصنيع 290- الهيدروكربون

  المستقلة في شركة فاركو

 /اليوئنديبي
 كندا

 نعم 179,825 370,760 81/31

 34a1 -إزالة الهيدروفلوروكربون إكوادور
في تصنيع المستخدمين  404A -والهيدروفلوروكربون

  الثالجات التجارية في شركة إكاسا

 نعم 199,480 235,190 81/32 اليونيدو

في تصنيع الثالجات  34a1 -إزالة الهيدروفلوروكربون إكوادور
  في شركة إندوغلوب التجارية في شركة

 نعم 220,660 319,370 81/32  اليونيدو

إلى  34a1 - التحويل من الهيدروفلوروكربون مصر
الهيدروفلوروأوليفينات في تصنيع ألواح رغوة 

  البوليوريثان (مصنع أرمي)  

 ال 224,694 1,007,400 81/33 اليوئنديبي
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 الوكالة المشروعات االستثمارية

وثيقة 
اجتماع 
اللجنة 
 التنفيذية

 التمويل (دوالر أمريكي)

موافق عليهال الموصي به المطلوب

جمهورية إيران 
 اإلسالمية

إلى   34a1 - التحويل من الهيدروفلوروكربون
في تكييف الهواء المتنقل 1234y -الهيدروفلوروأوليفين

  في قطاع صناعة السيارات

 نعم 689,000 795,055 81/39 اليونيدو

تصنيع وحدات تكييف الهواء الكبيرة منشأة تحويل  األردن
 400ما يصل إلى وذات المستقلة ذات السطح الواحد 

 و R134a الهيدروفلوروكربون (كيلو وات من 
R407c   وR410a إلى البروبان (R290 كغاز تبريد 

  في شركة البتراء للصناعات الهندسية.

 نعم 1,637,610 3,437,311 81/40 اليونيدو

 و 34a1 - الهيدروفلوروكربونالتحويل من  لبنان
-R ناأليزوبيوتا إلى 404A -الهيدروفلوروكربون

600a البروبانو R-290  شركة في التبريد المنزلي في
  ليماتيك الصناعية

 نعم 1,053,858 2,174,163 81/42 اليونيدو

إلى  34a1 - الهيدروفلوروكربونالتحويل من  المكسيك*
ية في تصنيع الثالجات المنزل كغاز تبريداأليزوبيوتان 

القائمة على  والضواغط الترددية من
 إلى  القائمة على   34a1 -الهيدروفلوروكربون

  في شركة مابي المكسيكاأليزوبيوتان 

 /اليوئنديبي
 كندا

 نعم 3,118,650 3,118,650 81/45

و  34a1 -الهيدروفلوروكربوناستبدال  المكسيك
تبريد بغاز ال 404A -الهيدروفلوروكربون

ت التجارية في تصنيع الثالجا 600a -الهيدروكربون
  شركة إمبيرا في

 نعم 1,018,123 1,270,766 81/45 اليونيدو

إلى  34a1 - التحويل من الهيدروفلوروكربون زمبابوي
األيزوبيوتان في تصنيع الثالجات المنزلية في شركة 

  كابري (س م إ هاراري)
  

 /اليوئنديبي
 كندا

 نعم 563,526 1,338,689 81/52

  12,618,089 20,899,759     المجموع 
 هتقديم يعاد* 

 األمانة الذي أجرته ستعراضاال

 المشروعات المستقلة باستخدام نفس النهج عند استعراض الهيدروفلوروكربوناستعرضت األمانة مشروعات     -29
 من بالتحويل قونويتعل ريلتجاأو ا المنزلي لتبريدا علقطا عاًومشر 13 بين من عاًومشر 11. المستقلةاالستثمارية 

ان مشروعو). R 290( نابولبر) أو اR-600a( نابوتوأليزا لىإ R-404A المادة أو /و 134a -الهيدروفلوروكربون
 ي البولي يوريثان إلىفي تصنيع رغاو 134a -الهيدروفلوروكربون، أحدهما للتحويل من الرغاوىلقطاع 

السيكلوبنتان/  إلى245fa  -الهيدروفلوروكربونمن السيكلوبنتان/  تحويللاآلخر لو، الهيدروفلوروأوليفين
 .في الثالجات المنزليةعزل رغوة ك 1233zd -الهيدروفلوروأوليفين

  وصية األمانةت
  

المواد ب المتعلقةة االستثماري للمشروعاتنظر في كل طلب من طلبات التمويل ال في اللجنة التنفيذية ترغبقد    -30
، أثناء يضاأ والنظر" يةمشروعات االستثمارال" ) من جدول األعمالـ(ه 9في إطار البند  الهيدروفلوروكربونية

 ة المقدمةضافيإما من المساهمات العادية أو من المساهمات الطوعية اإل مداوالتها، في مصدر التمويل لكل مشروع
  .5المادة  أطرافمن مجموعة من األطراف غير 
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 شاملةالموافقة للحصول على اواألنشطة المقدمة ل اتعوالمشر

 خطة إدارة إزالة الموادلها اتالتفاقمنخفض ذات حجم استهالك بلدان الالتحقق من امتثال  تقارير
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

بلدا لغرض التحقق من االمتثال التفاق خطة إدارة  16اختارت األمانة عينة من  10،(ج) 61/46لمقرر وفقا ل     -31
 يحةرلشا ربقهو  قلتحقا دانبل رختياا في مةدلمستخا رلمعاييا دحأ نکاوإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 ميت مل، أمكن کلما، و )2021و  2019 عامي نبي( نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ططخ نم لتاليةا
، تمويالً لتقارير التحقق تتلقمنخفض ذات حجم استهالك بلدان الأن عددًا كبيًرا من ب العلم. ومع قللتحق سابقاً مرهختياا
، استخدمت األمانة قيقةللتحقق. وعند النظر في هذه الح بالفعل تمويال قدم لهابعض البلدان في هذه القائمة  يوجدقد و

، باإلضافة مضت ق قبل فترة ال تزيد عن خمس سنواتمعايير إضافية لالختيار: كان ينبغي الموافقة على التحقق الساب
البلدان وترد إلى معايير التوزيع الجغرافي ومستوى االستهالك والتوزيع بين الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة. 

وثالثة في أوروبا)  لالتينية ومنطقة البحر الكاريبيوثالثة في أمريكا اوأربعة في آسيا  في أفريقيا دان(ستة بل المختارة
 .3في الجدول 

  ةكلوروفلوروكربونيخطة إدارة إزالة المواد الهيدرولها اتللتحقق من االمتثال التفاق 5المادة  بلدانينة من ع -3 الجدول
خط أساس المواد  البلد الرقم

الهيدروكلوروفلوروكربونية 
(طن متري)

الوكالة الرئيسية / 
 المتعاونة

 طلب الشريحة التالية

 2020 اليونيدو 107.31 ألبانيا 1
 2020  اليونيب 88.00 البهاما 2
 2020 اليونيب 217.94 جمهورية أفريقيا الوسطى 3
 2020 اليوئنديبي 283.62 كوبا 4
 2020 اليوئنديبي 152.79 فيجي 5
 2020 اليونيب 25.70 غامبيا 6
 2020 اليونيب 41.93 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 7
 2020 اليونيب 196.30 مالوي 8
 2020 اليونيب 23.73 منغوليا 9

 2020 اليونيدو 290.39 النيجر 10
 2020 اليونيب 3.96 سانت لوسيا 11
 2020 اليونيب 39.00 تومي وبرينسيبيسان  12
 2020 اليونيدو 151.11 صربيا 13
 2020 اليوئنديبي 235.20 النكا سري 14
 2020 اليونيدو 124.10 نستاناتركم 15
 2020 اليونيب 2.67 أوغندا 16

  

  
  
  
  
  

                                                 
في المائة من البلدان التي لديها خط أساس الستهالك المواد  20أن تقدم، في أول اجتماع في كل سنة، قائمة تمثل طلب من األمانة    10

لهم موافقة على تمويطن متري، ولديها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية معتمدة، لل 360الهيدروكلوروفلوروكربونية يصل إلى 
  تلك البلدان التفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  لالتحقق من امتثاألغراض 
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  توصية األمانة
 

 لتي ستقدما للعما مجرالب يالتهادتع في درجتأن ب المعنية ذةلمنفوا لثنائيةا تکاالولا مطالبة في يةذلتنفيا للجنةا بغرت دق      -32
 نيةوبرکوروفلوروکلدرويلها وادلما لةإدارة إزا ططخ نم لیوألا حلةرللم قلتحقا لتقارير تمويال، والثمانين لثانيا عالجتماا لیإ

  .3ي الجدول ف الواردين 5بلدان المادة لكل بلد من  ،تكاليف الدعمدوالر أمريكي، باإلضافة إلى   30,000 في المبلغ
  

 شاملةالموافقة للحصول على ال اتعومشر

ً  140هذه الوثيقة بيضم المرفق األول       -33 ً ونشاطا شاملة  يكيدوالر أمر 20,695,526بقيمة إجمالية قدرها مشروعا
ت ألحكام ذاط أو اللموافقة الشاملة. وستشمل الموافقة على هذه المشروعات الشرو مبه الموصي ة،تكاليف دعم الوكال

ائح ذات طة بالشرالموافقة على برامج التنفيذ المرتب لك، وكذالموازيةصحائف تقييم المشروعات  فيالواردة الصلة 
 الصلة من المشروعات المتعددة السنوات.

 ةفرديفيها بصفة استثمارية للنظر  مشروعات

تكاليف دعم  ملةشا أمريكي دوالر 59,842,976بقيمة إجمالية قدرها  ا/ نشاط اسبعة وعشرون مشروع     -34
 الة الموادمن المرحلة الثانية من خطة إدارة إز ةالثانيللشريحة دوالر أمريكي  19,984,461، منها الوكالة

خطة ية من الثان المرحلةدوالر أمريكي للشريحة األولى من  28,587,288، و نية للصينالهيدروكلوروفلوروكربو
 بلمطلوا لمبلغا شاملةدوالر أمريكي  301,872,605(المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين إنتاج إدارة إزالة 

وروكربونية الهيدروكلوروفلالمواد إنتاج خطة إدارة إزالة ل مريكيأ رالدو 257,285,587 ومنه، ألمبدا حيث من
 رالدو 13,582,054الهيدروفلوروكربونية بقيمة إجمالية قدرها  ادبالمو متعلقين ونشاطا عاًومشر 16، و للصين)

 ة.ديرف بصفة مفيه لنظرا اقترح، ألمانةا الذي أجرته ستعراضاال بعدو، الوكالة عمد تكاليفشاملة  مريكيأ

حسب المادة و فت األمانة المشروعات حسب القطاع، صنلتسهيل عمل اللجنة التنفيذية      - 35
  .4الجدول  مبين فيعلى النحو ال، للمشكالتوفقاً  م) وجمعتههيدروفلوروكربونيةأو هيدروكلوروفلوروكربونية (

  المشروعات االستثمارية المقدمة للنظر فيها بصفة فردية  -4الجدول 

 الوكالة المشروع البلد
اجتماع وثيقة 

اللجنة 
 التنفيذية

 المشكلة

 نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ططخ نم الثانية حلةرللم
 وادلما لةإدارة إزا ةطخ بنغالديش

(المرحلة الثانية،  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
  الشريحة األولى)

 التقنية مشكالتالجميع تم حل  81/23 اليوئنديبي/ اليونيب
 المرحلة الثانية ،التكلفةوالمتعلقة ب

من خطة إدارة إزالة المواد 
  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نيجيريا
(المرحلة الثانية،  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 الشريحة األولى)

اليونيدو/  /اليوئنديبي
  إيطاليا

 التقنية مشكالتالجميع تم حل  81/47
 المرحلة الثانية ،التكلفةوالمتعلقة ب

من خطة إدارة إزالة المواد 
  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نمطلب شريحة من المرحلة األولى، المرحلة الثانية  
 - بوليفيا (دولة 

متعددة 
 القوميات)

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ
(المرحلة األولى،  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 الشريحة الرابعة)

  تحديات إبالغ البياناتاستمرار  81/25 اليونيدو

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ بوروندي
(المرحلة األولى،  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  الشريحة الثالثة)

تطلب  ؛نقطة البدايةخفضت  81/26  اليونيدو/ اليونيب
 تعديلالحكومة من أمانة األوزون 

  خط األساس
 وادلما لةإدارة إزا ةطخ الصين

خطة قطاع تكييف  - نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 التقنية مشكالتالجميع تم حل  81/29 اليونيدو

المرحلة الثانية  ،التكلفةوالمتعلقة ب
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 الوكالة المشروع البلد
اجتماع وثيقة 

اللجنة 
 التنفيذية

 المشكلة

من خطة إدارة إزالة المواد   هواء الغرف (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ الصين
لتبريد قطاع خدمة ا - نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)

 التقنية مشكالتالجميع تم حل  81/29  اليونيب/ اليابان
 المرحلة الثانية ،التكلفةوالمتعلقة ب

من خطة إدارة إزالة المواد 
  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ إكوادور
اري مشروع استثم - نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  للرغوة (المرحلة األولى)

تأجيل رغوة الرش بسبب  يجب 81/32 اليونيدو
  التكنولوجيا

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ غانا
(المرحلة األولى،  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  الشريحة الخامسة)

، التعديل االستهالك ونقطة البداية 81/35 إيطاليا /اليوئنديبي
في للهيدروفلوروكربون التحديثي 

  برنامج حوافز المستخدم النهائي
 وادلما لةإدارة إزا ةطخ اإندونيسي

(المرحلة الثانية،  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
  الشريحة الثانية)

البنك الدولي/ 
 اليوئنديبي

 تحويلواحتمال األموال  إعادة 81/38
  لمؤسسة المستفيدةا

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ لبنان
(المرحلة الثانية،  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  الشريحة الثانية)

ذات االستخدام المؤقت لتكنولوجيا  81/42 اليوئنديبي
 عالميعلى إحداث احترار  قدرة

  مرتفع
  79/45(ز) و 78/3وفقا للقرارين مشروعات استثمارية فردية لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية 

بغاز التبريد  134a -استبدال الهيدروفلوروكربون األرجنتين
في تصنيع الثالجات  أ600 -الهيدروكربون

  المنزلية

  تم التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة 81/22 اليونيدو

التحويل من خليط السيكلوبنتان +  الصين
-245fa  )C5+HFC- الهيدروفلوروكربون

245fa  ( السيكلوبنتان +إلى خليط 
في أحد ) C5+HFOs(الهيدروفلوروأوليفينات 

  مصانع الثالجات المنزلية (هايسنس كيلون)

 اتفاق بشأن التكلفةال يوجد  81/29 اليوئنديبي

إلى  34a1 - التحويل من الهيدروفلوروكربون كولومبيا
األيزوبيوتان في تصنيع الثالجات المنزلية في 

    ة مابيشرك

تم التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة.  81/30 اليوئنديبي
  بدأت الشركة في التحويل

الجمهورية 
 الدومنيكية

إلى  34a1 - التحويل من الهيدروفلوروكربون
الثالجات التجارية  في تصنيع 290- الهيدروكربون

  المستقلة في شركة فاركو

 بشأن التكلفةتم التوصل إلى اتفاق  81/31  / كندا اليوئنديبي

 34a1 -إزالة الهيدروفلوروكربون إكوادور
في المستخدمين  404A -والهيدروفلوروكربون

  تصنيع الثالجات التجارية في شركة إكاسا

 تم التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة 81/32 اليونيدو

في المستخدم  34a1 -إزالة الهيدروفلوروكربون إكوادور
في شركة  شركةتصنيع الثالجات التجارية في 

  إندوغلوب

 تم التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة 81/32 اليونيدو

إلى  34a1 - التحويل من الهيدروفلوروكربون مصر
الهيدروفلوروأوليفينات في تصنيع ألواح رغوة 

  البوليوريثان (مصنع أرمي)  

التكرار غير مؤكدة. ال يوجد قابلية  81/33 اليوئنديبي
  اتفاق بشأن التكلفة 

جمهورية 
إيران 

 اإلسالمية

إلى   34a1 - التحويل من الهيدروفلوروكربون
في تكييف الهواء  1234y -الهيدروفلوروأوليفين

  المتنقل في قطاع صناعة السيارات

 تم التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة 81/39 اليونيدو

تصنيع وحدات تكييف الهواء الكبيرة منشأة تحويل  األردن
ما يصل إلى وذات المستقلة ذات السطح الواحد 

  الهيدروفلوروكربون كيلو وات من  400
)R134a  و R407c   وR410a إلى البروبان (

R290 في شركة البتراء للصناعات  كغاز تبريد
  الهندسية.

  

تم التوصل اتفاق بشأن التكلفة.  81/40 اليونيدو
محتمل في صرف تكاليف تأخير 

  التشغيل اإلضافية
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 الوكالة المشروع البلد
اجتماع وثيقة 

اللجنة 
 التنفيذية

 المشكلة

 و 34a1 - الهيدروفلوروكربونالتحويل من  لبنان
 نأليزوبيوتاا إلى 404A -الهيدروفلوروكربون

R-600a البروبانو R-290 ي التبريد المنزلي ف
  شركة ليماتيك الصناعيةفي 

 تم التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة 81/42 اليونيدو

إلى  34a1 - الهيدروفلوروكربونالتحويل من  المكسيك
في تصنيع الثالجات  كغاز تبريداأليزوبيوتان 

القائمة على  المنزلية والضواغط الترددية من
 إلى  القائمة على   34a1 -الهيدروفلوروكربون

  في شركة مابي المكسيكاأليزوبيوتان 

 تم التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة 81/45  / كندا اليوئنديبي

و  34a1 -الهيدروفلوروكربوناستبدال  المسكيك
التبريد  بغاز 404A -الهيدروفلوروكربون

جات في تصنيع الثال 600a -الهيدروكربون
  شركة إمبيرا التجارية في

 تم التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة 81/45 اليونيدو

إلى  34a1 - التحويل من الهيدروفلوروكربون زمبابوي
األيزوبيوتان في تصنيع الثالجات المنزلية في 

  شركة كابري (س م إ هاراري)
  

 تم التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة 81/52 اليوئنديبي
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AFGHANISTAN

SEVERAL

Technical assistance/support

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

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

ALBANIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO $30,000 $2,700 $32,7001.1

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $8,500 $1,105 $9,6050.4

$68,500 $5,905 $74,405Total for Albania 1.5

ARGENTINA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $250,000 $17,500 $267,500

$250,000 $17,500 $267,500Total for Argentina

BAHRAIN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
6/2018-5/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

Technical assistance/support

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

$235,000 $10,500 $245,500Total for Bahrain

BANGLADESH

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $61,000 $4,270 $65,270

1
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Enabling activities for HFC phase-down UNDP $14,000 $980 $14,980

Enabling activities for HFC phase-down Canada $75,000 $5,250 $80,250

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

BELIZE

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IX: 
6/2018-5/2020)

UNEP $98,176 $0 $98,176

$98,176 $98,176Total for Belize

BENIN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $65,000 $8,450 $73,450

Approved on the understanding that UNEP and UNIDO would 
assist the Government to implement the recommendations 
contained in the verification report for HCFC consumption, and 
would report on the progress made in this regard at the time of the 
next tranche submission.

3.5

SEVERAL

Technical assistance/support

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

$215,000 $18,950 $233,950Total for Benin 3.5

BOTSWANA

SEVERAL

Technical assistance/support

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

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

BURUNDI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 8/2018-7/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Burundi
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CAPE VERDE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,9000.1

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNEP $30,000 $3,900 $33,900

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 6/2018-5/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$145,000 $7,800 $152,800Total for Cape Verde 0.1

CHAD

SEVERAL

Technical assistance/support

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

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

CHILE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNDP $1,401,911 $98,134 $1,500,04523.2

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

UNIDO $618,420 $43,289 $661,7096.4

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

UNEP $130,962 $17,025 $147,9871.5

$2,151,293 $158,448 $2,309,741Total for Chile 31.2

CHINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, balance of 
second tranche) (extruded polystyrene foam sector plan)

Germany $3,988 $475 $4,463

$3,988 $475 $4,463Total for China
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COLOMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNDP $1,137,247 $79,607 $1,216,854

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNDP, UNEP and the Government of Germany 
until the Secretariat had reviewed the verification report for 2015, 
2016 and 2017 and confirmed that the Government of Colombia 
was in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 

 with the Executive Committee; that UNDP would report the actual 
IOC incurred during the conversion to reduced-HFO formulations 
in the foam sector when requesting a future tranche of stage II of 
the HPMP, on the understanding that if the IOC were below US 
$2.13/kg the Government would return the associated funds to the 
Multilateral Fund in line with decision 75/44(b)(vi); and that 
 UNDP would continue assisting the Government to enact the ban 
on the use of HCFC-141b in the fire protection sector as soon as 
possible.

34.6

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

UNDP $130,760 $9,154 $139,914

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNDP, UNEP and the Government of Germany 
until the Secretariat had reviewed the verification report for 2015, 
2016 and 2017 and confirmed that the Government of Colombia 
was in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 

 with the Executive Committee; that UNDP would report the actual 
IOC incurred during the conversion to reduced-HFO formulations 
in the foam sector when requesting a future tranche of stage II of 
the HPMP, on the understanding that if the IOC were below US 
$2.13/kg the Government would return the associated funds to the 
Multilateral Fund in line with decision 75/44(b)(vi); and that 
 UNDP would continue assisting the Government to enact the ban 
on the use of HCFC-141b in the fire protection sector as soon as 
possible.

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

Germany $162,900 $20,919 $183,819

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNDP, UNEP and the Government of Germany 
until the Secretariat had reviewed the verification report for 2015, 
2016 and 2017 and confirmed that the Government of Colombia 
was in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 

 with the Executive Committee; that UNDP would report the actual 
IOC incurred during the conversion to reduced-HFO formulations 
in the foam sector when requesting a future tranche of stage II of 
the HPMP, on the understanding that if the IOC were below US 
$2.13/kg the Government would return the associated funds to the 
Multilateral Fund in line with decision 75/44(b)(vi); and that 
 UNDP would continue assisting the Government to enact the ban 
on the use of HCFC-141b in the fire protection sector as soon as 
possible.

1.9
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HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (technical assistance in policies formulation and 
implementation)

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

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNDP, UNEP and the Government of Germany 
until the Secretariat had reviewed the verification report for 2015, 
2016 and 2017 and confirmed that the Government of Colombia 
was in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 

 with the Executive Committee; that UNDP would report the actual 
IOC incurred during the conversion to reduced-HFO formulations 
in the foam sector when requesting a future tranche of stage II of 
the HPMP, on the understanding that if the IOC were below US 
$2.13/kg the Government would return the associated funds to the 
Multilateral Fund in line with decision 75/44(b)(vi); and that 
 UNDP would continue assisting the Government to enact the ban 
on the use of HCFC-141b in the fire protection sector as soon as 
possible.

0.6

$1,480,907 $116,180 $1,597,087Total for Colombia 37.0

COMOROS

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500

$50,000 $3,500 $53,500Total for Comoros

CONGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNIDO $15,000 $1,050 $16,050

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNEP $25,000 $3,250 $28,250

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 6/2018-5/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$125,000 $4,300 $129,300Total for Congo

CONGO, DR

SEVERAL

Technical assistance/support

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

$150,000 $10,500 $160,500Total for Congo, DR
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COSTA RICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNDP $40,000 $2,800 $42,800

$40,000 $2,800 $42,800Total for Costa Rica

COTE D'IVOIRE

SEVERAL

Technical assistance/support

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

$150,000 $10,500 $160,500Total for Cote D'Ivoire

CUBA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $75,000 $5,250 $80,250

Enabling activities for HFC phase-down Canada $75,000 $5,250 $80,250

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

DJIBOUTI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 7/2018-6/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500

$135,000 $3,500 $138,500Total for Djibouti

DOMINICA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 6/2018-5/2020 )

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Dominica
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EGYPT

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XII: 1/2019-12/2020)

UNIDO $292,253 $20,458 $312,711

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $145,000 $10,150 $155,150

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $105,000 $7,350 $112,350

$542,253 $37,958 $580,211Total for Egypt

EL SALVADOR

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down Canada $50,000 $3,500 $53,500

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $100,000 $7,000 $107,000

$150,000 $10,500 $160,500Total for El Salvador

EQUATORIAL GUINEA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase III: 
6/2018-5/2020)

UNEP $102,400 $0 $102,400

Technical assistance/support

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

$252,400 $10,500 $262,900Total for Equatorial Guinea

ETHIOPIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNEP $22,000 $2,860 $24,860

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNIDO $8,000 $560 $8,560
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SEVERAL

Technical assistance/support

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

$125,000 $10,070 $135,070Total for Ethiopia

GABON

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 7/2018-6/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Gabon

GEORGIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $119,400 $8,955 $128,355

Approved on the understanding that an updated verification report 
to include 2016 and 2017 consumption data would be submitted 
by June 2018; that Georgia had consumption in the servicing 
sector only; and that the financial incentive scheme would enhance 
the sustainability of the training of servicing technicians, and that 
end-users would provide co financing to participate in the scheme.

1.2

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 6/2018-5/2020)

UNDP $85,000 $5,950 $90,950

Technical assistance/support

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

$299,400 $21,555 $320,955Total for Georgia 1.2

GHANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNDP $60,000 $4,200 $64,200

$60,000 $4,200 $64,200Total for Ghana
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GRENADA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 6/2018-5/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $50,000 $3,500 $53,500

$135,000 $3,500 $138,500Total for Grenada

GUATEMALA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO $42,850 $3,214 $46,0641.2

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $23,250 $3,023 $26,2730.2

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VIIIl: 7/2018-6-2020)

UNEP $159,744 $0 $159,744

$225,844 $6,237 $232,081Total for Guatemala 1.4

GUINEA-BISSAU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNIDO $10,000 $700 $10,700

SEVERAL

Technical assistance/support

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

$125,000 $9,950 $134,950Total for Guinea-Bissau
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GUYANA

SEVERAL

Technical assistance/support

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

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

HONDURAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO $60,000 $4,500 $64,500

Approved on the understanding that UNEP and the Government 
will intensify efforts to implement the training activities for 
refrigeration technicians associated with stage I of the HPMP; that 
UNEP would submit a progress report to each meeting on the 
implementation of activities under UNEP’s components associated 
with stage I of the HPMP, including disbursments achieved, until 
the submission of the fifth and final tranche of stage I of the 
HPMP; that the disbursement targets for the total amount of funds 
approved for the UNEP components of the first, second and third 
tranches of stage I of the HPMP for Honduras are 50 per cent by 
30 September 2018, 80 per cent by 31 March 2019, and 100 per 
cent by December 2019, and for the UNEP component of the 
fourth tranche are 20 per cent disbursement by 31 March 2019 and 
50 per cent disbursement by December 2019; and if Honduras 
were to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

3.0

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Approved on the understanding that UNEP and the Government 
will intensify efforts to implement the training activities for 
refrigeration technicians associated with stage I of the HPMP; that 
UNEP would submit a progress report to each meeting on the 
implementation of activities under UNEP’s components associated 
with stage I of the HPMP, including disbursments achieved, until 
the submission of the fifth and final tranche of stage I of the 
HPMP; that the disbursement targets for the total amount of funds 
approved for the UNEP components of the first, second and third 
tranches of stage I of the HPMP for Honduras are 50 per cent by 
30 September 2018, 80 per cent by 31 March 2019, and 100 per 
cent by December 2019, and for the UNEP component of the 
fourth tranche are 20 per cent disbursement by 31 March 2019 and 
50 per cent disbursement by December 2019; and if Honduras 
were to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

2.0
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SEVERAL

Technical assistance/support

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

$260,000 $21,500 $281,500Total for Honduras 5.0

INDONESIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down IBRD $250,000 $17,500 $267,500

$250,000 $17,500 $267,500Total for Indonesia

IRAQ

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $250,000 $17,500 $267,500

$250,000 $17,500 $267,500Total for Iraq

JAMAICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNDP $40,000 $2,800 $42,800

$40,000 $2,800 $42,800Total for Jamaica

KENYA

SEVERAL

Technical assistance/support

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

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

KIRIBATI

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500

$50,000 $3,500 $53,500Total for Kiribati
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KUWAIT

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
6/2018-5/2020)

UNEP $134,810 $0 $134,810

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $250,000 $17,500 $267,500

$384,810 $17,500 $402,310Total for Kuwait

KYRGYZSTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNEP $155,800 $20,254 $176,054

Approved on the understanding that end-users would provide co-
financing to participate in the incentive programme for retrofit or 
replacement of air-conditioning equipment to technologies with 
low global warming potential refrigerants; and that, if Kyrgyzstan 
were to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.2

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNDP $175,000 $12,250 $187,250

Approved on the understanding that end-users would provide co-
financing to participate in the incentive programme for retrofit or 
replacement of air-conditioning equipment to technologies with 
low global warming potential refrigerants; and that, if Kyrgyzstan 
were to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.5

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2019-12/2020)

UNEP $148,262 $0 $148,262

$479,062 $32,504 $511,566Total for Kyrgyzstan 0.7

LAO, PDR

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase IX: 
12/2018-11/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000
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Technical assistance/support

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

$180,000 $6,650 $186,650Total for Lao, PDR

LESOTHO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage Germany $30,000 $3,900 $33,900

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

LIBYA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (Phase V: 
7/2018-6/2020)

UNIDO $174,164 $12,191 $186,355

Technical assistance/support

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

$324,164 $22,691 $346,855Total for Libya

MADAGASCAR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $44,000 $5,720 $49,720

Approved on the understanding that Madagascar has consumption 
in the servicing sector only; and that the financial incentive scheme 
would enhance the sustainability of the training of servicing 
technicians, and that end-users would provide co financing to 
participate in the scheme.

2.3

SEVERAL

Technical assistance/support

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

$194,000 $16,220 $210,220Total for Madagascar 2.3

MALAWI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNIDO $15,000 $1,050 $16,050
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Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNEP $25,000 $3,250 $28,250

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Approved on the understanding that if Malawi were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

1.8

SEVERAL

Technical assistance/support

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

$230,000 $20,000 $250,000Total for Malawi 1.8

MALDIVES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 12/2018-11/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Maldives

MALI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 7/2018-6/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

Technical assistance/support

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

$235,000 $10,500 $245,500Total for Mali

MARSHALL ISLANDS

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500

$50,000 $3,500 $53,500Total for Marshall Islands
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MAURITANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase VI: 
6/2018-5/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

Technical assistance/support

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

$235,000 $10,500 $245,500Total for Mauritania

MEXICO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

Spain $1,070,000 $122,731 $1,192,731

 Noted that one enterprise in the aerosol sector, conversion of 
which was approved on the basis of the use of an alternative with 
low GWP, is temporarily using approximately two metric tonnes of 
HFC-365mfc and HFC-227ea in one cleaning application, owing 
to corrosiveness issues. UNIDO was requested to continue 
assisting the Government in identifying a low GWP alternative for 
the application mentioned above during the implementation of the 
HPMP; and to report to the Executive Committee on the status of 
use of the interim technology at each meeting, until the technology 
originally selected or another technology with a low-GWP has 
been fully introduced.

13.1

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

UNIDO $2,139,719 $149,780 $2,289,499

 Noted that one enterprise in the aerosol sector, conversion of 
which was approved on the basis of the use of an alternative with 
low GWP, is temporarily using approximately two metric tonnes of 
HFC-365mfc and HFC-227ea in one cleaning application, owing 
to corrosiveness issues. UNIDO was requested to continue 
assisting the Government in identifying a low GWP alternative for 
the application mentioned above during the implementation of the 
HPMP; and to report to the Executive Committee on the status of 
use of the interim technology at each meeting, until the technology 
originally selected or another technology with a low-GWP has 
been fully introduced.

33.2

$3,209,719 $272,511 $3,482,230Total for Mexico 46.3

MICRONESIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500

$50,000 $3,500 $53,500Total for Micronesia
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MOROCCO

SEVERAL

Technical assistance/support

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

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

MOZAMBIQUE

SEVERAL

Technical assistance/support

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

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

MYANMAR

SEVERAL

Technical assistance/support

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

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

NAURU

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500

$50,000 $3,500 $53,500Total for Nauru

NEPAL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 11/2018-10/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

Technical assistance/support

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

$180,000 $6,650 $186,650Total for Nepal
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NICARAGUA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,9000.6

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $50,000 $4,500 $54,5001.4

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IX: 
7/2018-6/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

Technical assistance/support

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

$315,000 $18,900 $333,900Total for Nicaragua 2.0

NIGER

SEVERAL

Technical assistance/support

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

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

NIUE

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500

$50,000 $3,500 $53,500Total for Niue

OMAN

SEVERAL

Technical assistance/support

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

$150,000 $10,500 $160,500Total for Oman
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PAKISTAN

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $250,000 $17,500 $267,500

$250,000 $17,500 $267,500Total for Pakistan

PANAMA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down Canada $50,000 $3,500 $53,500

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $100,000 $7,000 $107,000

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

PARAGUAY

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $75,000 $5,250 $80,250

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $75,000 $5,250 $80,250

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

RWANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNIDO $8,000 $560 $8,560

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNEP $22,000 $2,860 $24,860

$30,000 $3,420 $33,420Total for Rwanda

SAINT KITTS AND NEVIS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
6/2018-5/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000
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Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500

$135,000 $3,500 $138,500Total for Saint Kitts and Nevis

SAMOA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500

$50,000 $3,500 $53,500Total for Samoa

SAO TOME AND PRINCIPE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,9000.1

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNEP $30,000 $3,900 $33,900

SEVERAL

Technical assistance/support

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

$155,000 $14,450 $169,450Total for Sao Tome and Principe 0.1

SAUDI ARABIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $250,000 $17,500 $267,500

$250,000 $17,500 $267,500Total for Saudi Arabia

SEYCHELLES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
6/2018-5/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Seychelles
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SIERRA LEONE

SEVERAL

Technical assistance/support

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

$95,000 $6,650 $101,650Total for Sierra Leone

SOLOMON ISLANDS

SEVERAL

Technical assistance/support

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

$95,000 $6,650 $101,650Total for Solomon Islands

SOUTH SUDAN

SEVERAL

Technical assistance/support

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

$95,000 $6,650 $101,650Total for South Sudan

SRI LANKA

SEVERAL

Technical assistance/support

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

$150,000 $10,500 $160,500Total for Sri Lanka

SUDAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening (phase IX: 7/2018-
6/2020)

UNEP $186,701 $0 $186,701

$186,701 $186,701Total for Sudan
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SURINAME

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $29,000 $2,610 $31,610

Approved on the understanding that funding under the last tranche 
of stage I of the HPMP for Suriname would be considered only 
after the Government has addressed all the issues identified in the 
verification report and implemented relevant actions that had 
strengthened import/export licensing and quota systems; and if 
Suriname were to decide to proceed with retrofits and associated 
servicing to flammable and toxic refrigerants in refrigeration and 
air-conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Approved on the understanding that funding under the last tranche 
of stage I of the HPMP for Suriname would be considered only 
after the Government has addressed all the issues identified in the 
verification report and implemented relevant actions that had 
strengthened import/export licensing and quota systems; and if 
Suriname were to decide to proceed with retrofits and associated 
servicing to flammable and toxic refrigerants in refrigeration and 
air-conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.3

$64,000 $7,160 $71,160Total for Suriname 0.3

SWAZILAND

SEVERAL

Technical assistance/support

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

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

TANZANIA

SEVERAL

Technical assistance/support

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

$95,000 $6,650 $101,650Total for Tanzania
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TRINIDAD AND TOBAGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $145,000 $10,875 $155,875

Approved on the understanding that the funds approved would not 
be disbursed by the Treasurer to UNDP until the Secretariat has 
reviewed the verification report for the years 2015 to 2017 that 
would be submitted no later than 15 July 2018, and confirmed that 
the Government is in compliance with the Montreal Protocol and 
its Agreement with the Executive Committee; and in case the 
verification report is not submitted in line with above, the funding 
approved for the fourth tranche would be returned to the 
Multilateral Fund and the tranche request with the verification 
report would be resubmitted at a future meeting.

11.2

$145,000 $10,875 $155,875Total for Trinidad and Tobago 11.2

TUVALU

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500

$50,000 $3,500 $53,500Total for Tuvalu

UGANDA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500

$50,000 $3,500 $53,500Total for Uganda

VANUATU

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500

$50,000 $3,500 $53,500Total for Vanuatu

VENEZUELA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $250,000 $17,500 $267,500

$250,000 $17,500 $267,500Total for Venezuela
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ZAMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that if Zambia were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.6

$30,000 $3,900 $33,900Total for Zambia 0.6

REGION: ASP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Development of stage II of HCFC phase-out management 
plans for PIC countries through regional approach

UNEP $360,000 $46,800 $406,800

Approved on the understanding that no further funding for project 
preparation would be made available for any Pacific Island country 
which submits a stage III of the HPMP after 2025.

$360,000 $46,800 $406,800Total for Region: ASP

146.0GRAND TOTAL $19,355,217 $1,340,309 $20,695,526
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