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  رافــاألطـ لمتعدددوق االــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو الثالثاالجتمــــــاع 

 2018مايو/ أيار  31إلى  27من   ،مونتريال
 
 
 

 2019لعام  اتالمشروع المجمعة عن إتمامتقارير ال
 

  خلفية
 
 اللجنة حثتوفي كل اجتماع من اجتماعاتها.  التي لم تقدم بعد اتالمشروعنجاز إعالجت اللجنة التنفيذية مسألة تقارير   -1

تقارير  -الثمانين الثالث وع في االجتما - الت الثنائية والمنفذة على تقديم، الوكافي جملة أمور، االجتماع الثاني والثمانينفي 
ب في وضح األسباوأن ت، تقديمهاان من المقرر الفردية التي ك اتعوالسنوات والمشرة المتعددلالتفاقات  اتإنجاز المشروع

ز إنجاقارير تمن  يبهانص إنهاءوالمتعاونة على تنسيق عملها عن كثب في  الرئيسة. كما حثت اللجنة الوكاالت حالة عدم تقديمهم
 82/42مقرر (المني الز المكتملة وفقًا للجدول اتإنجاز المشروعتقديم تقارير  الرئيسةللوكالة المنفذة  كي يتسنىل اتالمشروع

 (ب) و (ج)).
  
، بناًء على التي لم تقدم بعد اتإنجاز المشروع(ب) و (ج)، أعدت األمانة قائمة بجميع تقارير  82/42عمالً بالمقرر   -2

 /يناير 24غ التخطيط في المنفذة في بالو، وأرسلتها إلى الوكاالت الثنائية 2017ام المعلومات الواردة في التقرير المرحلي لع
 .2019 كانون الثاني

  
، وترد تقارير في المرفقين األول والثاني 1للتقديم التي وردت قبل الموعد النهائي اتإنجاز المشروعتقارير وترد   -3

 هذه الوثيقة.بفي المرفقات من الثالث إلى الخامس  والثمانينلالجتماع الثالث  تقديمها المعلقة المستحق اتإنجاز المشروع
  

  التي تم استالمهاة السنوات المتعددلالتفاقات  اتالمشروع تقارير إنجاز
  
تقرير  164المنفذة و، قدمت الوكاالت الثنائية التي أنجزتة السنوات المتعددمن االتفاقات  181ين ما مجموعه من ب   -4

. وترد 1في الجدول  موضحال تقريرا لم يقدموا بعد على النحو 17  مع وجود ،ن، قبل االجتماع الثالث والثمانيإنجاز المشروع
  هذا التقرير.ب األول المرفقفي الثاني والثمانين بعد االجتماع  الذين قدموابالعشرين تقريرا قائمة 

  
  
  

                                                 
 5حتى إنجاز المشروعات ، ولكن تم قبول تقارير 2019 نيسان /أبريل 1 فيثمانية أسابيع إنجاز المشروعات وهو لتقديم تقارير كان الموعد النهائي   1

  .2019 نيسان /أبريل
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/12 
 
 

2 

 ة السنواتالمتعددلالتفاقات  اتتقارير إنجاز المشروعنظرة عامة على  -1الجدول 

 مكتملة الوكالة الرئيسة
تم استالمها قبل االجتماع 

  والثمانينالثاني 
تم استالمها بعد االجتماع 

 الثاني والثمانين
 لم تقدم بعد

 1 0 2 3 كندا
 2 0 3 5 فرنسا
 1 1 8 10 ألمانيا
 0 0 1 1 اليابان

 1 11 21 33 اليوئنديبي
 2 1 55 58 اليونيب
 0 4 44 48 اليونيدو

 10 3 10 23 البنك الدولي
 17 20 144 181 المجموع

  
التي تمت إزالتها، المواد المستنفدة لألوزون و، المصروفةاألموال اإلجمالية ملخص لتحليل  2يرد في الجدول   -5

  ة السنوات.المتعددتفاقات ال إنجاز المشروع ريرتق 20والتأخير في إكمال 
 

ة السنوات المتعدداقات االتفتقارير ر تأخو التي تمت إزالتهاالمواد المستنفدة لألوزون و نظرة عامة على الميزانية -2الجدول 
  الثاني والثمانينالمقدمة بعد االجتماع 

 الوكالة الرئيسة
متوسط التأخير   اإلزالة بالطن من قدرات استنفاذ األوزون  السنوات (دوالر أمريكي) المتعددأموال االتفاق 

 الفعلية المعتمدة المصروفة المعتمدة  (أشهر)
 44.00 1,802.1 1,914.7 5,025,860 5,025,860 ألمانيا

 1.82 4,799.7 4,868.9 72,237,584 74,726,394 اليوئنديبي
 23.00 40.0 40.0 2,392,050 2,618,342 اليونيب
 6.25 312.8 318.7 50,280,609 57,767,991 اليونيدو

 22.94 6,641.8 6,823.6 129,936,103 140,138,587 البنك الدولي
 19.60 13,596.4 13,965.9 259,872,206 280,277,174 المجموع

 
  أسباب التأخير

 
توقيع المطول على ، مثل الاألعباء اإلداريةب ويتعلق ذلكللتأخير.  انالمتكرر السببان ماتصميم المشروع والتخطيط ه  -6

 د.التبري أو تحديد المستفيدين من مشروع خبير استشاري لتعيينوقت الالزم تخطيط مثل المشاكل الو مذكرة التفاهم
  
على أنشطة  امباشر تأثيراعدم كفاية عدد الموظفين على المستوى الحكومي هو سبب آخر متكرر للتأخير ويؤثر و  -7

 حدة إدارةوداخل لمدة خمس سنوات وظيفتين ، تسبب تناوب الموظفين في شغور في إحدى الحاالتفوع في كل مرحلة. المشر
كمستشار  ف متقاعد، كان على المشروعات إعادة الهيكلة أو في حالة واحدة تم تعيين موظحل هذه المشاكلومن أجل  المشروع.

ي المشروع ف لى تنفيذع بالمثل أثرت التغييرات الهيكلية األوسع في المؤسسات العامة وكذلك. يةاالنتقالالمرحلة للمساعدة في 
 لوكاالتاأو  طنيةة عن سيطرة وحدة األوزون الومية أيًضا في حدوث تأخيرات خارجالسياسية والحكو المسائلتتسبب و. موعده

ين الوطنية ب وزونألونقل وحدة ا ير االتجاه السياسي للوزاراتوتغي المنفذة (على سبيل المثال، مراجعة أو تحديث المعايير
ة، لدان متاخمالثة بثدى الوكاالت التوترات بين وإجراء االنتخابات والتغييرات الالحقة للحكومة). وذكرت إح وزارات مختلفة

 إلى توتر العالقات وتباطؤ عملية المناقشة والتعاون اإلقليمي. التي أدت
  
، مما تطلب إجراء مشاورات بنقل المشروع من وكالة إلى أخرى ، في إحدى الحاالتبالتمويل المرتبطةتتعلق المسائل   -8

ت إلجراءار بسبب افي حاالت أخرى ، كان التأخيو؛ المنحة، وبالتالي تأخير المشروعحاب المصلحة إلبرام اتفاق مع جميع أص
قة خير الموافإلى تأ مما أدى لها ذلك في حالة واحدة تأخر تقديم تقرير التحققحسبما اتضح ، اإلدارية المطولة وصرف األموال

  على الشريحة التالية.
  
عملية بسبب  واألخرى؛ دم توفر المعدات المناسبةبسبب ع ة؛ واحدحالتينفي التأخيرات المستحقة للموردين  مثلت   -9
ية ألهلمطولة المؤسسة إلى العملية ال صعيدالتأخيرات على  وتعزى. غازات التبريدتنافسية لشراء معرفات المناقصة ال

أن إحجام  الوكاالت ذكرت إحدىو (أي المنتجات المختلفة وعمليات اإلنتاج). المعقدة لمشروعاطبيعة المؤسسات المتلقية بسبب 
 رتطويأن  ذكرت وكالة أخرى ما، فياألموال إعادة، مما أدى إلى الشركات تتراجع عن عملية التحويلالسوق جعل بعض 

  المؤسسة وتحديثها العام لعمليات التصنيع لديها هو السبب في تأخير التنفيذ.
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  2الدروس المستفادة
  

والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة (أي الوكاالت الحكومية والوكاالت المنفذة التنسيق واالتصال المتكرر   -10
لوكاالت ا تذكرهمو بنجاح اتعولمشراأمر حيوي لتنفيذ  ،ات الصناعة واألوساط األكاديمية)، من التصميم إلى التنفيذورابط

 المشروعات لمنظم فيعلى أهمية التنسيق ا اتحديدأكدت وحدة األوزون الوطنية و. مرارا وتكرارا المنفذة ونظيراتها الوطنية
  األكبر.

 
ا يلي: مرحلة بدء بم ،في جملة أموروأساليب التنفيذ الفعالة،  اتعولدروس المستفادة من تصميمات المشرتتعلق او  -11

اد إزالة الموبخطة إدارة  تنفيذها الجاري اتعوالمشرمرحلة تصميم تربط و تصميم بسيط ومرنو جمع المعلومات
  الفرعية. اتعوالمشروتوحيد  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  
ينبغي أن يكون تصميم المشروع بعد جلسة إعالمية في المرحلة التحضيرية (مثل الدراسات االستقصائية وجمع و   -12

نفيذه تمرونة في لايسمح ب، وينبغي أن يظل بسيطاً والتقني مع المستفيدين المحتملين)المعلومات التقنية والتعاون على المستوى 
مة التنفيذ وإقلر فعال من أجل الحفاظ على إطاوتكاليف المعدات) بين مرحلة البدء والتنفيذ.  مثلناصر قد تتغير (ألن بعض الع

بتكرة ، ومنصة مإجراءات تشغيلية موحدةب اافتراضي اتنظيمي هيكال المشروعات، أنشأ أحد تنسيق شامل بين أصحاب المصلحة
هذه  رتم تكراو. عيينووقادة موض يناتصال إقليمي مسؤولي، مع ومراجعة فعالة رصدة عبر اإلنترنت وعملية لتبادل المعرف

 مرضية للغاية.بأنها أصحاب المصلحة  وقيمها، العملية في بلدان أخرى، في نطاقات مختلفة
 

خطة إدارة إزالة المواد ، المصممة لخلق استمرارية مع الجارية اتعوالخطة التي تعتمد على المشرتسهل و  -13
قييم شامل تإجراء  أبلغت الوكاالت ونظيراتها الوطنية عن الحاجة إلىو، تنفيذها إلى حد كبير. روفلوروكربونيةالهيدروكلو

سات الدراء ، من خالل إجرا(على سبيل المثال ما الوطني قبل تصميم مشروع الصعيدالحتياجات وحقائق قطاع معين على 
مؤسسة  2,100 كثر منزار بلد كبير أوفهم حجم المشروع وتوزيعه اإلقليمي. من أجل وتقارير التحقق والتدقيق)،  االستقصائية

ون وريد الكربابع كلرعلى مدار أربع سنوات وأنشأ قاعدة بيانات لتوحيد نتائج القطاعات المختلفة وتوفير فهم جيد الستخدام 
  .البدءل قب داني للمنهجيات المحددة للتنفيذا بإجراء اختبار ميأيض يوصىو. دفي البل مستخدمةالبدائل الكمذيب و

 
لتغلب على من أجل التنسيق مع القطاع الصناعي الكبير، الفرعية با اتعونت إحدى الوكاالت على توحيد المشرأثو  -14

سياق لطويلة واللتنفيذ ااأي فترة  ،هذا النهج قيودالقطاع. ومع ذلك، يجب النظر في غير المالئمة في ية اإلدارة والقدرات التقن
  االجتماعي واالقتصادي والسياسي في البلد.

  
 اجيد تنظيماالمنظمة التدريبات  :في جملة أمور، شملتالناجحة  اتعودروس أخرى من المشرواستخلصت   -15

 قدراتو يلةت البدنولوجياما يتعلق بالتكالتزام أصحاب المصلحة فيو ة العامة والوصول إلى المعلوماتاستراتيجيات التوعيو
 ية.ية السياسالجغراف والمسائلحكومي اللتزام واال القابلة لالشتعال غازات التبريدالخدمة المحدودة في التعامل مع 

  
(مثل الفنيين في المؤسسات ومعاهد  األصعدةلوصول إلى أثر مضاعف على جميع من أجل اينبغي تنظيم التدريب و  -16
 لتغطية اريلتدريب ضروالتنسيق الجيد ليكون ، ز االستدامة. في البلدان الكبيرةيعز لكي، الحكومية والصناعة) الفنيريب التد

 لموظفي اصةخ، قدراتم التعزيز المؤسسي وبناء الذكرت معظم البلدان والوكاالت الحاجة إلى دعوالمشتتة جغرافيا.  همقطاعات
  يجية في التقنيات واللوائح الجديدة.الجمارك وفنيي التبريد بسبب التغيرات التدر

 
إحدى الوكاالت الوصول  وفرتجزًءا أساسيًا من المشروع الناجح.  اباعتباره مرارا وتكرارا ةالعام التوعية وتذكر  -17

رة مخصصة ، نفذت إدافيما يتعلق بمراقبة االستيرادوسد الفجوة المعرفية. من أجل التعلم عبر اإلنترنت مواد إلى المعرفة و
 ةنفذمواد المستوحصص ال نظام ترخيص وحدالذي لضوابط االستيراد / التصدير، معلومات الدارة إلنظام "النافذة الواحدة" 

 همما فيعنية بعمليته من خالل جعل إدارة البيانات أسهل وأسرع وال مركزية لجميع األطراف الم لألوزون من أجل تحسين
 ن.المستخدمين النهائيي

  

                                                 
التفاقات متعددة السنوات من قاعدة بيانات الدروس المستفادة من تقارير إنجاز يمكن الحصول على الدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات ل   2

  http://www.multilateralfund.org/myapcr/search.aspxالمشروعات لالتفاقات متعددة السنوات: 
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التحديات  للتغلب علىالتزام جميع أصحاب المصلحة أمر بالغ األهمية  يكون، علق بتوافر التكنولوجيات البديلةفيما يتو  -18
ضافية (أي الفوائد اإلووجود موردين محليين لبدائل المواد الخاضعة للرقابة يسهل وجديدة. التكنولوجيات الإدخال  تواجهالتي 
  فية.االستثمارات اإلضا يعززويمكن أن  الطاقة) بناء ثقة المستخدمين النهائيين في البدائل استخدام كفاءة

  
القابلة لالشتعال  غازات التبريد تداول تحديا آخر هوتجسد بعض البلدان التي تواجه قدرة محدودة في قطاع الخدمات و  -19

في  صةوخا، لطاقةاتخدام اسر الدولية للسالمة وكفاءة ومحدودية توافر بدائل المواد المستنفدة لألوزون التي تتوافق مع المعايي
ول هو أ - نالكربو ديد األهمية لثاني أكسيدأشاد مشروع إيضاحي شوالبلدان األصغر المستهلكة للمواد المستنفدة لألوزون. 

مادة البلدان بلدان غير ن بمشاركة موردين وخبراء م هابالنجاحات التي حقق - 5المادة بلدان ذه التكنولوجيا في بلد من يق لهتطب
  األخرى. 5التي يمكن أن تحاكيها بلدان المادة  5
  

األزمة االقتصادية  بسبب على العوائق التي تواجهها هاتغلببالمشروعات على قوي إحدى الحكومات ال التزام ساعد  -20
ً وارتفاع األسعار وعودة القطاع غير ا واألدوات مواد التبريدواإلنسانية في البلد (نقص جميع  واد الم ستخداموا لرسميتقريبا

لحصول ا سهولةو ارسات االستصالح وإعادة التدويرتعزيز مم هذا يتطلبوتنفيس). ممارسات الو الهيدروكلوروفلوروكربونية
تجار غير شأن االب الجغرافية السياسية الحوار عبر الحدود المسائلأعاقت واألدوات والتدريب من الخبراء الدوليين.  على

  .مجاورينبلدين المشروع بين 
  

 تهملفنيين لحصولهم على التدريب بلهجتقدير ا :في جملة أمور، الفعالة اتعوألخرى في تيسير المشرومن الدروس ا  -21
 لى خبيرعل صوحال لةسهوزيادة و ية بنجاح إلى القطاع غير الرسميإمكانية نقل المعرفة الفنو تدامة الموظفينوالحاجة إلى اس

  روع.مشللواالستفادة من المساعدة المبكرة المقدمة للمؤسسات من أجل التدريب وإنشاء فريق  أقلدولي بتكلفة 
 

  الفردية المستلمةتقارير إنجاز المشروعات 
  

مع وجود ، تقرير إنجاز المشروع 1,847المنفذة و، قدمت الوكاالت الثنائية منجزاً عاً استثمارياً مشرو 1,855من بين   -22
  .3، على النحو المبين في الجدول لم يقدموا بعد ثمانية تقارير

  
  االستثمارية اتعوالمشروعات المقدمة للمشر إنجازتقارير   -3الجدول 

 مستلمة قبل االجتماع مكتملة الوكالة
  الثاني والثمانين

مستلمة بعد االجتماع الثاني 
 والثمانين

 لم تقدم بعد

 0 1 13 14  فرنسا
 1 0 19 20 ألمانيا
 1 0 10 11 إيطاليا
 0 0 6 6 اليابان
 0 0 1 1 إسبانيا

 0 0 1 1  العظمى وإيرلندا الشمالية امملكة بريطاني
 0 0 2 2 الواليات المتحدة األمريكية

 1 0 894 895 اليوئنديبي
 0 0 448 448 اليونيدو

 5 0 452 457 البنك الدولي
 8 1 1,846 1,855المجموع

  
ً  1,193 من بين  -23 مع ، المشروع إنجاز ريرتق 1571,المنفذة و، قدمت الوكاالت الثنائية منجزاً  3 غير استثماريمشروعا

  .4مبين في الجدول على النحو ال لم يقدموا بعد  تقريرا 36 وجود
 

  غير االستثمارية اتعوالمقدمة للمشرإنجاز المشروعات تقارير   -4الجدول 
مستلمة قبل االجتماع الثاني  مكتملة الوكالة

  والثمانين
مستلمة بعد االجتماع الثاني 

 والثمانين
 لم تقدم بعد

 1 0 56 57 كندا
 0 17 17 34  فرنسا
 0 4 56 60 ألمانيا

                                                 
  باستثناء إعداد المشروع والبرامج القطرية والمشروعات متعددة السنوات والربط وأنشطة التنظيف ومشروعات التعزيز المؤسسي.   3
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مستلمة قبل االجتماع الثاني  مكتملة الوكالة
  والثمانين

مستلمة بعد االجتماع الثاني 
 والثمانين

 لم تقدم بعد

 0 0 1 1 إيطاليا
 1 1 15 17  اليابان

 1 0 0 1 البرتغال
 4 4 281 289 اليوئنديبي

 23 *2 435 460 اليونيب
 0 11 131 142 اليونيدو

 6 0 36 42 البنك الدولي
 0 0 90 90  4أخرى

 36 39 1,118 1,193 المجموع
ائل المواد المستنفدة لألوزون بد استقصائية بشأنلدراسة  تقرير إنجاز مشروع فردي 18 (اليونيب) ، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة* باإلضافة إلى ذلك

 .إنجاز المشروعا عن موحد اتتطلب تقريرالتي الوطني  الصعيدعلى 
  

 ية المستلمةوغير االستثمار يةاالستثمارتقرير إنجاز المشروعات ربعين األهذه الوثيقة قائمة ببترد في المرفق الثاني   -24
  .5لجدول افي  اتوالتأخير ةالفعلي واإلزالةوترد النتائج اإلجمالية المتعلقة بالصرف  الثاني والثمانين، بعد االجتماع

 
عد بة المقدمة المواد المستنفدة لألوزون والتأخير في المشروعات الفرديوإزالة  نظرة عامة على الميزانية -5الجدول 

  الثاني والثمانيناالجتماع 

 الوكالة
عدد 

 المشروعات

اإلزالة بالطن من قدرات استنفاذ  أمريكي)األموال (دوالر 
 األوزون

 متوسط التأخير (أشهر)

 التأخيرات الدوام الفعلية المعتمدة المصروفة المعتمدة

 59.91 2,292,41071.753.787.93 2,476,488 18 فرنسا
 0.69 265,0000023.01 265,000 4 إيطاليا
 35.50 900,0000065.97 900,000 1 اليابان

 6.09 967,1660027.41 1,021,743 4 اليوئنديبي
 49.28 190,0400071.05 232,200 2 اليونيب
 23.14 5,023,3440046.87 5,875,571 11 اليونيدو

 39.57 9,637,96071.753.765.16 10,771,002 40  المجموع
 

  أسباب التأخير
 

رات التي التأخي منلمواد المستنفدة لألوزون سلسلة ا لبدائللدراسات االستقصائية إنجاز المشروعات ل تقارير ذكرت  -25
ية التي الستقصائاجودة الدراسات و إلجراء الدراسات االستقصائية، وهي: عدم وجود خبراء مؤهلين أثرت على عدد كبير منها

الجهات  ن مختلفعنها بي البيانات المبلغ تضاربعدم وجود بيانات أو و الستشاري واحترام الجدول الزمنيأجراها الخبير ا
 يميائية.عدم وجود تصنيف مناسب للمواد الكو على مستوى المؤسسات وسوء جودتهانقص المعلومات المسجلة و الفاعلة

  
نكسات المؤسسات و ب العمليات اإلدارية والتنسيقيةغير استثمارية أخرى تأخيرات بسب اتعوواجهت مشرو  -26

تفاق اوتوقيع  ننتهاء ماالمثل  اإلبالغ عن تأخيرات إدارية تم وكذلكواألوضاع الحكومية والسياسية غير المستقرة. والمستفيدين 
 ثرتأالتصاريح ومنح التراخيص و المطولةالتراخيص كما أبلغ عن أن  ،وارتفاع تكاليف تنفيذ األنشطة التحضيرية التمويل

 ر.في بلد كبيتمثل عبئا  يةعمليات اإلداروال نية واإلقليميةاللوائح الوطوثبت أن . اتعلى تنفيذ المشروع
  

، كانت هناك حاالت تأخر مرتبطة بتجميع مواد المستنفدة لألوزون وتدميرهاال إزالة، فيما يتعلق بمشروعات وبالمثل  -27
تآزر مع  اد أوجهوكذلك إيج، لبلدان، وتزامن الشحنات من مختلف ااإلقليمي الصعيددة لألوزون على نفايات المواد المستنف

ي المؤسسية ف التشريعات والترتيباتكٍل من عقبات في  بسببالمشروعات ر مير الملوثات العضوية الثابتة وتأخأنشطة تد
  البلدان المستفيدة.

  

                                                 
 فنلنداو )1الدنمارك ( و،)2جمهورية التشيك (و )1النمسا (و ) 25البلدان التالية: أستراليا (المكتملة والمستلمة من  تشمل تقارير إنجاز المشروعات   4
  ).40ريكية () والواليات المتحدة األم3) وسويسرا (5) والسويد (4) ) واسبانيا (1جنوب أفريقيا ( و،)1بولندا ( و،)2إسرائيل ( و،)5(
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م ، لتثماريةفي أحد المشروعات غير االسف. اتعوعلى تنفيذ المشر المتعلقة بالشركاتأثرت حاالت التأخير  وكذلك  -28
 لمستفيدامه قد يالذ عتقرير إنجاز المشروفيما لم يكن ، مراكز االسترداد وإعادة التدوير مستفيدة في استضافة شركةترغب أي 

ع المشرو معالجة نقص الوعي بفوائد تستطيع، ضيا عن عروض موردي المعدات. لذلكمن المشروع االستثماري الوحيد را
  .المسائلبين أصحاب المصلحة أن تتجنب مثل هذه 

 
التأخيرات ذات الصلة بالحكومة أساساً إلى تناوب الموظفين والتغيير  أشارت، ة السنواتالمتعددالتفاقات ا وبخصوص  -29

 السياسي في البلد والوضع السياسي غير المواتي واالضطرابات والحرب.
  

  5الدروس المستفادة
  

 لمواد المستنفدة لألوزونا دراسات استقصائية لبدائل

 دراسات استقصائية لبدائلللالموحدة المقدمة  إنجاز المشروعات في تقارير المدرجالكبير ات عوالمشرلكم  نظراً    -30
 المشروعات، يوجد أدناه ملخص للدروس المستفادة من هذه أسباب التأخير المذكورة أعاله وبعد لمواد المستنفدة لألوزونا

 والتواصلوالتوعية  والتشريعات والمعايير اتالسياسو جودة البياناتات وجمع المعلوم بما يلي: في جملة أمور ،، ويتعلق
  وبناء القدرات المؤسسية. التكنولوجيا البديلةو

 ،لمواد المستنفدة لألوزونا لبدائلمن الدراسات االستقصائية  المتكررةكان توافر البيانات وجودتها أكثر الدروس و  -31
ومن بصورة غير إلزامية. البيانات  وتسجيل وحفظاألساليب المعيبة وجمع هي ، من األسباب كبيرةذلك إلى مجموعة  ويعزى

  التوصيات التالية: قدمت، العوائقلتغلب على هذه أجل ا

  ؛المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطاتهاتنفيذ نظام الترخيص والمعايير ورموز النظام المنسق أو نظام مماثل لتعريف 

 ي ذ) الالمواد الهيدروفلوروكربونيةلجميع المواد الخاضعة للرقابة (بما في ذلك  لزامي والمنهجيحفظ السجالت اإلو
من المفضل وجود نظام معلومات على اإلنترنت يمكنه جمع وحسب المادة والتطبيق.  الالزمةوفر المعلومات ي

  ؛فورا عنهاالجمارك  إفراج بعد، تلقائيًاعنها إبالغ وحدة األوزون والبيانات من المستوردين 

 ؛ن النهائيين لضمان جودة البياناتعقد اجتماعات فردية مع المستخدميو 

 ؛دةيلضمان جمع البيانات الجالتنازلي والتصاعدي نهج الالجمع بين و  

 ؛ واعتمادهم امي للفنيينالتدريب اإللزو 

 الدراسات االستقصائية منعليها حصل إنشاء لجان داخلية للمراجعة وتحديث المعلومات التي و.  

ألنها تؤثر على إمكانية  بالمواد الهيدروفلوروكربونيةمعالجة السياسات والتشريعات الخاصة ضرورة تم التشديد على   -32
عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون عندما ال تتضمن اللوائح المتعلقة بمراقبة المواد المستنفدة  مبسطة بياناتالحصول على 

 ستيراد وتصدير المواد غير المستنفدة لألوزون.لألوزون ا

إلى  5بلدان المادة ستوردها يفي مجال التبريد وتكييف الهواء التي الملصقات وتستند معايير كفاءة استخدام الطاقة   -33
  الطاقة إلى فوائد كبيرة للطاقة والمناخ. استخدام وضع معايير كفاءةسيؤدي من البلدان المصدرة. ملصقات ومعايير 

ً متكرراً آخر. كان تحسين االتصال والتعاون بين وحدة األوزون الوطنية   -34 أصحاب افتقار أعاق ووالجمارك درسا
لقدرة ئل ذات اوالبدا للمواد الهيدروفلوروكربونية، وخاصة إلى األدوات والدراية والوعيالمصلحة في القطاع والجمهور 

 د المستنفدةلمواائل بدا الستعمالة عامة بين الفنيين إلى مقاوم مما أدى اتعوالمشر، خفضة على إحداث االحترار العالمينالم
على أتريال على ببروتوكول مون للتوعيةلمواد المستنفدة لألوزون فرصة ا الدراسات االستقصائية لبدائلكانت ولألوزون. 

  ا.جمعية تبريد وطنية لتقديم التوجيه وتمثيل وتعزيز مصالح أعضائهيوصى بإنشاء والمستويات في الحكومة. 

                                                 
: يمكن الحصول على الدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات الفردية في قاعدة بيانات الدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات   5

http://www.multilateralfund.org/pcrindividual/search.aspx  
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القدرة المنخفضة على إحداث  ذات التكنولوجيامنها: ارتفاع تكاليف  بجملة أموربالتكنولوجيا  المتصلةتتعلق المسائل و  -35
انة ئيين من صيمين النهاأمام السوق وتمنع المستخد عائقبمثابة ءة في استخدام الطاقة التي تعمل ذات الكفاواالحترار العالمي 

ن موألوزون. ستنفدة ل؛ ونقص مرافق إعادة التدوير والتدمير للتخلص من المواد المالخاصة بهمالتبريد وتكييف الهواء معدات 
 بمسائللق يما يتعف، خاصة بدائل المواد المستنفدة لألوزون التبريد وتكييف الهواء بشأنالضروري أيًضا بناء قدرات فنيي 

  القابلية لالشتعال.
 

الوطني وضرورة أن تكون وحدة  الصعيدوأشارت الدروس المتعلقة بالقدرات المؤسسية إلى نقص الخبراء على    -36
ة روابط لى إقامإذكرت إحدى الوكاالت الحاجة واألوزون الوطنية مسؤولة عن العملية برمتها لتعزيز قدرتها واستدامتها. 

  مع أهداف التنمية المستدامة األخرى.تشغيلية 
  

  تقارير التحقق
 

مليتين المتعلقة بتقارير التحقق بإصرار وحدة األوزون الوطنية على إجراء عإنجاز المشروعات أشاد أحد تقارير   -37
بل ق روكربونيةالهيدروكلوروفلوالمواد ضوابط البلد على واردات / صادرات نجاح ، مما يضمن للتحقق خالل فترة المشروع

 22 -وروكربونلوروفلالهيدروكالتحقق النهائي. وأبرز تقرير تحقق آخر حقيقة أن هناك عددًا كبيًرا من المعدات القائمة على 
 .، مما قد يخلق مشاكل للصيانة المستقبلية لنفس المعدات عندما تكون اإلمدادات محدودةتدخل البلدكانت 

  
  انيالمب أجهزة تبريد

 
: إجراء تفتيش للموقع الفعلي ومراجعة جميع الشروط المتعلقة بتنفيذ المباني تبريدأجهزة  اتعواقترحت مشر  -38

ديثها تح الواجبة الموجود ألجهزة التبريدإنشاء قائمة جرد و؛ المباني تبريدأجهزة البدء في أنشطة استبدال المشروع قبل 
 دروسة لحشمد، الشركاء المصرفيون المحليون ووضع استراتيجية سبيل المثاللتمويل المشترك (على تحديد او؛ بانتظام

 .نيالمبا تبريدأجهزة آليات مستدامة ومبتكرة لتسهيل استبدال  لتوضيح الوطني) الالزم الصعيداألموال على 
  

تفادة القصوى من االس: حيث يضمن تدريب الموظفين تبريد المبانيتعد جهود بناء القدرات حيوية لنجاح مشروع و   -39
 يمكنو. انيبريد المبتأجهزة استبدال  الالزمةتدريب المستثمرين على التحليل الفني والتعديالت  يسهلفيما ، المعدات الجديدة

من  خلص التدريجيوالتإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتأثيراتها في  تبريد المبانيمشروعات من تجارب التكرار 
  ائيين.، إذا توفرت األموال الالزمة الستبدال المعدات القديمة للمستخدمين النههيدروفلوروكربونيةالمواد ال

 
أثبتت إضافة دراسة مالية إلى مشروع الجدوى في معالجة مسألة تبريد المناطق وإنشاء لجنة إشرافية تشرف على و  -40

 مصداقيتها.في تقييم الجدوى المالية لألنظمة وأسهمت في  فائدتهاالتنفيذ 
 

  والتدمير واإلزالة تطوير للمواد المستنفدة لألوزونشبكات البحث وال
 

تطبيق لمواد المستنفدة لألوزون على أهمية: لشددت الدروس المستفادة من تنفيذ مشروع شبكة البحث والتطوير   -41
ة الرخيصة اللوجستي لخدماتلترتيب وال التنافسيةأنها ستحتفظ بقدراتها طمأنة شركات الصيانة بو المشروع على القطاع بأكمله

لمعاد ايد المواد حليل وتحدوضمان ت يمكن إعادة استخدامها في الموقعالتي ال المواد المستردة وإزالة ل أو المجانية والعملية لنق
 تدويرها.

  
للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها الحاجة إلى ضوابط أفضل إلدارة  المشروعات اإليضاحيةأبرزت   -42

وحفظ  بالغاإل وطوشر ف النفايات الكيميائية وتحديدها ومسؤوليات أصحاب المصلحة والترخيص والمعاييرالنفايات (أي تعاري
ى تدريب علال يراعييجب أن ورائق) . ومراكز البحث والتطوير ومعدات مكافحة الح الصيانةلشركات  جالت اإللزاميالس

غير  دة لألوزونالمستنف مواد التبريد ومخزونات الموادنفايات تحديد ومعالجة المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها أن 
ها فصل - لفمكلمعقد والامن أو  - لكيميائية المخلوطة التي ال يمكنالمرغوب فيها يمكن أن تحتوي على كميات مهمة من المواد ا

 25 سبة منبن أعلى ياتتكاليف تدمير مزيج غير معروف من النفاكون تيمكن أن ما وكالة وفقا ل ،قبل التدمير (على سبيل المثال
  في المائة). 30إلى 

  
، لكن التصدير خيار قابل للتطبيق للبلدان التي ال تتخلص من هذه المرافق أو عندما ال مرافق التدمير المحليةفضل وي  -43

ة في بلد ما. متعددخفض التكاليف، يوصى بالحوافز إلنشاء مرافق ومن أجل مضمونة. غير والمعايير البيئية  السلوكياتتكون 
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فرن ال، كان ومع ذلك ا،بيئي امتثاالو امتميز تقنياأداء  دمير المواد المستنفدة لألوزونالمختبرتان لت التكنولوجيتانأظهرت و
، يجب خرى من النفايات الخطرة. ومع ذلكاألكثر فعالية من حيث التكلفة وله سجل حافل في التعامل مع أنواع أهو  ياألسمنت

د األرجون في البل قوس البالزما من ويعتبرجميع المنشآت أنظمة مستمرة لمراقبة االنبعاثات.  امتالكلضمان  وضع شروط
 لمواد المستنفدة لألوزوناستيراد ا تستطيع، لكن تكلفتها أعلى من األفران وال ورة تستفيد من نتيجة نهائية أنظفمتط تكنولوجيا

  .فقط ال يسمح باستيراد النفايات الخطرة إال إلعادة تدويرها ألنه، هالتدمير
  

تدمير المواد المستنفدة لألوزون التكاليف المرتبطة بأنشطة  مشروعات إليضاحالتمويل الكافي  يراعيينبغي أن   -44
 ي نقطةغط فنات الضيؤثر وضع تخزين نفايات المواد المستنفدة لألوزون (أي في العديد من أسطواوالمناولة والنقل والنشر. 

في هذا واوية واحدة. مرة واحدة في حفي المائة عن سيناريو النقل  30، التي يمكن أن تزيد بنسبة المنشأ) على تكاليف النقل
جميع ونقل وتمع عالة لجف، آلية مالية اقتصادًا كبيًرا وصندوقًا بيئيًا، يمكن أن تكون المشروعات اإلقليمية التي توفر الصدد
عها يدفالتي م عم الرسودحافًزا مستداًما الستعادة نفايات المواد المستنفدة لألوزون عن طريق  وتقدم، الخلطات نفايات وتدمير

 .ي النفاياتمعاجفراد أللمرفق إدارة النفايات 
  

، بغض النظر عن كمية نفايات وعية تمنع توليد إيرادات الكربونأوضح أحد المشروعات أن حالة أسواق الكربون الط  -45
دارة التكلفة إل من حيث فعاليةتبحث خطة التنفيذ المنقحة في أكثر الطرق والمواد المستنفدة لألوزون التي يتعين التخلص منها. 

 هتءمة ممارسار بموانفايات المواد المستنفدة لألوزون التي يتم جمعها مع إيالء االهتمام لمصالح البلد عندما يتعلق األم
 دارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون مع تلك الموجودة في االتحاد األوروبي.إل هوإجراءات

  
(أي  هابيعالمكونات ل ونمعاالج أزال: فقد العوائقمن  يسبب جزءً غير الرسمي ألنه ينبغي التحكم في القطاع   -46

لتبريد ن مادة امساهم في وجود كميات صغيرة جدًا ي مماالضواغط والمحركات والمعادن مثل األسالك واألنابيب النحاسية) 
، مقدّرلا نم اكثير زون أقلت المواد المستنفدة لألوتوفر نفايا مشكلةالمتبقية في األجهزة المتقادمة و المركبات. ويسهم ذلك في 

 .منها مما يؤدي إلى إعادة تصميم استراتيجية التخلص
  

قد ووتدريب مفتشي البيئة على استعراض سجالت المعدات.  محددة المواعيدينبغي تشجيع عمليات التفتيش البيئية   -47
ص مويل التخلبيئية لتساهمة في استنفاد طبقة األوزون وتغير المناخ األموال الالم مواد التبريدالضرائب البيئية على تغذي 

 .مواد التبريدالمستدام من نفايات 
  

منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في تكييف الهواء لدرجات الحرارة  مواد التبريدتشجيع استخدام وجد    -48
 بريدمواد التن فضل) مأوحتى قدرات تبريد وأداء كفاءة في استخدام الطاقة قريبة (المحيطة العالية أن هناك بدائل محتملة لها 

تحتاج صناعات و. 22-الهيدروكلوروفلوروكربون تحل محلكي ، يمكن أن تكون بدائل لاألساسية، التي، مع مزيد من الهندسة
تصميم  ر في إعادةسين قدرة البحث والتطويإلى تحدرجات الحرارة المحيطة العالية ذوي بلدان التكييف الهواء المحلية في 

قابلية ثل ال، مترار العالمي مع خصائصها المحددةوتحسين المنتجات باستخدام بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االح
تصادية االق قالعوائ، ستظل حرارة التصريف الزائدة. ومع ذلك لالشتعال والضغوط العالية وانزالق درجة الحرارة ودرجة

دة جموعة محدوز على ممشكلة حتى تستقر األسواق الدولية واإلقليمية وترك تمثلقل التكنولوجيا مثل حقوق الملكية الفكرية ون
االقتران بعة التقدم لطاقة سرياتنظيماً جيداً في معالجة معايير كفاءة استخدام  منظم نهجهناك حاجة إلى والبديلة.  مواد التبريدمن 

اث على إحدلية العاة قدرالبدائل ذات لة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي من أجل تجنب الترويج لمع البدائل ذات القدر
إلى  باإلضافةة روكربونيالمواد الهيدروفلويمكن أن يوفر التحرك العالمي نحو واالحترار العالمي المتاحة حاليًا في األسواق. 

  فق لمحطات تبريد المناطق غير التقليدية.الطاقة فرصة لتوسيع األاستخدام كفاءة ذو ضغط ال
  

  ة السنوات التي لم تقدم بعد وتقارير إنجاز المشروعاتالمتعددتقارير إنجاز المشروعات لالتفاقات 
  

تقارير إنجاز المشروعات التي لم المنفذة لمعالجة تراكم واألمانة اإلجراءات التي اتخذتها بعض الوكاالت الثنائية  تثمن      -49
للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد إنجاز المشروعات تشدد األمانة على مسألة تقديم تقارير و 6.تقدم بعد

 7إلزامية للموافقة على المرحلة الثانية. ألنها، المنفذةوالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الوكاالت الثنائية 
  

                                                 
) على أهمية تقديم 2019 آذار /مارس 7-5، المشترك بين الوكاالت (مونتريال مرة أخرى في اجتماع التنسيقموظفي الرصد والتقييم  ةكبيرأكدت    6

ية رير المرحلقاالتقديم ته يجب قبل عدة سنوات، وأن أنجزتقد  اتعو، مشيرة إلى أن العديد من المشرإنجاز المشروعات التي لم تقدم بعدجميع تقارير 
  .ذة واألمانةاالت المنفلتنفيذية والوكيزيد من عبء عمل اللجنة ا فهذا، المشروعات إنجازلمشروعات المنجزة حتى يتم تقديم تقارير عن االمالية و
  .81/29القرار    7
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  توصيةال
 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:        -50
 

ً بتقرير إنجاز المشروع الموحد لعام  اإلحاطة  )أ( الوارد في الوثيقة  2019علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/12؛ 

 
 اتشروعنجاز المإ، تقارير الرابع والثمانين، في االجتماع ميحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقدتأن و  )ب(

 ؛هملة عدم تقديمفي حااألسباب وأن تقدم ، تقديمهمالواجب فردية ال اتالمشروعوة السنوات المتعددتفاقات لال
 

جاز تقارير إن حصتها من االنتهاء منوالمتعاونة على تنسيق عملها عن كثب في  الرئيسةحث الوكاالت أن تو   (ج) 
ً للجدول المكتملة وف اتتقارير إنجاز المشروعتقديم  الرئيسةللوكالة المنفذة  كي يتسنىل اتالمشروع قا

  ؛الزمني
 

ن إنجاز عتقاريرها  حث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم دروس واضحة ومكتوبة وشاملة عند تقديموأن ت    (د) 
  ؛ المشروعات

 
الفردية إلى مراعاة  اتعوة السنوات والمشرالمتعددكين في إعداد وتنفيذ االتفاقات جميع المشار دعووأن ت  (هـ) 

المستقبلية. المشروعات، عند إعداد وتنفيذ الضرورة، عند المشروعاتإنجاز ة من تقارير الدروس المستفاد
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Annex I 

MYA PCRs RECEIVED 

Country MYA Sector 
Lead 

Agency 
Cooperating Agencies 

Angola HCFC phase out plan (stage I) UNDP  

Chile HCFC phase out plan (stage I) UNDP UNEP 

China 
HCFC phase out plan (stage I) XPS 
Foam UNIDO Germany 

China Foam 
World 
Bank  

China Production CFC 
World 
Bank  

China Solvent UNDP  

Dominican Republic HCFC phase out plan (stage I) UNDP UNEP 

Iran (Islamic Republic of) HCFC phase out plan (stage I) UNDP UNEP/UNIDO/Germany 

India 
CFC phase-out plan – Refrigeration 
Servicing Germany 

Switzerland/UNDP/UNEP/ 
UNIDO 

India Accelerated production CFC UNDP World Bank 

India CTC phase out plan 
World 
Bank 

France/Germany/Japan/UNDP/ 
UNIDO 

Nigeria HCFC phase out plan (stage I) UNDP UNIDO 

Oman HCFC phase out plan (stage I) UNIDO UNEP 

Pakistan HCFC phase out plan (stage I) UNIDO UNEP 

Panama HCFC phase out plan (stage I) UNDP UNEP 

Peru HCFC phase out plan (stage I) UNDP UNEP 

Philippines HCFC phase out plan (stage I) UNEP UNIDO/Japan 

Republic of Moldova HCFC phase out plan (stage I) UNDP  

Uruguay HCFC phase out plan (stage I) UNDP UNEP 
Venezuela (Bolivarian 
Republic of) HCFC phase out plan (stage I) UNIDO  
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Annex II 

INDIVIDUAL PCRs RECEIVED 

Code Agency Project title 

AFR/DES/68/TAS/41 France 
Strategy for disposal and destruction of ODS for five 
low-volume-consuming Central African countries (Burundi, Cameroon, 
Central African Republic, Congo and Guinea)  

AFR/REF/48/DEM/36 France 
Strategic demonstration project for accelerated conversion of CFC chillers 
in 5 African Countries (Cameroon, Egypt, Namibia, Nigeria and Sudan) 

CAF/REF/34/TAS/10 France 
Implementation of the RMP: development and implementation of a 
tax/incentive programme  

CAF/REF/34/TAS/11 France 
Implementation of the RMP: monitoring the activities of the RMP project, 
including registration of refrigeration service technicians, distributors and 
importers of CFCs  

CAF/REF/34/TRA/08 France Implementation of the RMP: training programme for customs officers  

CAF/REF/34/TRA/09 France 
Implementation of the RMP: train the trainers programme for refrigeration 
technicians in good management practices and a training programme to 
address technicians in the informal sector  

LAO/REF/34/TAS/06 France 
Implementation of the RMP: recovery and recycling, training and 
demonstration project (complement)  

LAO/REF/34/TRA/03 France 
Implementation of the RMP: training of trainers in good refrigerant 
management practices (phase I); national technicians training project 
(phase II)  

LAO/REF/34/TRA/04 France Implementation of the RMP: customs training programme  
LEB/REF/23/TAS/21 France Implementation of an ODS recovery and recycling network 

LEB/REF/28/TAS/29 France 
Remaining issues for a RMP and preparation of strategy and projects for 
reduction of CFC emissions in centrifugal chillers  

MAG/REF/29/TAS/05 France 
Implementation of the RMP: set up a national recovery and recycling 
network 

MAG/REF/29/TRA/02 France 
Implementation of the RMP: training of personnel in charge of control and 
monitoring of imports of ODS  

MAG/REF/29/TRA/03 France 
Implementation of the RMP: training of trainers and refrigeration 
technicians in good service practices  

MAG/REF/47/TAS/12 France Implementation of the RMP: recovery and recycling component 
MEX/DES/63/DEM/155 France Demonstration project for disposal of unwanted ODS  
MOR/REF/23/TAS/17 France Implementation of an ODS recovery and recycling network 
SYR/REF/29/INV/56 France CFC emission reduction in central air conditioning 
LES/PHA/74/TAS/18 Germany Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan  
MAR/PHA/75/TAS/25 Germany Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan  
NAM/PHA/74/TAS/21 Germany Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan  
ODS Surveys Germany Survey of ODS alternatives at the national level 
CPR/DES/67/DEM/521 Japan Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal  
COS/PHA/75/TAS/54 UNDP Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan 
DOM/REF/74/TAS/57 UNDP Dominican Republic: Feasibility study for district cooling in Punta Cana 
MOL/PHA/73/TAS/30 UNDP Verification report for HPMP stage I for Moldova 
ODS alternative surveys UNDP Survey of ODS alternatives at the national level 

EURJDES/69/DEM/13 UNEP 
Demonstration of a regional strategy for ODS waste management and 
disposal in the Europe and Central Asia region 

NEP/DES/59/TAS/27 UNEP Technical Assistance/Support for destruction of confiscated ODS in Nepal 
ALB/PHA/71/TAS/27 UNIDO Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan  

ASP/REF/69/DEM/57 UNIDO 
Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning 
sectors in high-ambient temperature countries in West Asia  

CPR/DES/67/DEM/520 UNIDO Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal  
ECU/PHA/77/TAS/66 UNIDO Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan  
EGY/REF/75/TAS/127 UNIDO Feasibility study addressing district cooling 
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Code Agency Project title 
MDN/PHA/75/TAS/38 UNIDO Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan  
MEX/DES/63/DEM/154 UNIDO Demonstration project for disposal of unwanted ODS  
NER/PHA/71/TAS/29 UNIDO Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan  
ODS alternative surveys UNIDO Survey of ODS alternatives at the national level 
TUR/DES/66/DEM/99 UNIDO Demonstration project for disposal of unwanted ODS  
YUG/PHA/71/TAS/42 UNIDO Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan  
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Annex III 

OUTSTANDING INDIVIDUAL PCRs  

Country Code 
Lead agency and 

cooperating agency 

Argentina ARG/ARS/56/INV/159 World Bank 
Argentina ARG/REF/18/INV/39 World Bank 
Asia and Pacific Region ASP/REF/69/DEM/56 UNEP 
Bahamas BHA/PHA/71/TAS/19 UNEP 
Barbados BAR/PHA/75/TAS/25 UNEP 
China CPR/ARS/51/INV/447 World Bank 

China CPR/FOA/59/DEM/491 World Bank 

China CPR/PRO/69/TAS/531 World Bank 

China CPR/SOL/64/DEM/506 Japan 

Costa Rica COS/REF/76/DEM/55 UNDP 

Ethiopia ETH/PHA/75/TAS/25 UNEP 

Gambia (the) GAM/PHA/71/TAS/27 UNEP 

Georgia GEO/PHA/75/TAS/38 UNDP 

Ghana GHA/DES/63/DEM/33 UNDP 

Global GLO/REF/47/DEM/268 World Bank 

Global GLO/SEV/47/TAS/269 Portugal 

Global GLO/SEV/63/TAS/309 World Bank 

Haiti HAI/PHA/73/TAS/19 UNEP 

India IND/ARS/56/INV/424 Italy 

India IND/ARS/56/INV/423 UNDP 

India IND/ARS/56/TAS/425 UNEP 

India IND/HAL/34/INV/315 World Bank 

Indonesia IDS/ARS/56/TAS/184 World Bank 

Jordan JOR/FUM/29/INV/54 Germany 

Jordan JOR/PHA/38/INV/77 World Bank 

Kuwait KUW/REF/37/TAS/06 UNEP 

Kuwait KUW/REF/37/TRA/03 UNEP 

Kuwait KUW/REF/37/TRA/04 UNEP 

Kyrgyzstan KYR/PHA/77/TAS/38 UNDP 
Latin American Region LAC/SEV/51/TAS/38 Canada 
Malawi MLW/PHA/71/TAS/35 UNEP 
Myanmar MYA/PHA/73/TAS/16 UNEP 
ODS alternative surveys Survey of ODS alternatives at the national level UNEP 
ODS alternative surveys Survey of ODS alternatives at the national level World Bank  
Rwanda RWA/PHA/75/TAS/25 UNEP 
Syria SYR/REF/29/TRA/49 UNEP 
Syrian Arab Republic SYR/REF/29/TAS/51 UNEP 
Syrian Arab Republic SYR/REF/29/TRA/47 UNEP 
Trinidad and Tobago TRI/FUM/65/TAS/28 UNEP 
Uganda UGA/PHA/71/TAS/18 UNEP 
Yemen YEM/REF/37/TAS/16 UNEP 
Yemen YEM/REF/37/TAS/19 UNEP 
Yemen YEM/REF/37/TRA/17 UNEP 
Yemen YEM/REF/37/TRA/18 UNEP 
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Annex IV  

OUTSTANDING PCRs BY DECISION 

Country MYA Sector/Title 
Lead agency and Cooperating 

agency 
Bangladesh HCFC phase out plan (stage I) UNDP/UNEP 

China 
HCFC phase out plan (stage I)- Servicing sector, 
including enabling 

UNEP/Japan 

China 
HCFC phase out plan (stage I)- National 
co-ordination 

UNDP 

Democratic Republic 
of the Congo (the) 

HCFC phase out plan (stage I) UNEP/UNDP 

Egypt Feasibility study addressing district cooling UNEP 
Thailand* HCFC phase out plan (stage I) World Bank/Japan 
Yemen  ODS phase out plan UNEP/UNIDO 

* The PCR for Thailand’s HCFC phase out plan (stage I) was submitted after the deadline and will be assessed at the 84th meeting.  
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Annex V 

OUTSTANDING MYA PCRs 

Country MYA Sector/Title Lead agency and Cooperating agency 
Argentina Production CFC World Bank 
Bahamas CFC phase out plan World Bank 
Bahrain CFC phase out plan UNEP/UNDP 
Bolivia (Plurinational State 
of) 

ODS phase out plan Canada/UNDP 

China 
CFCs/CTC/Halon accelerated phase 
out plan 

World Bank/United States 

China Halon World Bank 
China Process agent (phase I) World Bank 
China Process agent (phase II) World Bank 
India Production CFC World Bank 
Iran (Islamic Republic of)* CFC phase out plan - MAC R&R France 
Kuwait ODS phase out plan UNEP/UNIDO 
Lao People’s Democratic 
Republic* 

CFC phase out plan France 

Lebanon HCFC phase out plan (stage I) UNDP 
Philippines CFC phase out plan World Bank/Sweden/UNEP 
Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

Production CFC World Bank 

Viet Nam Methyl bromide World Bank 
Yemen Methyl bromide Germany 

*The PCRs for the Islamic Republic of Iran (CFC phase out plan - MAC R&R) and Lao’s People’s Democratic Republic (CFC phase out plan) 
were submitted after the deadline and will be assessed at the 84th meeting. 
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