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لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
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ﻣونتريال ،ﻣﻦ  25إلى  29ﻣايو/أيار 2020
ﻣﺆجﻞ :ﻣﻦ  19إلى  22يولية /تموز *2020

نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات
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تتﺄلﻒ هذه الوثيقة ﻣﻦ اﻷقسام التالية:
)أ(

نظرة عاﻣة على المشروعات واﻷنشطة المقدﻣة ﻣﻦ الوكاﻻت الثنائية والمنفذة؛

)ب(

والقضايا التي تم تبينها خﻼل عملية استعراض المشروعات؛

)ج(

والمشروعات واﻷنشطة المقدﻣة للموافقة الشمولية؛

)د(

والمشروعات اﻻستثمارية للنظر فيها بﺼفة فردية.

المشروعات واﻷنشطة المقدمة من الوكاﻻت الثنائية والمنفذة
قدﻣت الوكاﻻت الثنائية والمنفذة  120طلب تمويﻞ لشرائح ﻣﻦ اﻻتفاقات والمشروعات واﻷنشطة المتعددة السنوات
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الموافق عليها بقيمة  51,187,522دوﻻر أﻣريكي ) 64,606,565دوﻻر أﻣريكي بما في ذلك المبالغ المطلوبة ﻣﻦ حيث
المبدأ( ،بما فيها تكاليﻒ دعم الوكالة ،حيثما ينطبق ذلك .وغطت طلبات التمويﻞ-:
)أ(

المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسبعة بلدان؛

)ب(

وشرائح ﻣﻦ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة لعدد  36بلدا وخطة إقليمية ﻣعتمدة
ﻹدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد  12بلدا ﻣﻦ جزر المحيط الهادئ؛

)ج(

وتجديد ﻣشروعات التعزيز المﺆسسي لعدد  14بلدا ً؛

* بسبب فيروس كورونا )كوفيد(19-
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد اﻷطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخﻼل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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)د(

و التحضير للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثﻼثة بلدان وللمرحلة
الثالثة لبلديﻦ؛

)هـ(

وإعداد تقرير التحقق للمرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد؛
والتﺨلص

التدريجي

)و(

والتحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون23-
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في بلديﻦ؛

)ز(

وإعداد المشروعات اﻻستثمارية المتعلقة الهيدروفلوروكربون في بلد واحد؛

)ط (

واﻷنشطة التمكينية ﻹزالة الهيدروفلوروكربون ﻷربعة بلدان؛

)ي(

وإعداد خطط ﻹزالة الهيدروفلوروكربون لستة بلدان.

ﻣنها

في

إنتاج

وبعد عملية استعراض المشروعات ،أوصى بالموافقة الشمولية على  88طلب تمويﻞ لمشروعات وأنشطة يبلغ إجمالي
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قيمتها  4,391,011دوﻻر أﻣريكي ،بما في ذلك تكاليﻒ دعم الوكالة ،وأحيﻞ  25طلب تمويﻞ يبلغ إجماليهم 33,276,258
دوﻻر أﻣريكي )بما في ذلك تكاليﻒ دعم الوكالة( للنظر فيهم بﺼفة فردية .وتبلغ قيمة طلبات تمويﻞ المشروعات واﻷنشطة
المقدﻣة للحﺼول على الموافقة الشمولية وتلك اﻷنشطة المﺨﺼﺼة للنظر فيها بﺼفة فردية جميعهم  37,667,269دوﻻر
أﻣريكي.

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قدﻣت ثم سحبت في وقت ﻻحق )هندوراس والعراق وجاﻣايكا ولبنان(
قدﻣت اليونيدو ،نيابة عﻦ حكوﻣة هندوراس ،طلبا للشريحة الﺨاﻣسة واﻷخيرة ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة
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المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وذكرت اﻷﻣانة أنه لم يتم استيفاء العديد ﻣﻦ الشروط المتعلقة بعناصر برناﻣج اﻷﻣم المتحدة
للبيئة )اليونيب( ﻣﻦ المرحلة اﻷولى لطلب الشريحة الﺨاﻣسة ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .1لذلك،
طلبت اﻷﻣانة ﻣﻦ اليونيدو أن تعيد تقديم المقترح إلى اﻻجتماع السادس والثمانيﻦ ،على أساس أنه سيتم استيفاء الشروط
المنﺼوص عليها في المقرر  ،18/84بما في ذلك أهداف الﺼرف.
في اجتماع الرابع والثمانيﻦ ،نيابة عﻦ حكوﻣة العراق ،قدم اليونيب طلبا ً للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
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الهيدروكلوروفلوروكربونية .وبعد استعراض اﻷﻣانة له ،تم اﻻتفاق على تﺄجيﻞ الطلب إلى اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ ،فور
إحراز المزيد ﻣﻦ التقدم نحو إنجاز المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وفي نفﺲ
اﻻجتماع ،قررت اللجنة التنفيذية تمديد إنجاز المرحلة اﻷولى حتى  31ديسمبر /كانون اﻷول  2020ووافقت على الشريحة
الثالثة واﻷخيرة بقيمة  473,384دوﻻر أﻣريكي لليونيب واليونيدو بما في ذلك تكاليﻒ دعم الوكالة )المقرر  .(75/84وقدم
اليونيب ،نيابة عﻦ حكوﻣة العراق ،طلبا ل لمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى اﻻجتماع
الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ .وعند استعراض الطلب ،ﻻحظت اﻷﻣانة أنه لم يتم إحراز تقدم كبير ﻣنذ الموافقة على الشريحة اﻷخيرة ﻣﻦ
المرحلة اﻷولى ،وأن رصيد التمويﻞ كان  70في المائة ﻣﻦ القيمة اﻹجمالية للمرحلة اﻷولى .عﻼوة على ذلك ،تعلقت اﻷنشطة
في المرحلة الثانية بقطاع خدﻣة التبريد فقط وكانت ﻣتابعة لتلك التي يتم تنفيذها في المرحلة اﻷولى .وبنا ًء على ذلك ،وافق
اليونيب على سحب طلب المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وإعادة تقديمه في اﻻجتماع
السادس والثمانيﻦ ،فور تحقيق الﺼرف وإحراز المزيد ﻣﻦ التقدم نحو إنجاز المرحلة اﻷولى.
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قدم برناﻣج اﻷﻣم المتحدة اﻹنمائي )اليوئنديبي( ،نيابة عﻦ حكوﻣة جاﻣايكا ،طلبا للشريحة الرابعة واﻷخيرة ﻣﻦ المرحلة

 1ذكر المقرر  18/84أن الشريحة الﺨاﻣسة واﻷخيرة ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ﻻ يمكﻦ تقديمها إﻻ
بعد استيفاء الشروط التالية :استكمال تدريب ﻣوظفي الجمارك وﻣوظفي اﻹنفاذ ،الذي يشمﻞ  31نقطة دخول جمركية ،على ﻣراقبة واردات المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها؛ واﻻنتهاء ﻣﻦ إنشاء نظام إلكتروني لتسجيﻞ المستورديﻦ والمورديﻦ والمستﺨدﻣيﻦ النهائييﻦ؛ وإحراز
تقدم كبير في تعديﻞ المعايير التقنية ،بما في ذلك تدابير السﻼﻣة لمواد التبريد القابلة لﻼشتعال؛ وصرف  100في المائة ﻣﻦ ﻣجموع اﻷﻣوال المعتمدة
لعناصر اليونيب للشرائح اﻷولى والثانية والثالثة ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وصرف  70في المائة
لعنﺼر اليونيب في الشريحة الرابعة.
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اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجاﻣيكا إلى جانب طلب للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وﻻحظت اﻷﻣانة وجود اختﻼفات بيﻦ بيانات اﻻستهﻼك المبلغ عنها للفترة 2019-2015
بموجب المادة  7ﻣﻦ بروتوكول ﻣونتريال وتقرير التحقق المقدم ﻣع طلب المرحلة الثانية؛ وأن اتجاهات المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية خﻼل نفﺲ الفترة فيما يتعلق بنقطة البداية للتﺨفيضات اﻹجمالية في استهﻼك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ستحتاج إلى ﻣزيد ﻣﻦ التوضيح؛ وأن توصيات التحقق ،وﻻ سيما تلك المتعلقة برصد استهﻼك
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واﻹبﻼغ عنه ،سيلزم ﻣعالجتها .ووافق اليوئنديبي على سحب طلب المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعادة تقديمه إلى اﻻجتماع السادس والثمانيﻦ بعد ﻣعالجة المسائﻞ المذكورة
أعﻼه .وتم تقديم الشريحة الرابعة ﻣﻦ المرحلة اﻷولى إلى اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ ،على أساس أن التوصيات الواردة في
تقرير التحقق سيتم تنفيذها ،وبالتالي تعزيز نظام رصد بيانات اﻹبﻼغ عﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جاﻣايكا.
قدم اليوئنديبي ،نيابة عﻦ حكوﻣة لبنان ،طلبا للشريحة الثالثة ﻣﻦ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
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الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الذي كان ﻣﻦ المقرر تقديمه في ثاني اجتماع في عام  .2021وكان سبب التقديم المسبق هو أن
اﻷﻣوال المعتمدة للشريحة الثانية لﻦ تكفي لتنفيذ المشروعات اﻻستثمارية المﺨطط لها في إطار الشريحة .وعند استعراض
الطلب ،ﻻحظت اﻷﻣانة أنه كان ﻣﻦ المقرر صرف المبلغ  457,000دوﻻر أﻣريكي ،المتوفر ﻣﻦ الشريحة السابقة ،خﻼل عام
 .2020وبما أنه يمكﻦ استﺨدام الرصيد لتنفيذ عنﺼر اﻻستثمار ﻣﻦ الشريحة ،فقد وافق اليوئنديبي على سحب طلب الشريحة.

طلبات تجديد التعزيز المﺆسسي
استعرضت اﻷﻣانة التقارير النهائية وطلبات تمديد تمويﻞ التعزيز المﺆسسي لﺼالح  14بلدا في ضوء القرارات ذات
-8
الﺼلة ،بما في ذلك المقرر ) 51/74ج( بشﺄن ﻣستوى تمويﻞ ﻣشروعات التعزيز المﺆسسي ،والمقرر ) 51/74هـ( بشﺄن شرط
تضميﻦ ﻣﺆشرات أداء ﻣحددة لﻸنشطة المﺨطط لها .وتم فحص جميع الطلبات في ضوء :تقارير التعزيز المﺆسسي السابقة؛
والتقارير المرحلية عﻦ تنفيذ البراﻣج القطرية؛ والبيانات المبلغ عنها بموجب المادة  7ﻣﻦ بروتوكول ﻣونتريال؛ وأحدث تقارير
عﻦ تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والتقارير المرحلية للوكاﻻت الثنائية والمنفذة المقدﻣة إلى
اﻻجتماع الرابع والثمانيﻦ؛ والمقررات ذات الﺼلة بشﺄن اﻻﻣتثال التي اعتمدها اﻷطراف في بروتوكول ﻣونتريال .وكان لدى
جميع البلدان بيانات تنفيذ البرناﻣج القطري لعام  ،2018وقدم بلدان بيانات عام  2019حتى تاريخ تقديم طلبات التمديد .وأفاد
جميع البلدان بﺄنهم حققوا جميع أو غالبية اﻷهداف المحددة لمﺆشرات اﻷداء المحددة التي كانت جز ًءا ﻣﻦ التقرير المرحلي
للمرحلة السابقة ﻣﻦ التعزيز المﺆسسي .وأوصت اﻷﻣانة بتقديم جميع ﻣشروعات التعزيز المﺆسسي إلى اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ
والثمانيﻦ للحﺼول على الموافقة الشمولية.

التمويﻞ المحجوب حتى يتم تقديم تقارير التحقق أو استيفاء شروط ﻣعينة
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ﻻ يحجب أﻣيﻦ الﺨزانة حاليا أﻣوال ﻣعتمدة حتى يتم تقديم تقرير التحقق أو استيفاء شرط ﻣعيﻦ.

ﻣلﺨص أسعار المواد الﺨاضعة للرقابة والبدائﻞ
طلبت اللجنة التنفيذية ،في اجتماعها التاسع والسبعيﻦ 2،ﻣﻦ اﻷﻣانة أن تدرج في هذه الوثيقة ﻣلﺨﺼا ً ﻷسعار المواد
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ً
الﺨاضعة للرقابة والبدائﻞ التي سيتم إدخالها تدريجيا ،على النحو الذي أبلغت به المﺆسسات التي تطلب التمويﻞ في أي ﻣقترح
ﻣشروع جديد ،بما في ذلك توضيح أي اختﻼفات بيﻦ تلك اﻷسعار واﻷسعار المذكورة في تقرير بيانات البرناﻣج القطري .وﻻ
يتم عرض ﻣشروعات استثمارية جديدة للنظر فيها خﻼل اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ.

2

المقرر ) 4/79ج(.
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تنفيذ أنشطة بروتوكول ﻣونتريال في بلدان المادة  5في ظﻞ فيروس كورونا )كوفيد(19-
خﻼل عملية استعراض المشروعات ،ﻻحظت اﻷﻣانة أن حكوﻣات ﻣﻦ بلدان المادة  5والوكاﻻت الثنائية والمنفذة
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تمكنت ﻣﻦ ﻣواءﻣة بعض عملياتها لمواصلة تنفيذ أنشطة الﺼندوق المتعدد اﻷطراف للتغلب على القيود التي تفرضها جائحة
كوفيد .19-وبناء على طلب اﻷﻣانة ،قدﻣت الوكاﻻت الثنائية والمنفذة أﻣثلة على اﻹجراءات التي نفذت في ظﻞ كوفيد ،19-على
النحو الموجز أدناه.
في بداية العام ،نظم اليوئنديبي بعثات إلى كمبوديا وكوبا والجمهورية الدوﻣنيكية وﻣﺼر والهند وإندونيسيا وﻣاليزيا
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اعتبارا ﻣﻦ ﻣارس /آذار  ،2020واصﻞ اليوئنديبي تنفيذ الشمروعات
بالبعثات
السماح
عدم
ﻣﻦ
الرغم
على
و
وبيرو.
والمكسيك
ً
ﻣﻦ خﻼل ﻣكاتبه القطرية ،واستمر في اﻻتﺼال ﻣع وحدات اﻷوزون الوطنية وتقديم الدعم عﻦ بُعد )ﻣﻦ خﻼل اجتماعات عبر
اﻹنترنت( بشﺄن أﻣور ﻣﻦ بينها إعداد خطط العمﻞ السنوية واستعراض الوثائق المتعلقة بالمشروعات والمشتريات ،وتوضيح
السياسات والمسائﻞ الفنية ،وتقديم طلبات الشريحة وﻣسودات تقارير إنجاز المشروعات ،والﺼرف المالي .وفي أبريﻞ /نيسان
 ،2020نظم اليوئنديبي ﻣﺆتمرا ً عبر الهاتﻒ ﻣع حكوﻣة الﺼيﻦ والجمعيات والجاﻣعات المعنية في قطاعي التبريد الﺼناعي
والتجاري والمذيبات لمناقشة ﻣراجعة المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
على الرغم ﻣﻦ التﺄخيرات في بعض جوانب تنفيذ المشروع على الﺼعيد القطري ،قدم برناﻣج اﻷﻣم المتحدة اﻹنمائي
-13
 19ﻣشروعًا ﻣع طلب تمويﻞ إجمالي قدره  16,4ﻣليون دوﻻر أﻣريكي ،باﻹضافة إلى جميع التقارير المتعلقة بالمشروعات ذات
ﻣتطلبات إبﻼغ ﻣحددة المستحق تقديمهم إلى اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ ،وصرف  5ﻣﻼييﻦ دوﻻر أﻣريكي تقريبًا في اﻷنشطة
خﻼل الربع اﻷول ﻣﻦ عام  .2020ويتوقع برناﻣج اﻷﻣم المتحدة اﻹنمائي أنه سيتمكﻦ ﻣﻦ صرف ﻣا يﺼﻞ إلى  30ﻣليون دوﻻر
أﻣريكي في اﻷنشطة في عام  2020إذا تحسﻦ الوضع خﻼل الوقت المتبقي وإذا تمت الموافقة على المشروعات المقدﻣة إلى
اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ .ويعتقد برناﻣج اﻷﻣم المتحدة اﻹنمائي أن الدعم المقدم لقطاع التبريد سيزيد ﻣﻦ ﻣرونة بلدان
وﻣجتمعات المادة  5فيما يتعلق باﻷﻣﻦ الغذائي وصحة اﻹنسان واﻹنتاجية في استجاباتهم لكوفيد .19-وإدراكا ﻷهمية وضرورة
بناء القدرات لتنفيذ تعديﻞ كيغالي  ،ينظم برناﻣج اﻷﻣم المتحدة اﻹنمائي سلسلة ﻣﻦ الندوات عبر اﻹنترنت لتبادل المعلوﻣات بيﻦ
3
بلدان المادة  5وتوفير التدريب لوحدات اﻷوزون الوطنية وأصحاب المﺼلحة عﻦ بعد.
قدم برناﻣج اﻷﻣم المتحدة للبيئة أﻣثلة عديدة على كيفية استمراره في العمﻞ ﻣع ﻣمثليﻦ ﻣﻦ الحكوﻣات في تنفيذ وﻻيته
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بالوسائﻞ اﻻفتراضية .ففي غرب آسيا ،تعاونت حكوﻣة قطر وبرناﻣج اﻷﻣم المتحدة للبيئة لتقديم حدث تدريب المدربيﻦ عﻦ بعد
لمدة ثﻼثة أيام بالتعاون ﻣع جاﻣعة قطر والرابطة اﻹيطالية لفنيي التبريد 4.وفي أوروبا ،نظم برناﻣج اﻷﻣم المتحدة للبيئة
اجتماعات افتراضية شهرية لموظفي اﻷوزون الوطنييﻦ وعقد ندوة عبر اﻹنترنت بشﺄن جوانب عديدة ﻣﻦ بروتوكول ﻣونتريال
بمشاركة أﻣانة اﻷوزون .وفي آسيا ،ساعد برناﻣج اﻷﻣم المتحدة للبيئة )اليونيب( ﻣنغوليا في تنظيم ﻣشاورة افتراضية ﻷصحاب
المﺼلحة وحلقة عمﻞ للتوعية بمعايير السﻼﻣة وكفاءة استﺨدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييﻒ الهواء ،بحضور  45ﻣشاركاً.
وفي أﻣريكا الﻼتينية ،أعاد اليونيب تﺼميم اجتماع الشبكة على شكﻞ ندوات عبر اﻹنترنت ،ﻣع عقد أول اجتماع في أواخر ﻣايو/
أيار  2020بشﺄن "تعميم المنظور الجنساني في ﻣشروعات الﺼندوق المتعدد اﻷطراف" واجتماع آخر بشﺄن المواد
الهيدروفلوروكربونية نظمته باراغواي بمشاركة ستة بلدان .وتشمﻞ اﻷنشطة اﻷخرى التحقق ﻣﻦ استهﻼك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في سانت فنسنت وجزر غريناديﻦ ،الذي يتم عﻦ بعد ﻣﻦ خﻼل إجراء ﻣقابﻼت ﻣع إدارة الجمارك
والمستورديﻦ ،وتقديم الوثائق ذات الﺼلة إلى المدقق المستقﻞ.
واصﻞ اليونيب أيضا ً تقديم خدﻣاته على الﺼعيد العالمي .ففي  10يونيه /حزيران  ،2020سيعقد اليونيب ندوة دولية
-15
عبر اﻹنترنت حول ﻣواد التبريد البديلة ذات القدرة المنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي للبلدان ذات درجات الحرارة
 3على سبيﻞ المثال :كيفية العمﻞ بﺄﻣان في قطاع التبريد وتكييﻒ الهواء أثناء انتشار كوفيد ،19-ﻣع إيﻼء اهتمام خاص ﻹعادة فتح اﻻقتﺼاد )اﻹنجليزية
واﻹسبانية ،أبريﻞ /نيسان (2020؛ والتدريب على ثاني أكسيد الكربون في التبريد التجاري لفنيي التبريد والتكييﻒ )ندوتان نظريتان وندوة عملية واحدة
عبر الويب() ،اﻹنجليزية أبريﻞ /نيسان واﻹسبانية ﻣايو /أيار (2020؛ واﻹبﻼغ عﻦ البيانات ونظام الترخيص والحﺼص للمواد الهيدروفلوروكربونية
)البلدان الناطقة باﻹنجليزية في أﻣريكا الﻼتينية وﻣنطقة البحر الكاريبي ،ﻣايو /أيار  /يونيه /حزيران (2020؛ والتدريب على المناولة اﻵﻣنة
للهيدروكربونات لفنيي التبريد والتكييﻒ )يونيو (2020؛ والتدريب على تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون لدول شرق أوروبا وأفريقيا )يونيه /حزيران
.(2020
 4الموقع اﻹلكترونيhttps://www.unenvironment.org/ozonaction/news/news/first-montreal-protocol-related-online- :
training-during-covid-19-pandemic
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المرتفعة في البيئة المحيطة بدﻻً ﻣﻦ برناﻣج التدريب الذي كان سيعقد في ﻣارس /آذار  2020في دبي وتم إلغاؤه ﻻحقًا .وواصﻞ
اليونيب العمﻞ ﻣع شركائه العالمييﻦ على اﻷنشطة الجارية بما في ذلك اﻻحتفال باليوم العالمي للتبريد ﻣع أﻣانة العالمي للتبريد
والجمعية اﻷﻣريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييﻒ الهواء والمعهد الدولي للتبريد ،والشراكة اﻷوروبية للطاقة والبيئة،
والمجلﺲ العالمي لسلسلة التبريد الغذائي؛ والترويج لبرناﻣج  ASHRAE-UNEPللتعلم اﻹلكتروني بشﺄن غازات التبريد؛
ودورات توجيهية عبر شبكة اﻻنترنت حول ﻣجموعة ﻣتنوعة ﻣﻦ المواضيع بما فيها المواد الهيدروفلوروكربونية وسلسلة
التبريد للوحدات الوطنية لﻸوزون والﺨبراء الوطنييﻦ في سبعة بلدان على اﻷقﻞ .وفي ﻣايو /أيار ويونيه /حزيران  ،2020أطلق
اليونيب أو خطط لتحديثات تطبيقاته للهواتﻒ الذكية )WhatGas؟ واﻵلة الحاسبة  (OzonAction GWP-ODKPوأعد
ورقة حقائق جديدة بشﺄن تتبع خدﻣة التبريد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 5وحدّث صحائﻒ الوقائع الموجودة بشﺄن ﻣواد
التبريد؛ وأنتج ﻣقاطع فيديو عﻦ سﻼﻣة ﻣواد التبريد القابلة لﻼشتعال ﻣوجهة إلى فني التبريد .واستمر اليونيب أيضا في تقديم
ﻣجلة  OzoNewsكﻞ أسبوعيﻦ.
 -16خﻼل عملية استعراض المشروعات ،قدﻣت اليونيدو بعض اﻷﻣثلة عﻦ كيفية تكييﻒ عملها في ضوء القيود المفروضة
بسبب كوفيد .19-وكان هذا هو الحال لﺨطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيماﻻ ،التي تطلبت استكمال
تقرير التحقق ﻣﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي كان يجب تعليقه بسبب قيود السفر .وفي ضوء ذلك ،ناقشت
حكوﻣة غواتيماﻻ ،ﻣع اليونيدو والمدقق ،إجراء لﻼنتهاء ﻣﻦ التحقق بطريقة عﻦ بعد واتفقوا عليه .ونتيجة لذلك ،أرسلت
اليونيدو ،في  20أبريﻞ /نيسان  ،2020خطابا إلى وزارة البيئة تطلب فيه الدعم والمعلوﻣات المطلوبة ،وتبلغ الحكوﻣة بﺄن
المحقق سيتﺼﻞ بﺄصحاب المﺼلحة المعنييﻦ .وعدلت اليونيدو أيضا اختﺼاصات المدقق وفقا للنهج الجديد .وتبعت اليونيدو
نفﺲ النهج ﻹكمال التحقق ﻣﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس ،المقرر تقديمه في اﻻجتماع السادس
والثمانيﻦ.
ونظمت اليونيدو أيضا ً حلقة عمﻞ تدريبية عبر اﻹنترنت بشﺄن ﻣمارسات التبريد الجيدة ﻣع التركيز على المناولة اﻵﻣنة
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لمواد التبريد القابلة لﻼشتعال في الفترة ﻣﻦ  27إلى  30أبريﻞ /نيسان  ،2020بمشاركة  15خبير تبريد ﻣﻦ غينيا اﻻستوائية.
وشمﻞ التدريب دورات نظرية وعملية ،واكتمﻞ بنجاح ﻣع ردود فعﻞ إيجابية ﻣﻦ المشاركيﻦ ،الذيﻦ تمكنوا ﻣﻦ تقاسم اﻷﻣثلة عبر
اﻹنترنت لتطبيق المفاهيم التي تعلموها باستﺨدام ﻣعداتهم .وكذلك قدﻣت اليونيدو المعدات واﻷدوات للمشروع ،الذي يُنظر إليه
على أنه خطوة أولى نحو بدء ﻣجموعة ﻣﻦ الﺨبراء المحلييﻦ الذيﻦ سيكونون قادريﻦ على توفير التدريب في جميع أنحاء البلد.
وتجري اليونيدو حاليا ً تدريبا ً إلكترونيا ً أكثر شموﻻً في اﻹكوادور ﻣع توقع  100ﻣشارك في المجموع .وعدلت اليونيدو أيضا
طريقة العمﻞ أثناء صياغة المشروع؛ وخاصة ،دور الﺨبراء الدولييﻦ ،الذيﻦ بسبب قيود السفر سيكون لديهم عبء عمﻞ أكبر
كثيرا على اﻹشراف على اﻻستشارييﻦ المحلييﻦ بشﺄن جمع البيانات والمعلوﻣات اﻷساسية وغيرها ﻣﻦ اﻷنشطة .وكانت هذه
ﻣسﺄلة ﻣلحة لحلها بسبب العدد الكبير ﻣﻦ الطلبات المقر تقديمها لﻼجتماع الثاﻣﻦ والثمانيﻦ.
قام البنك الدولي أيضا بمواءﻣة برناﻣج عمله في ضوء كوفيد .19-وقد تم القيام بمهام الشركاء القطرييﻦ ،التي تتم عادة
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ﻣرتيﻦ في السنة بمشاركة ﻣدير إدارة المشروع والموظفيﻦ الفنييﻦ والمﺨتﺼيﻦ بالمالية والمشتريات والمتﺨﺼﺼيﻦ في الحماية
البيئية واﻻجتماعية ،عﻦ بعد ﻣﻦ خﻼل براﻣج المﺆتمرات الﺼوتية والمرئية .وحتى اﻵن ،تم القيام بثﻼث ﻣهام افتراضية وتم
تحديد ﻣوعد ﻣهمة افتراضية أخرى لبلد رابع .باﻹضافة إلى المهام ،يستمر كﻞ فريق في إجراء ﻣكالمات هاتفية جماعية ﻣنفﺼلة
حول ﻣوضوعات ﻣحددة ﻣع العمليﻦ في وحدات إدارة المشروعات ووحدات اﻷوزون الوطنية وغيرهم ﻣﻦ الجهات المعنية.
بالمشروع .وحتى اﻵن  ،بلغ عدد هذه المناقشات أكثر ﻣﻦ اثني عشر وتراوحت ﻣﻦ المسائﻞ القانونية أو اﻹدارية أو المشتريات
إلى تقديم المشورة بشﺄن المسائﻞ الفنية والسياسات .ولبلد واحد ،شمﻞ ﻣﺆتمران بالفيديو المﺆسسات المستفيدة لتوضيح البيانات
وترتيبات التنفيذ في سياق تقييم المشروع الفرعي؛ ولبلد آخر ،أجريت ﻣناقشة ﻣع ﻣوردي المواد الكيميائية حول توفر بدائﻞ ذات
قدرة ﻣنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي .وينفذ ﻣستشارون ﻣﺨتلفون تم تعيينهم لمساعدة البلدان في أنشطتهم التمكينية
المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وغيرها ﻣﻦ اﻷعمال الفنية أعمالهم ﻣﻦ خﻼل اجتماعات افتراضية واتﺼاﻻت إلكترونية.
ﻣﺆخرا عﻦ
وكذلك أكمﻞ بلدان المادة  5تدابير اﻹنفاذ الﺨاصة بهم خﻼل كوفيد .19-على سبيﻞ المثال ،أبلغت الﺼيﻦ
-19
ً
أول حالة للعقاب الجنائي تتعلق باﻻستﺨدام غير القانوني للكلوروفلوروكربون11 -؛ وتم تغريم شركة اكتشﻒ أنها استﺨدﻣت
بشكﻞ غير قانوني  849,5طﻦ ﻣتري ﻣﻦ الكلوروفلوروكربون 11 -على ﻣدى ثﻼث سنوات ﻹنتاج البوليوﻻت المﺨلوطة ﻣسبقًا
بغراﻣة قدرها  700,000رنمينبي )يوان صيني( )حوالي  100,000دوﻻر أﻣريكي( ،وخسرت أكثر ﻣﻦ  1,4ﻣليون يوان
5

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31933/HCFCTail.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/13
صيني ) 197,600دوﻻر أﻣريكي( في اﻷرباح ﻣﻦ بيع تلك اﻷنظمة .وتم تغريم الممثﻞ القانوني للشركة بغراﻣة أخرى قدرها
6
 50,000يوان صيني ) 7000دوﻻر أﻣريكي( وحكم عليه بالسجﻦ  10أشهر.
وفي قيرغيزستان ،جرى التفاوض عﻦ بعد ﻣع ﻣمثلي الحكوﻣة على قرار حكوﻣي جديد بشﺄن الرﻣوز الجمركية
- 20
واﻹبﻼغ الفﺼلي اﻹلزاﻣي عﻦ واردات المواد الهيدروفلوروكربونية وﻣواد التبريد الطبيعية واعتمد في نهاية أبريﻞ /نيسان
 .2020وفي أرﻣينيا ،وضع ﻣشروع قرار رئيﺲ الوزراء بضمان تنفيذ الﻼئحة التنفيذية الجديدة المعتمدة للمواد المستنفدة
لﻸوزون ،وتم اﻻتفاق عليها داخﻞ الوزارة وقدﻣت إلى الحكوﻣة؛ وتمت ترجمة وتحرير وطبع دليﻞ حول ﻣواد التبريد القابلة
لﻼشتعال )يتم تﺨزيﻦ النسخ المطبوعة في دار النشر حتى انتهاء فترة الحجر الﺼحي( .وتم اﻻتﺼال بوحدة اﻷوزون الوطنية
في دولة اﻹﻣارات العربية المتحدة للتحقيق في استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى أرﻣينيا في عام  2018الذي لم تبلغ
عنه اﻹﻣارات العربية المتحدة.
القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات

التﺄخير المحتمﻞ في تنفيذ اﻷنشطة المستعجلة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
خﻼل عملية استعراض المشروعات ،وبعد اﻹعﻼن عﻦ جائحة فيروس كورونا ،أعدت اﻷﻣانة قائمة بالمشروعات
-21
الجارية المحدد لها تاريخ انتهاء قبﻞ  1يناير /كانون الثاني  ،2021تمت الموافقة على العديد ﻣنها على أساس أنه ستتم إعادة
أرصدة التمويﻞ إذا لم تستكمﻞ في تاريخ اﻹنجاز الذي حددته اللجنة التنفيذية .وتتعلق هذه المشروعات بمشروعات استثمار
تتعلق بالهيدروفلوروكربون واﻷنشطة التمكينية ﻣﻦ أجﻞ إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية ،وعدد قليﻞ ﻣﻦ المشروعات
اﻹيضاحية ذات القدرة المنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي .وأرسلت هذه القائمة إلى الوكاﻻت الثنائية والمنفذة وتطالبها
باﻹشارة إلى احتمال تﺄخر تلك المشروعات بسبب كوفيد.19-
واستجابة لطلب اﻷﻣانة ،توقعت بعض الوكاﻻت الثنائية والمنفذة إﻣكانية تﺄجيﻞ العديد ﻣﻦ المشروعات الجارية نظرا
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لتطور الوباء في جميع أنحاء العالم والظروف المتغيرة في البلدان .ونظرا لعدم اليقيﻦ السائد في ،في جملة أﻣور ،رفع القيود
المفروضة على السفر الدولي وإعادة تنشيط ﻣشاركة اﻻستشارييﻦ الدولييﻦ والسماح بعقد حلقات عمﻞ واجتماعات في البلدان،
ﻻ يمكﻦ تحديد ﻣوعد إنجاز دقيق لهذه اﻷنشطة .ولوحظ أنه لبعض اﻷنشطة التمكينية للتﺨفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية ،ﻣددت اللجنة التنفيذية بالفعﻞ تواريخ إنجازها ،وفقا للمقرر ) 32/81أ(؛ وفي العديد ﻣﻦ الحاﻻت ،تم
تمديد تاريخ اﻹنجاز المعدل حتى يونيه /حزيران  .2020لذلك ،كانت الوكاﻻت الثنائية والمنفذة تطلب المشورة ﻣﻦ اللجنة
التنفيذية حول كيفية المضي قد ًﻣا.
تﻼحظ اﻷﻣانة أن الوكاﻻت تواصﻞ العمﻞ ﻣع بلدان المادة  5لتنفيذ جميع المشروعات الجارية بﺄفضﻞ ﻣا لديها ﻣﻦ
-23
قدرات ،وتكييﻒ وتعديﻞ إجراءاتها في ضوء كوفيد19-؛ وتﻼحظ أيضا عدم اليقيﻦ السائد بشﺄن إعادة تنشيط اﻷنشطة المنتظمة
في ﻣﺨتلﻒ البلدان .وبنا ًء على هذه الحقائق  ،قد ترغب اللجنة التنفيذية في تقديم المشورة للوكاﻻت الثنائية والمنفذة على ﻣواصلة
ﻣساعدة جميع بلدان المادة  5في تنفيذ اﻷنشطة الجارية بسبب القيود التي يفرضها كوفيد ،19-بغض النظر عﻦ تواريخ إنجازها،
وتقديم تقرير إلى اﻻجتماع السادس والثمانيﻦ عﻦ تلك اﻷنشطة المحددة التي تحتاج إلى تمديد تواريخ اﻹنجاز.

طلبات التمويﻞ التمهيدي لﺨطط التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المدرجة في براﻣج عمﻞ اليوئنديبي واليونيب
واليونيدو
 -24أدرجت ثﻼث وكاﻻت ﻣنفذة ست طلبات ﻹعداد ﻣشروع لﺨطط التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لﺨمسة
بلدان كجزء ﻣﻦ براﻣج عملها )اليوئنديبي 7واليونيب 8واليونيدو (9لعام  ،2020على النحو الموجز في الجدول  .1واستندت
الطلبات إلى صيغة إعداد المشروع لمراحﻞ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
 6سيتم تقديم ﻣزيد ﻣﻦ المعلوﻣات عﻦ هذا اﻹجراء وغيره ﻣﻦ اﻹجراءات التي اتﺨذتها حكوﻣة الﺼيﻦ لتعزيز نظمها للرصد واﻹبﻼغ والتحقق واﻹنفاذ
في التقرير الذي سيقدم إلى اﻻجتماع السادس والثمانيﻦ ،وفقا للمقرر .41/83
 7الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/15
 8الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/16
 9الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/17
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الجدول  :1طلبات لمشروعات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى اﻻجتماع الخامس والثمانين
البلد
ألبانيا
كوستاريكا
كوبا
اﻷردن
أوروغواي
المجموع الفرعي
تكاليﻒ دعم الوكالة
التكلفة اﻹجمالية

الوكالة المنفذة

عنوان المشروع
إعداد خطة التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
إعداد خطة التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
إعداد خطة التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
إعداد خطة التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
إعداد خطة التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
إعداد خطة التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

اليونيدو

اليونيب
اليوئنديبي
اليوئنديبي
اليونيدو
اليوئنديبي

التكلفة
)دوﻻر أمريكي(
63,500
31,500
150,000
150,000
150,000
150,000
695,000
48,650
743,650

 -25قدﻣت كﻞ وكالة رئيسية وصفا ً لﻸنشطة المطلوبة ﻹعداد اﻻستراتيجية الشاﻣلة للتﺨفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية تضمﻦ اجتماعات أصحاب المﺼلحة وﻣشاوراتهم وخطة اﻻتﺼال والتواصﻞ وأنشطة بناء القدرات.
وشملت الطلبات أيضا ً الواردات المقدرة للمواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات لمواد الهيدروفلوروكربونية للفترة -2015
 .2018واستندت الكميات المطلوبة إلى استهﻼك خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكﻞ بلد واستﺨدﻣت ﻣستويات
التمويﻞ المﺆهلة لﻸنشطة التمكينية الواردة في المقرر ) 46/79ج(.
 -26وذكرت اﻷﻣانة أنه سيتم النظر في طلبات التمويﻞ ﻹعداد المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطط التﺨفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية فور ﻣوافقة اللجنة التنفيذية على ﻣشروع المبادئ التوجيهية )المقرر ) 54/84أ( ) .((3وذكرت اﻷﻣانة
كذلك أنه سيتم النظر في المبادئ التوجيهية لتمويﻞ إعداد خطط التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار البند
) 12ج( ﻣﻦ جدول اﻷعمال  -ﻣشروع ﻣبادئ توجيهية ﻹعداد خطط التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان
المادة ) 5المقرر ) 54/84أ((.
 -27وفي حالة عدم وجود ﻣبادئ توجيهية لتمويﻞ إعداد خطط التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في وقت
تقديمها ،وقرار يعوق تقديم طلبات الحﺼول على هذا التمويﻞ ،استعرضت اﻷﻣانة الطلبات على أساس الﺨبرة السابقة في تحليﻞ
طلبات إعداد المشروعات لﺨطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ﻣع ﻣراعاة توجيهات وسياسات اللجنة التنفيذية
ذات الﺼلة .ويرد استعراض اﻷﻣانة لهذه الطلبات في براﻣج العمﻞ الﺨاصة بكﻞ وكالة ﻣنفذة .ولم تتمكﻦ اﻷﻣانة ﻣﻦ تقديم
توصية بشﺄن هذه الطلبات ،ﻷنه ستتم ﻣناقشة المبادئ التوجيهية بشﺄن تمويﻞ هذه الطلبات فقط في اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ.
 -28قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في طلبات إعداد خطط إدارة التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان
الﺨمسة المدرجيﻦ في الجدول  1فور الموافقة على المبادئ التوجيهية لتمويﻞ إعداد خطط إدارة التﺨفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية ،وفقا ً للمقرر ) 54/84أ( ) ،(3في سياق ﻣناقشة براﻣج عمﻞ اليوئنديبي واليونيب واليونيدو.
تتابع الﺨدﻣة في سياق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لﻺزالة التاﻣة للمواد الهيدروفلوروكربونية
 -29في اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ ،قدﻣت حكوﻣتا جاﻣايكا 10وصربيا ﻣقترحيﻦ للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية طلبتا التمويﻞ على أساس اﻹزالة التاﻣة للمواد الهيدروفلوروكربونية ،على الرغم ﻣﻦ أن أهداف
اﻹزالة المقترحة كانت لتﺨفيض  97,5في المائة ﻣﻦ خطوط اﻷساس المحددة للبلدان المعنية في سنة ﻣعينة ،ﻣع اﻻستمرار في
استهﻼك ﻣا يﺼﻞ إلى  2,5في المائة ﻣﻦ خط اﻷساس الﺨاص بهم )أي "تتابع الﺨدﻣة"( بعد تلك السنة.
-30

و عند استعراضها للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لﺼربيا ،11أخذت اﻷﻣانة

 10حسبما ذكر ساب ًقا ،بسبب اﻻختﻼفات في بيانات استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنها بموجب المادة  7ﻣﻦ البروتوكول وتقرير
التحقق ،تم سحب المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
 11الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/46
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بعيﻦ اﻻعتبار المقررات التالية التي اتﺨذتها اللجنة التنفيذية واﻷطراف في بروتوكول ﻣونتريال-:
)أ(

المقرر ) 50/74ج( ) (12بشﺄن ،في جملة أﻣور ،المستوى اﻷقﺼى للتمويﻞ المتاح للبلدان ذوي حجم
اﻻستهﻼك المنﺨفض لتحقيق هدف التﺨفيض بنسبة  35في المائة ﻣﻦ خط اﻷساس ) ،(2020وهدف التﺨفيض
بنسبة  67,5في المائة ) ،(2025وهدف التﺨفيض بنسبة  100في المائة ،ﻣع العلم بﺄن هذه المبادئ التوجيهية
ﻻ تحدد ﻣستوى التمويﻞ لتحقيق الهدف بنسبة  97,5في المائة فقط؛

)ب( وتحدد المادة  ،5الفقرة  8ثالثا ً )هـ( ) (1ﻣﻦ بروتوكول ﻣونتريال ،ضمﻦ جملة أﻣور ،أن استهﻼك بلدان المادة
 5بيﻦ عاﻣي  2030و  2040قد يتجاوز الﺼفر في أي سنة ،طالما أن ﻣجموع ﻣستويات استهﻼكهم المحسوبة
على ﻣدى فترة العشر سنوات ﻣﻦ  1يناير /كانون الثاني  2030إلى  1يناير /كانون الثاني  ،2040ﻣقسوﻣة
على عشرة ،ﻻ تتجاوز  2,5في المائة ﻣﻦ خط اﻷساس المحدد للطرف ،شريطة أن يقتﺼر هذا اﻻستهﻼك
12
على استﺨداﻣات ﻣحددة ﻣعينة؛
)ج( والفقرة  13ﻣﻦ المقرر  ،6/19التي قرر اﻷطراف في بروتوكول ﻣونتريال ﻣﻦ خﻼلها ،ضمﻦ جملة أﻣور ،أن
يستعرضوا في عام  2025الحاجة إلى المتوسط السنوي البالغ  2,5في المائة لﺨدﻣة بلدان المادة .5
عند النظر في ﻣستوى اﻻستهﻼك المحتمﻞ في صربيا بعد اﻻنتهاء ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
-31
الهيدروكلوروفلوروكربونية وﻣا بعد عام  ،2030تم تحديد العديد ﻣﻦ القضايا :لم يتضح كيﻒ سيتم رصد استهﻼك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية هذا وهذه اﻻستﺨداﻣات المحددة والتحقق ﻣنهما؛ وﻣا إذا كان سيتم تطبيق عقوبة وكيفية ذلك في حال
زيادة استهﻼك البلد عﻦ  2,5في المائة ﻣﻦ خط اﻷساس الﺨاص به في الفترة  ،2040 - 2030أو استهﻼك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ﻻستﺨدام غير اﻻستﺨدام المحدد في المادة  5ﻣﻦ البروتوكول؛ وكيﻒ سيعدل البلد نظاﻣه للترخيص
والحﺼص ﻣﻦ أجﻞ ضمان اﻻﻣتثال لﻼلتزاﻣات ذات الﺼلة المحددة في اتفاقه ﻣع اللجنة التنفيذية؛ وتاريخ اﻻنتهاء ﻣﻦ خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نظرا ﻻستمرار استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى  1يناير/
كانون الثاني 2040؛ وأدوار وﻣسﺆوليات الوكاﻻت الرئيسية والمتعاونة خﻼل الفترة 2040 - 2030؛ وﻣا إذا كان التمويﻞ
سيكون ﻣتوفرا ً بعد عام .2030
وخﻼل عملية استعراض المشروعات  ،قررت حكوﻣة صربيا تنقيح خطة عملها لتحقيق هدف الﺨفض بنسبة 67,5
-32
في المائة فقط بحلول عام  ،2025ﻣع ﻣعالجة استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي في المرحلة الثالثة .لذلك ،لم
تكﻦ هناك حاجة لمعالجة القضايا المرتبطة بتتابع الﺨدﻣة في سياق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لﺼربيا.
وﻣع ذلك ،يمكﻦ توقع أن بعضا ﻣﻦ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 49
-33
بلدا ﻣﻦ بلدان المادة  5قد يقدم إلى اﻻجتماع الثاﻣﻦ والثمانيﻦ ،وقد يطلب التمويﻞ المسموح به لﻺزالة التاﻣة للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ولكﻦ إزالة  97,5في المائة فقط ﻣﻦ خط اﻷساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في
سنة ﻣعينة ،واستهﻼك النسبة المتبقية وقدرها  2,5في المائة على أنها "تتابع الﺨدﻣة" بعد عام  2030وسنة اﻻنتهاء ﻣﻦ
المشروع )أي عندﻣا يتحقق انﺨفاض قدره  97,5في المائة في اﻻستهﻼك(.
ولهذه الحاﻻت ،نظرا للمشكﻼت غير المتوقعة التي قد تنشﺄ أثناء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
-34
الهيدروكلوروفلوروكربونية على ﻣدى فترة تﺼﻞ إلى  20عا ًﻣا ،ﻣع المستويات المنﺨفضة جدًا المسموح بها ﻣﻦ استهﻼك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد عام  2030واحتمال كبير بعدم اﻻﻣتثال للهدف الذي يحدد حد أقﺼى قدره  2,5في المائة ﻣﻦ
خط اﻷساس في أي سنة ﻣعينة ،وبدﻻً ﻣﻦ اﻷحكام اﻷكثر ﻣرونة بموجب بروتوكول ﻣونتريال ،ستنﺼح اﻷﻣانة اللجنة التنفيذية
بالموافقة على التمويﻞ حتى عام  2025وفقا للمقررات الحالية ،وأن البلد المعني يمكﻦ أن يطلب تمويﻼً إضافيا ً للمرحلة النهائية
فور استعراض اﻷطراف في بروتوكول ﻣونتريال الحاجة إلى المتوسط السنوي وقدره  2,5في المائة لﺨدﻣة بلدان المادة ،5
وفقا للفقرة  13ﻣﻦ المقرر .6/19

 12خدﻣة ﻣعدات التبريد وتكييﻒ الهواء الموجودة في  1يناير /كانون الثاني 2030؛ وخدﻣة ﻣعدات إطفاء الحرائق والحماية ﻣﻦ الحرائق الموجودة في 1
يناير /كانون الثاني 2030؛ وتطبيقات المذيبات في تﺼنيع ﻣحركات الﺼواريخ؛ وتطبيقات اﻹيروسول الطبي الموضعي لعﻼج الحروق المتﺨﺼص.
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المشروعات واﻷنشطة المقدمة للموافقة الشمولية

تقارير التحقق ﻣﻦ اﻣتثال البلدان ذوي حجم اﻻستهﻼك المنﺨفض ﻻتفاقاتهم المتعلقة بﺨطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
وفقا للمقرر ) 46/61ج( 13،اختارت اﻷﻣانة عينة ﻣﻦ  16بلداً ﻣﻦ بلدان المادة  5لغرض التحقق ﻣﻦ اﻻﻣتثال ﻻتفاق
-35
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،على النحو المبيﻦ في الجدول  .3والمعايير الرئيسية المستﺨدﻣة ﻻختيار
البلدان للتحقق كانت القرب ﻣﻦ الشريحة التالية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ) (2021و ،حيثما
أﻣكﻦ ،لم يتم اختيارها ﻣسبقًا للتحقق ﻣنها .وبما أن بلد واحد فقط ﻣﻦ بلدان المادة  5ﻣﺼنﻒ كبلد ذي حجم استهﻼك ﻣنﺨفض لم
يتم اختياره ﻣﻦ قبﻞ ﻹجراء التحقق )تيمور ليشتي( ،فقد استﺨدﻣت اﻷﻣانة ﻣعايير إضافية لﻼختيار :أنه كان ينبغي الموافقة على
التحقق السابق قبﻞ أكثر ﻣﻦ ثﻼث سنوات وتم إنجازه ،باﻹ ضافة إلى ﻣعايير التوزيع الجغرافي وﻣستوى اﻻستهﻼك والتوزيع بيﻦ
الوكاﻻت الثنائية والمنفذة .وﻣدرج البلدان المﺨتارة )ستة في أفريقيا ،واثنان في آسيا ،وثﻼثة في أوروبا ،وخمسة في أﻣريكا
الﻼتينية وﻣنطقة البحر الكاريبي( في الجدول .2
الجدول  -2عينة من بلدان المادة  5للتحقﻖ من امتثالهم ﻻتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

البلد
باربادوس
البوسنة والهرسك
بوروندي
دوﻣينيكا
غينيا اﻻستوائية
إسواتيني
غيانا
هايتي
ﻣالي
ﻣوزاﻣبيق
ﻣيانمار
ﻣقدونيا الشمالية
جمهورية ﻣولدوفا
سيراليون
سورينام
تيمور -ليشتي

خط اﻷساس المحدد للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
)طن متري(
66.73
70.65
129.20
7.24
114.36
81.74
31.02
66.00
272.25
118.18
77.80
32.78
17.00
30.37
35.92
9.08

الوكالة الرئيسية  /المتعاونة
اليونيب  /اليوئنديبي
اليونيدو
اليونيب
اليونيب
اليونيب  /اليونيدو
اليونيب  /اليوئنديبي
اليونيب  /اليوئنديبي
اليونيب
اليونيب  /اليوئنديبي
اليونيب  /اليونيدو
اليونيب
اليونيدو
اليوئنديبي  /اليونيب
اليونيب  /اليونيدو
اليونيب  /اليونيدو
اليونيب  /اليوئنديبي

طلب الشريحة التالية
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

توصية اﻷﻣانة
قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب ﻣﻦ الوكاﻻت الثنائية والمنفذة المعنية أن تدرج في تعديﻼتها على براﻣج عمﻞ
-36
كﻞ ﻣنها ،المقرر تقديمها إلى اﻻجتماع السادس والثمانيﻦ ،تمويﻼً قدره  30,000دوﻻر أﻣريكي باﻹضافة إلى تكاليﻒ دعم
الوكالة لتقارير التحقق للمرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة ﻣﻦ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبربادوس
والبوسنة والهرسك وبوروندي ودوﻣينيكا وغينيا اﻻستوائية وإسواتيني وغيانا وهايتي وﻣالي وﻣوزﻣبيق وﻣيانمار وﻣقدونيا
الشمالية وجمهورية ﻣولدوفا وسيراليون وسورينام وتيمور -ليشتي.

13
ُ
طلب ﻣﻦ اﻷﻣانة أن تقدم ،في اﻻجتماع اﻷول ﻣﻦ كﻞ عام ،قائمة تمثﻞ  20في المائة ﻣﻦ البلدان الذيﻦ لديهم خط أساس ﻻستهﻼك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية يﺼﻞ إلى  360طﻦ ﻣتري ،وﻣع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة للموافقة على تمويلهما
ﻷغراض التحقق ﻣﻦ اﻣتثال تلك البلد ﻻتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتلك السنة.
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المشروعات واﻷنشطة الموصي بها للموافقة الشمولية
يتضمﻦ المرفق اﻷول بهذه الوثيقة قائمة بعدد  88طلب تمويﻞ لمشروعات وأنشطة يبلغ ﻣجموع قيمتها 4,391,011
-37
دوﻻر أﻣريكي ،بما في ذلك تكاليﻒ دعم الوكالة ،الموصي بها للموافقة الشمولية .ستشمﻞ الموافقة على هذه المشروعات
الشروط أو اﻷحكام ذات الﺼلة في أوراق تقييم المشروع المقابلة  ،وكذلك الموافقة على براﻣج التنفيذ المرتبطة بالشرائح ذات
الﺼلة ﻣﻦ المشروعات المتعددة السنوات.
المشروعات اﻻستثمارية المقدمة للنظر فيها بصفة فردية
 -38بعد استعراض اﻷﻣانة ،اقترح  25طلب تمويﻼ لمشروعات  /أنشطة يبلغ ﻣجموع قيمتهم  33,276,258دوﻻر أﻣريكي،
بما في ذلك تكاليﻒ دعم الوكالة ،للنظر فيهم بﺼفة فردية.
لتسهيﻞ نظر اللجنة التنفيذية في المشروعات اﻻستثمارية للنظر فيها بﺼفة فردية ،صنفت اﻷﻣانة المشروعات حسب
-39
القطاع وجمعتهم حسب الموضوع ،على النحو المبيﻦ في الجدول .3
الجدول  -3المشروعات اﻻستثمارية المقدمة للنظر فيها بصفة فردية
البلد
المرحلة الثانية من خطط
إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
أفغانستان
ألبانيا
ﻣﻼوي
الجبﻞ اﻷسود

صربيا
طلبات شريحة من المرحلة
اﻷولى والمرحلة الثانية من
خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
الﺼيﻦ )شاﻣلة(

الﺼيﻦ
)رغوة البولستريﻦ المسحوبة
بالضغط(
الﺼيﻦ
)رغوة البولي يوريثان(
الﺼيﻦ

الوكالة

المشروع

اليونيب  /اليونيدو

خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية(
المواد اليونيدو
إزالة
إدارة
خطة
الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية(
المواد اليونيب  /اليونيدو
إزالة
إدارة
خطة
الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية(
المواد اليونيدو
إزالة
إدارة
خطة
الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية(
إزالة
إدارة
خطة
الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية(

المواد اليونيدو

خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية(
خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية ،الشريحة الثالثة(
خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية ،الشريحة الثانية(
خطة إدارة إزالة المواد

وثيقة اللجنة
التنفيذية

المشكلة

85/18

المرحلة الثانية الجديدة .تمت ﻣعالجة كافة
التكلفة وﻣسائﻞ السياسات

85/19

المرحلة الثانية الجديدة .تمت ﻣعالجة كافة
التكلفة وﻣسائﻞ السياسات

85/37 and
Corr.1

المرحلة الثانية الجديدة .تمت ﻣعالجة كافة
التكلفة وﻣسائﻞ السياسات

85/39

المرحلة الثانية الجديدة .تمت ﻣعالجة كافة
التكلفة وﻣسائﻞ السياسات ،خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
العاجلة ﻣع إزالة تاﻣة في عام .2025
المرحلة الثانية الجديدة .تمت ﻣعالجة كافة
التكلفة وﻣسائﻞ السياسات

85/46

اليوئنديبي /اليونيب/
اليونيدو /البنك
الدولي /ألمانيا/
إيطاليا /اليابان
اليونيدو  /ألمانيا

85/21

صيغة اﻹبﻼغ المالي لنفقات وحد تنفيذ
ورصد المشروع

85/21

البنك الدولي

85/21

اعتمد  5ﻣليون دوﻻر أﻣريكي للشريحة.
تم حﻞ جميع المشاكﻞ الفنية والمتعلقة
بالتكلفة
تم حﻞ جميع المشكﻼت الفنية والمتعلقة
بالتكلفة

اليوئنديبي

85/21

تم حﻞ جميع المشكﻼت الفنية والمتعلقة
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البلد
)التبريد وتكييﻒ الهواء(
الﺼيﻦ
)المذيبات(
غينيا
السنغال

انبعاثات المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون23 -
اﻷرجنتيﻦ
المكسيك

الوكالة

المشروع

الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية ،الشريحة الثالثة(
اليوئنديبي
خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية ،الشريحة الثالثة(
اليونيب  /اليونيدو
خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة اﻷولى ،الشريحة الثالثة(
اليونيب  /اليونيدو
خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة اﻷولى ،الشريحتان الثالثة
والرابعة(
ﻣشروع للتحكم في انبعاثات المنتج
الثانوي الهيدروفلوروكربون23 -
ﻣشروع للتحكم في انبعاثات المنتج
الثانوي الهيدروفلوروكربون23 -

وثيقة اللجنة
التنفيذية
بالتكلفة
85/21
85/29 and
Corr.1
85/45

اليونيدو

85/64

اليونيدو

85/65

11

المشكلة

اعتمد  5ﻣليون دوﻻر أﻣريكي للشريحة.
تم حﻞ جميع المشكﻼت الفنية والمتعلقة
بالتكلفة
تغيير نقطة البداية وتمديد المرحلة اﻷولى،
و تم حﻞ جميع المشكﻼت الفنية والمتعلقة
بالتكلفة
الشرائح المجمعة وتمديد المرحلة اﻷولى،
و تم حﻞ جميع المشكﻼت الفنية والمتعلقة
بالتكلفة

ﻣشكﻼت السياسات وعدم وجود اتفاق
بشان التكلفة
ﻣشكلتان سياسيتان قد تﺆثران على
التكاليﻒ
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Annex I

List of projects and activities recommended for blanket approval
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

AFGHANISTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP

$40,825

$5,307

$46,132

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO

$28,276

$2,545

$30,821

$69,101

$7,852

$76,953

$8,500

$1,105

$9,605

$23,000

$2,070

$25,070

$31,500

$3,175

$34,675

Total for Afghanistan

ALBANIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)

UNEP

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)

UNIDO

Total for Albania

ALGERIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNIDO

$60,000

$4,200

$64,200

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II) (foam sector)

UNIDO

$50,000

$3,500

$53,500

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II) (air-conditioning sector)

UNIDO

$50,000

$3,500

$53,500

$160,000

$11,200

$171,200

$85,000

$0

$85,000

Total for Algeria

BAHRAIN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
X: 6/2020-5/2022)

UNEP

Total for Bahrain

$85,000

$85,000

BELIZE
SEVERAL
Technical assistance/support
Enabling activities for HFC phase-down

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

Canada

$40,000

1

$2,800

$42,800
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Annex I

List of projects and activities recommended for blanket approval
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$55,000

$3,850

$58,850

$95,000

$6,650

$101,650

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP

$6,600

$594

$7,194

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP

$25,500

$3,315

$28,815

$32,100

$3,909

$36,009

Enabling activities for HFC phase-down

UNDP
Total for Belize

BRUNEI DARUSSALAM
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Total for Brunei Darussalam

BURUNDI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNIDO

$10,000

$700

$10,700

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

UNEP

$150,000

$10,500

$160,500

$180,000

$13,800

$193,800

$103,070

$7,215

$110,285

SEVERAL
Technical assistance/support
Enabling activities for HFC phase-down

Total for Burundi

CHILE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
4.3

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNIDO
(refrigeration servicing sector)
The Government, through UNDP as lead implementing agency,
was requested to submit progress reports on a yearly basis on the
implementation of the work programme associated with the final
tranche until the completion of the project, verification reports
until approval of stage III, and the project completion report to the
first meeting in 2023.

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities recommended for blanket approval
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNEP
(refrigeration servicing sector)
The Government, through UNDP as lead implementing agency,
was requested to submit progress reports on a yearly basis on the
implementation of the work programme associated with the final
tranche until the completion of the project, verification reports
until approval of stage III, and the project completion report to the
first meeting in 2023.

1.0

$21,827

$2,837

$24,664

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNDP
(foam sector)
The Government, through UNDP as lead implementing agency,
was requested to submit progress reports on a yearly basis on the
implementation of the work programme associated with the final
tranche until the completion of the project, verification reports
until approval of stage III, and the project completion report to the
first meeting in 2023.

1.1

$42,181

$2,952

$45,133

$167,078

$13,004

$180,082

$60,000

$4,200

$64,200

$60,000

$4,200

$64,200

$9,900

$1,287

$11,187

$9,900

$1,287

$11,187

$56,000

$4,200

$60,200

$56,000

$4,200

$60,200

Total for Chile

6.4

COLOMBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
III)

UNDP

Total for Colombia

COOK ISLANDS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan for PIC countries
through regional approach (stage I, third tranche)

UNEP

Total for Cook Islands

CUBA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNDP
UNDP was requested to continue assisting the Government in
securing the supply of low-GWP alternative technology and to
provide, to the 86th meeting, a report on the status of the
conversion of the two enterprises (Friarc and IDA), including, in
the event of use of a technology other than that selected when the
project was approved, a detailed analysis of the incremental capital
and operating costs, along with an update from the suppliers on the
progress made towards ensuring that the selected technologies,
including associated components, were available on a commercial
basis in the country.
Total for Cuba

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities recommended for blanket approval
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

ECUADOR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)

UNIDO

$55,000

$4,125

$59,125

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)

UNEP

$10,000

$1,300

$11,300

$65,000

$5,425

$70,425

$21,000

$2,730

$23,730

$21,000

$2,730

$23,730

$35,000

$4,550

$39,550

$35,000

$4,550

$39,550

Total for Ecuador

ERITREA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
Approved on the understanding that if Eritrea 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; and that
relevant actions and activities recommended by the verification
report will be included in the development and implementation of
stage II of the HPMP for Eritrea.

UNEP

Total for Eritrea

ETHIOPIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP
Approved, on an exceptional basis given potential further delay in
implementing phase-out activities due to the COVID-19 pandemic,
and noting that no further extension of project implementation
would be requested, the extension of the date of completion of
stage I of the HPMP for Ethiopia to 31 December 2022. The
Government, UNEP and UNIDO were requested to submit a
progress report on the implementation of the work programme
associated with the final tranche and the project completion report
to the first meeting of the Executive Committee in 2023. Approved
on the understanding that UNEP, UNIDO and the Government will
intensify efforts to implement the activities in stage I of the
HPMP; that UNEP would submit a progress report to the first
meeting of 2021 on the implementation of activities, including
disbursements achieved; and that the Government could submit its
stage II of the HPMP once 80 per cent of the total funds approved
for UNIDO had been disbursed.
Total for Ethiopia

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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List of projects and activities recommended for blanket approval
Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

GEORGIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP

$31,500

$2,363

$33,863

$85,000

$5,950

$90,950

$116,500

$8,313

$124,813

$33,000

$2,475

$35,475

$33,000

$2,475

$35,475

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 7/2020-6/2022)

UNDP

Total for Georgia

GUATEMALA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNIDO
Approved on an exceptional basis and without setting a precedent,
and on the understanding that the Treasurer would be requested to
transfer the funds to UNIDO upon approval; UNIDO had
committed to submitting the verification report to the Secretariat
no later than 12 weeks prior to the 86th meeting; the
recommendations included in the verification report would be
addressed during the implementation of the fifth tranche of stage I
of the HPMP, and that the actions implemented towards that end
would be included in the progress report of stage I of the HPMP to
be submitted as part of the country’s request for stage II of the
HPMP for Guatemala; and in the event that the verification report
confirmed that Guatemala had not been in compliance with the
Montreal Protocol and its Agreement with the Executive
Committee, the Secretariat would inform the Executive Committee
so that relevant actions, inter alia, the application of the penalty
clause, could be considered at the 86th meeting.
Total for Guatemala

GUINEA
SEVERAL
Ozone unit support
Enabling activities for HFC phase-down

UNEP

$150,000

$10,500

$160,500

Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 7/2020-6/2022)

UNEP

$85,000

$0

$85,000

$235,000

$10,500

$245,500

Total for Guinea

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

GUINEA-BISSAU
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
$28,000

$3,640

$31,640

$28,000

$3,640

$31,640

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP
Noted that stage II of the HPMP for Jamaica could only be
considered once the data reporting issues identified in the
verification report had been addressed and the recommendations
by the verifier had been implemented; that the starting point for
aggregate reduction on HCFC consumption and associated funding
levels would be reviewed upon submission of stage II of the
HPMP. The Government, UNDP and UNEP were requested to
report on progress of actions taken following recommendations of
the verification report when submitting stage II of the HPMP.

$8,000

$1,040

$9,040

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP
Noted that stage II of the HPMP for Jamaica could only be
considered once the data reporting issues identified in the
verification report had been addressed and the recommendations
by the verifier had been implemented; that the starting point for
aggregate reduction on HCFC consumption and associated funding
levels would be reviewed upon submission of stage II of the
HPMP. The Government, UNDP and UNEP were requested to
report on progress of actions taken following recommendations of
the verification report when submitting stage II of the HPMP.

$58,000

$4,350

$62,350

$66,000

$5,390

$71,390

$10,900

$1,417

$12,317

$10,900

$1,417

$12,317

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP
UNEP was requested to include, as part of the submission for stage
II of the HPMP for Guinea Bissau, an update on progress towards
implementing the recommendations in the verification report
submitted to the 85th meeting.
Total for Guinea-Bissau

JAMAICA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Total for Jamaica

KIRIBATI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan for PIC countries
through regional approach (stage I, third tranche)

UNEP

Total for Kiribati

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

KYRGYZSTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNEP
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated to reflect that the 2019
target was 0.71 ODP tonnes. The Government, UNDP and UNEP
were requested to submit a progress report on the implementation
of the work programme associated with the final tranche and the
project completion report to the first meeting of the Executive
Committee in 2022. UNDP was requested to include in its work
programme/work programme amendments for 2022 funding, in the
amount of US $30,000, plus agency support costs, for the
verification report of Kyrgyzstan’s 2019-2022 consumption, to be
submitted to the first meeting of 2023. Approved on the
understanding that if the verification report to be submitted in 2023
covering the country’s consumption in 2019 through 2022
indicated the country was not in compliance with the targets
specified in the Agreement, the Executive Committee could
consider applying the penalty clause against future approvals for
the country; and that Kyrgyzstan had consumption in the servicing
sector only; that the incentive scheme to promote conversion of
RAC equipment to low GWP alternatives include associated
training and capacity building to ensure sustainable
implementation; that end-users would provide co-financing to
participate in the scheme; and that UNDP would submit detailed
reports on the results of the end-user incentive scheme once it had
been completed.

$6,200

$806

$7,006

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNDP
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated to reflect that the 2019
target was 0.71 ODP tonnes. The Government, UNDP and UNEP
were requested to submit a progress report on the implementation
of the work programme associated with the final tranche and the
project completion report to the first meeting of the Executive
Committee in 2022. UNDP was requested to include in its work
programme/work programme amendments for 2022 funding, in the
amount of US $30,000, plus agency support costs, for the
verification report of Kyrgyzstan’s 2019-2022 consumption, to be
submitted to the first meeting of 2023. Approved on the
understanding that if the verification report to be submitted in 2023
covering the country’s consumption in 2019 through 2022
indicated the country was not in compliance with the targets
specified in the Agreement, the Executive Committee could
consider applying the penalty clause against future approvals for
the country; and that Kyrgyzstan had consumption in the servicing
sector only; that the incentive scheme to promote conversion of
RAC equipment to low GWP alternatives include associated
training and capacity building to ensure sustainable
implementation; that end-users would provide co-financing to
participate in the scheme; and that UNDP would submit detailed
reports on the results of the end-user incentive scheme once it had
been completed.

$55,000

$3,850

$58,850

$61,200

$4,656

$65,856

Total for Kyrgyzstan

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

LAO, PDR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)

UNEP

$23,500

$3,055

$26,555

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)

France

$4,500

$585

$5,085

Renewal of the institutional strengthening project (phase X: UNEP
12/2020-11/2022)

$85,000

$0

$85,000

Total for Lao, PDR

$113,000

$3,640

$116,640

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) Germany

$28,000

$3,640

$31,640

$85,000

$0

$85,000

Total for Lesotho

$113,000

$3,640

$116,640

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) Germany
Approved on the understanding that the verification report for
stage I would be submitted together with the request for stage II of
the HPMP for Liberia and would cover the period from 2015 to the
year before the submission of stage II; and that in the unlikely
event of Liberia’s non-compliance with the targets set in its
Agreement with the Executive Committee for stage I of the HPMP,
the penalty applicable as per Appendix 7-A of the Agreement
would be deducted from the eligible funding for its stage II of the
HPMP.

$31,500

$4,095

$35,595

Verification report for stage I of HCFC phase-out
management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted together with the request for stage II of the HPMP.

Germany

$30,000

$3,900

$33,900

Total for Liberia

$61,500

$7,995

$69,495

SEVERAL
Ozone unit support

LESOTHO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
X: 1/2021-12/2022)

UNEP

LIBERIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

LIBYA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase
VI: 7/2020-6/2022)

$174,164

$12,191

$186,355

$174,164

$12,191

$186,355

$56,000

$7,280

$63,280

$56,000

$7,280

$63,280

UNEP

$35,000

$4,550

$39,550

UNEP

$85,418

$0

$85,418

$120,418

$4,550

$124,968

$85,000

$0

$85,000

UNIDO

Total for Libya

MADAGASCAR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)

UNEP

Total for Madagascar

MALAWI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XII: 1/2021-12/2022)

Total for Malawi

MALDIVES
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 12/2020-11/2022)

UNEP

Total for Maldives

$85,000

$85,000

MARSHALL ISLANDS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan for PIC countries
through regional approach (stage I, third tranche)

UNEP

Total for Marshall Islands

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

MICRONESIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan for PIC countries
through regional approach (stage I, third tranche)

UNEP

Total for Micronesia

$11,200

$1,456

$12,656

$11,200

$1,456

$12,656

$50,000

$3,500

$53,500

$50,000

$3,500

$53,500

$37,000

$4,810

$41,810

$37,000

$4,810

$41,810

$21,000

$1,575

$22,575

$21,000

$1,575

$22,575

$103,424

$0

$103,424

MOLDOVA, REP
SEVERAL
Technical assistance/support
Enabling activities for HFC phase-down

UNDP
Total for Moldova, Rep

MONGOLIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP

Total for Mongolia

MONTENEGRO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNIDO
UNIDO was requested to include, as part of the second tranche for
stage II of the HPMP of Montenegro, an update on progress
towards implementing the recommendations in the verification
report submitted to the 85th meeting. Approved on the
understanding that if Montenegro 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.
Total for Montenegro

MOZAMBIQUE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IX: 1/2021-12/2022)

UNEP

Total for Mozambique

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

NAURU
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan for PIC countries
through regional approach (stage I, third tranche)

UNEP

Total for Nauru

$7,400

$962

$8,362

$7,400

$962

$8,362

$85,000

$0

$85,000

NEPAL
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 11/2020-10/2022)

UNEP

Total for Nepal

$85,000

$85,000

NIUE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan for PIC countries
through regional approach (stage I, third tranche)

UNEP

Total for Niue

$7,300

$949

$8,249

$7,300

$949

$8,249

PAKISTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
III) (air-conditioning sector)

UNIDO

$50,000

$3,500

$53,500

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
III)

UNEP

$10,000

$1,300

$11,300

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
III) (foam sector)

UNIDO

$50,000

$3,500

$53,500

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
III)

UNIDO

$40,000

$2,800

$42,800

$150,000

$11,100

$161,100

$12,000

$1,560

$13,560

$12,000

$1,560

$13,560

Total for Pakistan

PALAU
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan for PIC countries
through regional approach (stage I, third tranche)

UNEP

Total for Palau
* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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ODP/Metric
(tonnes)*

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

PANAMA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNDP
Noted that the two polyurethane foam enterprises Disur and
Refratermic, with a consumption of 0.48 ODP tonnes (4.36 metric
tonnes) of HCFC-141b, and associated funding of US$47,753,
have withdrawn from stage II, that the consumption associated
with those enterprises had been phased out. The Government and
UNDP were requested to include in the submission of the first
tranche request of stage III of the HPMP an update on the status of
the Government’s efforts to obtain data from the systems house in
the Free Trade Zone and information on HCFCs imported to and
exported from the Free Trade Zone. UNDP was requested to return
to the 86th meeting US$43,153, plus agency support cost of
US$3,021, from the project PAN/PHA/76/INV/44, corresponding
to the unused balance of funds associated with Disur and
Refratermic.
Total for Panama

$72,754

$5,093

$77,847

$72,754

$5,093

$77,847

$41,600

$5,408

$47,008

$233,400

$16,338

$249,738

$275,000

$21,746

$296,746

$113,920

$0

$113,920

PERU
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNEP

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

5.7

Total for Peru

5.7

QATAR
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase V: UNEP
6/2020-5/2022)
Total for Qatar

$113,920

$113,920

RWANDA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)

UNEP

Total for Rwanda

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project
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SAMOA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan for PIC countries
through regional approach (stage I, third tranche)

UNEP

Total for Samoa

$14,850

$1,931

$16,781

$14,850

$1,931

$16,781

$16,000

$2,080

$18,080

$16,000

$2,080

$18,080

SAO TOME AND PRINCIPE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)

UNEP

Total for Sao Tome and Principe

SENEGAL
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNEP

$40,000

$5,200

$45,200

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNIDO

$20,000

$1,400

$21,400

$60,000

$6,600

$66,600

$85,000

$0

$85,000

Total for Senegal

SEYCHELLES
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IX: 6/2020-5/2022)

UNEP

Total for Seychelles

$85,000

$85,000

SIERRA LEONE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)

UNEP

$21,000

$2,730

$23,730

UNEP

$109,824

$0

$109,824

$130,824

$2,730

$133,554

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VIII: 1/2021-12/2022)

Total for Sierra Leone

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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C.E.
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Total (US$/kg)

SOLOMON ISLANDS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
$19,500

$2,535

$22,035

$19,500

$2,535

$22,035

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP
Approved on an exceptional basis and without setting a precedent,
and on the understanding that the Treasurer would be requested to
transfer the approved funds to UNDP and UNEP upon approval;
UNDP had committed to submitting the verification report no later
than 12 weeks prior to the 86th meeting; the recommendations
included in the verification report would be addressed during the
implementation of the fourth and final tranche of stage I of the
HPMP and that the actions implemented towards that end would
be included in the progress report of stage I of the HPMP to be
submitted as part of the request for stage II of the HPMP for Sri
Lanka; and in the event that the verification report confirmed that
Sir Lanka had not been in compliance with the Montreal Protocol
and its Agreement with the Executive Committee, the Secretariat
would inform the Executive Committee so that relevant actions,
inter alia, the application of the penalty clause, could be
considered at the 86th meeting.

$31,100

$2,333

$33,433

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP
Approved on an exceptional basis and without setting a precedent,
and on the understanding that the Treasurer would be requested to
transfer the approved funds to UNDP and UNEP upon approval;
UNDP had committed to submitting the verification report no later
than 12 weeks prior to the 86th meeting; the recommendations
included in the verification report would be addressed during the
implementation of the fourth and final tranche of stage I of the
HPMP and that the actions implemented towards that end would
be included in the progress report of stage I of the HPMP to be
submitted as part of the request for stage II of the HPMP for Sri
Lanka; and in the event that the verification report confirmed that
Sir Lanka had not been in compliance with the Montreal Protocol
and its Agreement with the Executive Committee, the Secretariat
would inform the Executive Committee so that relevant actions,
inter alia, the application of the penalty clause, could be
considered at the 86th meeting.

$24,900

$3,237

$28,137

$56,000

$5,570

$61,570

HCFC phase-out management plan for PIC countries
through regional approach (stage I, third tranche)

UNEP

Total for Solomon Islands

SRI LANKA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Total for Sri Lanka

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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C.E.
Project
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Total (US$/kg)

SUDAN
REFRIGERATION
Air conditioning
Preparation for conversion of HFC-134a (or R-410a) to R290 in the manufacture of air-conditioning units at J.M.
Group/Mina factory
Approved on the understanding that the approval of project
preparation did not denote approval of the project proposal or its
level of funding when submitted for consideration by the
Executive Committee.

UNIDO

Total for Sudan

$30,000

$2,100

$32,100

$30,000

$2,100

$32,100

$22,000

$2,860

$24,860

$22,000

$2,860

$24,860

$12,700

$1,651

$14,351

$12,700

$1,651

$14,351

$33,250

$2,494

$35,744

$33,250

$2,494

$35,744

$9,200

$1,196

$10,396

$9,200

$1,196

$10,396

TANZANIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP
UNEP was requested to include, as part of the submission for stage
II of the HPMP for the United Republic of Tanzania, an update on
progress towards implementing the recommendations in the
verification report submitted to the 85th meeting.
Total for Tanzania

TONGA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan for PIC countries
through regional approach (stage I, third tranche)

UNEP

Total for Tonga

TURKMENISTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO
Approved on the understanding that a revised verification report to
include data for the years 2019 and 2020 will be submitted at the
time of the request for stage II of the HPMP.
Total for Turkmenistan

TUVALU
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan for PIC countries
through regional approach (stage I, third tranche)

UNEP

Total for Tuvalu

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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UGANDA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP
Approved on the understanding that if Uganda 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; and relevant
actions and activities recommended by the verification report will
be implemented during the third tranche of stage I and stage II of
the HPMP for Uganda.

$20,500

$2,665

$23,165

$85,000

$0

$85,000

$105,500

$2,665

$108,165

$111,268

$7,789

$119,057

$111,268

$7,789

$119,057

$14,850

$1,930

$16,780

$14,850

$1,930

$16,780

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IV: 1/2021-12/2022)

UNEP

Total for Uganda

URUGUAY
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
5.3

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNDP
(refrigeration servicing sector and implementation and
monitoring)
Noted that the Government had postponed the ban of HCFC-141b
in imported pre-blended polyols from 1 January 2021 to 1 January
2022. Approved on the understanding that UNDP would continue
to report at the 87th meeting on the progress in implementation of
the conversion of the foam enterprises and the availability of
HFO/HFO-based polyurethane systems and their associated
components; and the Government and UNDP would submit a
progress report on the implementation of the work programme
associated with the final tranche and the project completion report
to the first meeting of the Executive Committee in 2022.
Total for Uruguay

5.3

VANUATU
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan for PIC countries
through regional approach (stage I, third tranche)

UNEP

Total for Vanuatu

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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ZAMBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
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.

UNEP

Total for Zambia

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$45,000

$5,850

$50,850

$45,000

$5,850

$50,850

$4,121,601

$269,410

$4,391,011

REGION: ASP
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan for PIC countries
through regional approach (stage I, third tranche)

UNEP

Total for Region: ASP
GRAND TOTAL

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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