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تعديالت برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 2020
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بسبب فيروس كورونا (كوفيد)19-
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلاير
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/33
تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق
دوالرا أمريكيًا،
يطلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) الموافقة من اللجنة التنفيذية على المبلغ 2664,329
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ً
دوالرا أمريكيًا ،لتعديالت برنامج عمله لعام  2020المدرجة في الجدول
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدها 187,103
ً
 2.1ومرفق الطلب مرفق بهذه الوثيقة.
الجدول  :1تعديالت برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) لعام 2020
البلد

المبلغ المطلوب
(دوالر أمريكي)

النشاط  /المشروع

القسم ألف :األنشطة الموصي لها بالموافقة الشمولية
القسم ألف :مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي
مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة)
البرازيل
مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة عشر)
غانا
إيران (جمهورية
مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة عشر)
– اإلسالمية)
مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية عشر)
لبنان
مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشر)
نيجيريا
مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة عشر)
سريالنكا
المجموع الفرعي أللف 1
تكاليف دعم الوكالة
المجموع أللف 1
ألف  : 2المساعدة الفنية إلعداد تقرير التحقق عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
جمهورية مولدوفا
الهيدروكلوروفلوروكربونية
المجموع الفرعي أللف 2
تكاليف دعم الوكالة
المجموع أللف 2
القسم باء :األنشطة الموصي بالنظر فيها بصفة فردية
باء  :1إعداد المشروع لخطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
إعداد خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
بوتان**
إعداد خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
كوستاريكا§
إعداد خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
كوبا§
إعداد خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
غانا*
إعداد خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
قيرغستان*
جمهورية الو
إعداد خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
الشعبية
الديمقراطية**
إعداد خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
لبنان
إعداد خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
ملديف**
إعداد خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
نيجيريا*
إعداد خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
بيرو
إعداد خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
أوروغواي§
المجموع الفرعي لباء 1
تكاليف دعم الوكالة
المجموع لباء 1
المجموع الكلي (ألف  1وألف  2وباء )1
* برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) كوكالة منفذة متعاونة
** برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) كوكالة منفذة رئيسية
*** للنظر فيه بصفة فردية
§ قدمت لالجتماع الخامس والثمانين

المبلغ الموصي به
(دوالر أمريكي)

449,280
178,048
222,094

449,280
178,048
222,094

198,515
332,800
171,592
1,552,329
108,663
1,660,992

198,515
332,800
171,592
1,552,329
108,663
1,660,992

30,000

30,000

30,000
2,700
32,700

30,000
2,700
32,700

10,000
150,000
150,000
105,000
60,000
10,000

***
***
***
***
***
***

150,000
10,000
137,000
150,000
150,000
1,082,000
75,740
1,157,740
2,851,432

***
***
***
***
***
***
***
***
1,693,692

 2بما في ذلك الطلبات الجديدة المقدمة لالجتماع السادس والثمانين المرفقة بهذه الوثيقة والطلبات المحالة من االجتماع الخامس والثمانين المعروضة في
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/15
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القسم ألف :األنشطة الموصي لها بالموافقة الشمولية
ألف  :1تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
وصف المشروع
قدم اليوئنديبي طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي للبلدان المدرجة في القسم ألف  1من الجدول  .1ويرد
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وصف هذه المشروعات في المرفق األول بهذه الوثيقة.
تعليقات األمانة
استعرضت األمانة طلبات تجديد ست مشروعات للتعزيز المؤسسي نيابة عن الحكومات المعنية في ضوء المبادئ
-3
التوجيهية والقرارات ذات الصلة المتعلقة باألهلية ومستويات التمويل .وتم التحقق من الطلبات في ضوء خطط عمل التعزيز
المؤسسي األصلية للمرحلة السابقة ،وبيانات البرنامج القطري وبيانات المادة  ،7وآخر تقرير عن تنفيذ خططهم إلدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،والتقرير المرحلي للوكالة ،وأي قرارات ذات صلة صادرة عن اجتماع األطراف .وقد
لوحظ أن هذه البلدان قدمت بيانات برنامجها القطري لعام  2019وهي تمتثل ألهداف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال ،وأن
استهالكها السنوي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ال يتجاوز الحد األقصى المسموح به لالستهالك السنوي المذكور في
اتفاقات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبرمة مع اللجنة التنفيذية .عالوة على ذلك ،شملت الطلبات
المقدمة مؤشرات أداء لألنشطة المخطط لها للمرحلة التالية من مشروعات التعزيز المؤسسي ،وفقا ً للقرار ( 51/74هـ).
توصية األمانة
توصي األمانة بالموافقة الشمولية على طلبات تجديد التعزيز المؤسسي للبرازيل وغانا وجمهورية إيران اإلسالمية
-4
ولبنان ونيجيريا وسريالنكا عند مستوى التمويل المذكور في القسم ألف  1من الجدول  1من هذه الوثيقة .وقد ترغب اللجنة
التنفيذية في أن تعرب للحكومات المذكورة أعاله عن التعليقات الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.
ألف  :2المساعدة الفنية إلعداد تقرير التحقق عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وصف المشروع
طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أن تُدرج في برنامج عمل كل منها تعديالت برنامج عملها
-5
لكي تقدمها إلى االجتماع السادس والثمانين ،وتمويالً إلعداد تقرير تحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية مولدوفا 3حيث يكون اليوئنديبي هو الوكالة المنفذة الرئيسية.
تعليقات األمانة
 -6ذكرت األمانة أن التمويل المطلوب كان موافقا مع األموال المعتمدة لعمليات التحقق المماثلة في االجتماعات السابقة .كما
ذكرت أنه يجب تقديم تقرير التحقق قبل  10أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المناسب الذي يتم فيه طلب الحصول
على شريحة التمويل التالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
توصية األمانة
توصي األمانة بالموافقة الشمولية على إعداد تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
-7
الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية مولدوفا عند مستوى التمويل المبين في القسم ألف  2من الجدول  ،1على أساس أنه
يجب تقديم تقرير التحقق قبل  10أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المناسب الذي يتم فيه طلب الحصول على شريحة
التمويل التالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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الفقرة  63من الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/IAP/3المشروعات التي تمت الموافقة عليها بين الدورات.
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القسم باء :األنشطة الموصي بالنظر فيها بصفة فردية
باء  :1إعداد المشروع لخطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
في االجتماع الخامس والثمانين ،أدرج اليوئنديبي في برنامج عمله 4طلبات تمويل إلعداد خطط إدارة التخفيض
-8
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لكوستاريكا وكوبا وأوروغواي بصفته الوكالة المنفذة معينة ،المدرجة في القسم باء 1
من الجدول .1
لم يتم النظر في طلبات التمويل المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية أثناء عملية الموافقة فيما بين الدورات التي
-9
أنشئت لالجتماع الخامس والثمانين وتم تأجيلها إلى االجتماع السادس والثمانين على النحو الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية.
وبنا ًء على ذلك ،تم تضمين المقترحات المقدمة إلى االجتماع الخامس والثمانين في هذه الوثيقة.
وصف المشروع
قدم اليوئنديبي طلبات إلعداد خطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لخمسة بلدان من بلدان
-10
المادة  5بصفته الوكالة المنفذة المعينة ،ولثالثة بلدان بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية ،ولثالثة بلدان بصفته الوكالة المنفذة
المتعاونة على النحو المبين في القسم باء  1من الجدول  .1وطلب اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية لبوتان وجمهورية الو
الشعبية الديمقراطية وملديف ،وبصفته الوكالة المنفذة المتعاونة لغانا وقيرغيزستان ونيجيريا  353,000دوالر أمريكي،
5
دوالرا أمريكيًا في تعديل برنامج عمله لعام .2020
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 45,890
ً
تعليقات األمانة
قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية ،وصفًا لألنشطة الالزمة إلعداد استراتيجيات
-11
شاملة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لكوستاريكا وكوبا وغانا وقيرغيزستان ولبنان ونيجيريا وبيرو
وأوروغواي ،بما في ذلك التكاليف المقابلة لكل نشاط باستخدام نسق طلبات إعداد المشروع لمراحل خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية .وتضمنت الطلبات معلومات عن الواردات المقدرة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وخلطات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  2015-2012لغانا وقيرغيزستان ولبنان ونيجيريا؛ ومن  2016إلى 2019
لكوستاريكا وكوبا وبيرو وأوروغواي؛ وقائمة ألنشطة إعداد المشروع بما في ذلك تقييم البلدان الحتياجات التدريب ومنح
شهادات اعتماد الفننين؛ ووضع استراتيجية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ ووضع خطط االتصال
والتواصل .وشملت ستة بلدان أنشطة تتعلق بجمع البيانات وتحليل التوزيع القطاعي واستهالك المواد الهيدروفلوروكربونية
ومشاورات أصحاب المصلحة.
استند المبلغ المطلوب إلعداد مقترحات المشروعات في االجتماع الخامس والثمانين إلى تمويل األنشطة التمكينية
-12
(الوارد في المقرر ( 46/79ج))؛ ومع ذلك ،استند التمويل المطلوب في االجتماع السادس والثمانين إلى تمويل إعداد المشروع
للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الوارد في المقرر ( 16/56ج)) ،حيث استخدمت
الوكاالت الثنائية والمنفذة هذا التمويل في إعداد خطط األعمال للفترة  2023-2021التي قدمت إلى االجتماع السادس والثمانين.
وتالحظ األمانة أن مبالغ تمويل طلبات إعداد المشروع المقدمة إلى االجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين إرشادية،
حيث سيتم تحديد المبالغ الفعلية عندما تنظر اللجنة التنفيذية في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88ومسودة المبادئ
التوجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة ( 5المقرر ( 54/84أ)).
رغم أنه يتعين تحديد مستوى التمويل الفعلي إلعداد خطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية،
-13
استعرضت األمانة الطلبات المقدمة بنا ًء على خبرة استعراض الطلبات إلعداد خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ومع مراعاة التوجيهات المقدمة والمقررات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية لمثل هذه المشروعات.
وبعد هذا االستعراض ،الحظت األمانة ما يلي:
(أ)
4
5

صدقت جميع البلدان الثمانية التي طلب لها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إعداد خطة إدارة التخفيض

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/15
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/34
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التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بصفته الوكالة المنفذة المعينة أو الوكالة المنفذة الرئيسية على تعديل
7
كيغالي؛ 6وسيكون كل منها مؤهال للحصول على تمويل إلعداد المشروع وفقا للمقرر ( 46/79ب) ()3؛
وقدمت البلدان أيضا خطابات تأييد تبين عزمها على اتخاذ إجراءات مبكرة بشأن التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية؛
(ب)

واألنشطة المدرجة في إعداد المشروع مماثلة لتلك الالزمة إلعداد خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية .وكانت بعض األنشطة شبيهة بتلك المدرجة في إطار األنشطة التمكينية
للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي قدم تمويل لها بالفعل لكل بلد وتم إنجازها.

أوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن إعداد المشروع لالستراتيجيات الشاملة للتخفيض التدريجي للمواد
-14
الهيدروفلوروكربونية لهذه البلدان سوف يعتمد على األنشطة المنفذة في إطار األنشطة التمكينية ،حيث كانت هذه هي
اإلجراءات األولى المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وساهمت في التصديق على تعديل كيغالي.
وستسمح الموافقة على تمويل هذه الطلبات في االجتماع السادس والثمانين بتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية بحلول عام  ،2022وتحقيق االمتثال لتعديل كيغالي.
أبلغت األمانة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأنها لن تتمكن من تقديم توصية بشأن هذه الطلبات ألنه ستتم مناقشة
-15
المبادئ التوجيهية بشأن تمويل هذه الطلبات في االجتماع السادس والثمانين.
توصية األمانة
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ،وفقا للمناقشات في إطار البند ( 9أ) من جدول األعمال ،النظرة العامة على
-16
القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات ،والبند ( 13ج) من جدول األعمال ،ومسودة المبادئ التوجيهية إلعداد خطط
التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة ( 5المقرر ( 54/84أ)) ،وطلبات إلعداد المشروعات لخطط
إدارة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان المدرجة في القسم باء  1من الجدول .1

 6تاريخ التصديق (أو القبول) على تعديل كيغالي :كوستاريكا 23 ،مايو /أيار 2018؛ كوبا 20 ،يونيه /حزيران 2019؛ غانا 2 ،أغسطس /آب 2019؛
قيرغيزستان 8 ،سبتمبر /أيلول 2020؛ لبنان 5 ،فبراير /شباط 2020؛ نيجيريا 20 ،ديسمبر /كانون األول 2018؛ بيرو 7 ،أغسطس /آب 2019؛
وأوروغواي 12 ،سبتمبر /أيلول .2018
 7يمكن تقديم التمويل إلعداد خطط التنفيذ الوطنية من أجل الوفاء بالتزامات األولية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،في أقرب وقت
قبل خمس سنوات من تلك االلتزامات ،بعد تصديق البلد ما على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية أن ستتم الموافقة عليها في المستقبل.
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المرفق الثاني
مسودة اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
المقدمة إلى االجتماع السادس والثمانين
البرازيل
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي للبرازيل (المرحلة
-1
التاسعة) وذكرت مع التقدير أن البلد أبلغ بيانات تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق وبيانات المادة  7إلى
أمانة األوزون ،مشيرة إلى أن هذا البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتلاير .وكذلك ذكرت اللجنة أن حكومة
البرازيل اتخذت خطوات إلزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزون ،وخاصة تنفيذ حظر استخدام
الهيدروكلوروفلوروكربون141 -ب في قطاع الرغاوى الذي دخل حيز التنفيذ في  1يناير /كانون الثاني ،2020
وتنفيذ األنشطة المستمر في إطار خطة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كل من قطاعي التصنيع
والخدمة .لذلك ،تثق اللجنة التنفيذية في أن حكومة البرازيل ستواصل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي بنجاح لكي تحقق أهداف التخفيض المحددة
في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية.
غانا
استعرضت اللجنة التنفيذية طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغانا (المرحلة الرابعة عشرة) وذكرت مع
-2
التقدير أن غانا أبلغت أمانة الصندوق ببيانات البرنامج القطري وأمانة األوزون ببيانات بموجب المادة  7من
بروتوكول مونتلاير ،التي تبين أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتلاير .وأقرت اللجنة بأن غانا تواصل تنفيذ
نظامها لتراخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وضمان االمتثال للوائح من خالل التفتيش؛ وتنفيذ
خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بفعالية وفي الوقت المناسب بما في ذلك بناء قدرات ضباط
الجمارك وفنيي التبريد وأنشطة التوعية ونشر المعلومات .لذلك ،فإن اللجنة التنفيذية على يقين من أن حكومة غانا
ستواصل تنفيذ األنشطة لتمكين البلد من االمتثال ألهداف بروتوكول مونتلاير .وكذلك الحظت اللجنة مع التقدير
تصديق غانا على تعديل كيغالي في  2أغسطس /آب  2019والخطوات المتخذة للوفاء بااللتزامات األولية بموجب
التعديل ،بما في ذلك تعديل القوانين لكي تشمل الرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات المواد
الهيدروفلوروكربونية.
إيران (جمهورية  -اإلسالمية)
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمهورية إيران اإلسالمية
-3
(المرحلة الثالثة عشرة) والحظت مع التقدير أن البلد قد أبلغ بيانات اإلنتاج القطري لعامي  2018و  2019إلى الصندوق
األمانة وبيانات المادة  7من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون ،التي تبين امتثالها لبروتوكول مونتريال .كما الحظت
اللجنة أن الحكومة واصلت العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين إلدارة ورصد استهالك المواد المستنفدة لألوزون ،واتخذت
إجراءات للحفاظ على عدم استهالك المواد المستنفدة لألوزون التي تم التخلص منها بالفعل ،وأنشأت نظم ترخيص وحصص
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تسمح بااللتزام للجدول الزمني إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
واعترفت اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة ،لذلك هي على يقين من أن حكومة جمهورية إيران اإلسالمية ستواصل تنفيذ
خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي بفعالية في الوقت المناسب من أجل
تمكين البلد من تحقيق الخفض بنسبة  75في المائة بحلول  1يناير /كانون الثاني  ،2023وفقا ً التفاقه مع اللجنة بشأن المرحلة
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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لبنان
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي للبنان (المرحلة الثانية
-4
عشرة) والحظت مع التقدير أن لبنان قد أبلغ بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق وبيانات المادة  7من
بروتوكول مونتلاير إلى أمانة األوزون ،التي تبين أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتلاير .وأقرت اللجنة بأن
لبنان يواصل تنفيذ نظام الترخيص والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وضمان االمتثال للوائح من خالل
التفتيش؛ وتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بفعالية وفي الوقت المناسب بما في ذلك بناء
قدرات ضباط الجمارك وفنيي التبريد وأنشطة التوعية ونشر المعلومات .لذلك ،فإن اللجنة التنفيذية على يقين من أن
الحكومة اللبنانية ستواصل تنفيذ األنشطة من أجل ت مكين البلد من االمتثال ألهداف بروتوكول مونتلاير .كما الحظت
اللجنة مع التقدير تصديق لبنان على تعديل كيغالي في  5فبراير /شباط  2020والخطوات المتخذة للوفاء بااللتزامات
األولية بموجب التعديل ،بما في ذلك تعديل القوانين لكي تشمل الرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات
المواد الهيدروفلوروكربونية.
نيجيريا
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيجيريا (المرحلة
-5
الحادية عشرة) والحظت مع التقدير أن نيجيريا قد أبلغت بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق وبيانات المادة
 7من بروتوكول مونتلاير إلى أمانة األوزون ،التي تبين أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتلاير .وأقرت اللجنة
بأن نيجيريا تواصل تنفيذ نظامها لتراخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وضمان االمتثال للوائح؛
من أجل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بفعالية وفي الوقت المناسب؛ وتنظيم أنشطة
التوعية ونشر المعلومات .لذلك ،فإن اللجنة التنفيذية على يقين من أن حكومة نيجيريا ستواصل تنفيذ األنشطة لتمكين
البلد من االمتثال ألهداف بروتوكول مونتلاير .كما الحظت اللجنة مع التقدير تصديق نيجيريا على تعديل كيغالي في
 20ديسمبر /كانون األول  2018والخطوات المتخذة للوفاء بااللتزامات األولية بموجب التعديل ،بما في ذلك تعديل
القوانين لكي تشمل الرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية.
سيريالنكا
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسريالنكا (المرحلة
-6
الثالثة عشرة) والحظت مع التقدير أن البلد أبلغ بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعامي  2018و  2019وبيانات المادة
 7إلى الصندوق وأمانة األوزون ،على التوالي ،التي تبين أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتلاير .والحظت
اللجنة أيضًا أن البلد عزز إنفاذ الرقابة على تجارة المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك نظام التراخيص
والحصص ،ونفذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بطريقة منسقة .وأقرت اللجنة مع
التقدير بتصديق سريالنكا على تعديل كيغالي في عام  ،2018وأنها ستضع استراتيجية لتنفيذه .لذلك ،فإن اللجنة
التنفيذية على يقين من أن حكومة سريالنكا ستواصل تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك استكمال عملية التحقق واألنشطة التمكينية المتعلقة بالتخفيض التدريجي
للمواد الهيدروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من أجل تمكين البلد من
تحقيق واستدامة امتثاله ألهداف بروتوكول مونتلاير.
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List of projects and activities recommended for blanket approval

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

ARMENIA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan
UNDP

$21,600

$1,944

$23,544

UNIDO

$153,600

$10,752

$164,352

$175,200

$12,696

$187,896

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

$30,000

$3,900

$33,900

Verification report on the implementation of stage I of the
HCFC phase-out management plan

$30,000

$3,900

$33,900

$60,000

$7,800

$67,800

$31,500

$2,835

$34,335

$31,500

$2,835

$34,335

$30,000

$2,700

$32,700

$30,000

$2,700

$32,700

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

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VII:
4/2021-3/2023)

Total for Armenia

BARBADOS
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

UNEP

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Barbados

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

UNIDO

Total for Bolivia

BOSNIA AND HERZEGOVINA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on implementation of stage I of the
HCFC phase-out management plan

UNIDO

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Bosnia and Herzegovina

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

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

BOTSWANA
PHASE-OUT PLAN

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

UNEP

Total for Botswana

$55,000

$7,150

$62,150

$55,000

$7,150

$62,150

$449,280

$31,450

$480,730

$449,280

$31,450

$480,730

$89,600

$0

$89,600

BRAZIL
SEVERAL

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

UNDP

Total for Brazil

BRUNEI DARUSSALAM
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase
VII: 1/2021-12/2022)

UNEP

Total for Brunei Darussalam

$89,600

$89,600

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

UNEP

Total for Burkina Faso

$63,000

$8,190

$71,190

$63,000

$8,190

$71,190

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

BURUNDI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of stage I of the
HCFC phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

UNEP

Total for Burundi

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

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

CAPE VERDE
PHASE-OUT PLAN

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

UNEP

$16,000

$2,080

$18,080

UNEP

$85,000

$0

$85,000

$101,000

$2,080

$103,080

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

Total for Cape Verde

CHILE
PHASE-OUT PLAN

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

UNIDO

$45,000

$3,150

$48,150

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

UNEP

$15,000

$1,950

$16,950

$60,000

$5,100

$65,100

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$146,558

$10,259

$156,817

Total for Chile

DOMINICA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of stage I of the
HCFC phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

UNEP

Total for Dominica

DOMINICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche)

UNDP

The Government of the Dominican Republic, UNDP and UNEP
were requested to submit a progress report on the implementation
of the work programme associated with the final tranche to the first
meeting of the Executive Committee in 2022. UNDP was
requested to submit detailed reports on the results of the pilot
project for the adoption of non-ODP, low-GWP technologies and
RAC equipment conversion once they have been completed, to
allow the Secretariat to develop fact sheets to inform future
projects, in line with decision 84/84(d).

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

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

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

$171,946

$0

$171,946

$318,504

$10,259

$328,763

$292,253

$20,458

$312,711

$292,253

$20,458

$312,711

UNDP

$16,000

$1,200

$17,200

UNEP

$19,000

$520

$19,520

$35,000

$1,720

$36,720

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

Total for Dominican Republic

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

UNIDO

Total for Egypt

EL SALVADOR
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)
UNDP was requested to include, as part of the submission for
stage II of the HPMP for El Salvador, an update on progress
towards implementing the recommendations in the verification
report submitted to the 86th meeting.

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)
UNDP was requested to include, as part of the submission for
stage II of the HPMP for El Salvador, an update on progress
towards implementing the recommendations in the verification
report submitted to the 86th meeting.

Total for El Salvador

EQUATORIAL GUINEA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Equatorial Guinea

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

ESWATINI
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$85,000

$0

$85,000

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Eswatini

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

UNEP

Total for Ethiopia

$85,000

$85,000

FIJI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
UNEP

$11,550

$1,502

$13,052

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated to reflect the revised
HCFC baseline for compliance; and UNDP was requested to
submit a detailed report on the results of the end users incentive
programme to replace HCFC-22-based air-conditioning units with
HFC 32-based units, to allow the Secretariat to develop fact sheets
to inform future projects, in line with decision 84/84(d).

$19,950

$1,795

$21,745

UNEP

$85,000

$0

$85,000

Total for Fiji

$116,500

$3,297

$119,797

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated to reflect the revised
HCFC baseline for compliance; and UNDP was requested to
submit a detailed report on the results of the end users incentive
programme to replace HCFC-22-based air-conditioning units with
HFC 32-based units, to allow the Secretariat to develop fact sheets
to inform future projects, in line with decision 84/84(d).

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

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

GAMBIA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan
$21,000

$2,730

$23,730

$21,000

$2,730

$23,730

$178,048

$12,463

$190,511

$178,048

$12,463

$190,511

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

$30,000

$3,300

$33,300

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

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

UNEP

Total for Gambia

GHANA
SEVERAL

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

UNDP

Total for Ghana

GUINEA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Total for Guinea

GUYANA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

UNEP

Total for Guyana

HAITI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Haiti
* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

HONDURAS
PHASE-OUT PLAN

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

UNIDO

$40,000

$3,000

$43,000

$25,000

$3,250

$28,250

$65,000

$6,250

$71,250

UNIDO was requested to submit to the 88th meeting an update on
progress towards implementing the recommendations in the
verification report, including actions taken by Honduras to ensure
the accuracy of country programme implementation data and
Article 7 data submitted to the Multilateral Fund and Ozone
Secretariats, respectively.

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNEP
UNIDO was requested to submit to the 88th meeting an update on
progress towards implementing the recommendations in the
verification report, including actions taken by Honduras to ensure
the accuracy of country programme implementation data and
Article 7 data submitted to the Multilateral Fund and Ozone
Secretariats, respectively.
Total for Honduras

IRAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNEP
(refrigeration servicing sector)
Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of
Germany and Italy were requested to continue submitting, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable, in line with decision 84/74(c).

2.0

$170,000

$21,129

$191,129

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNDP
(foam sector)
Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of
Germany and Italy were requested to continue submitting, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable, in line with decision 84/74(c).

5.2

$283,475

$19,843

$303,318

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

UNDP

2.8

$448,415

$31,390

$479,805

UNIDO

9.3

$524,000

$36,680

$560,680

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) Germany
(foam sector)
Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of
Germany and Italy were requested to continue submitting, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable, in line with decision 84/74(c).

0.8

$139,754

$15,896

$155,650

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) Germany
(commericial refrigeration sector)
Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of
Germany and Italy were requested to continue submitting, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable, in line with decision 84/74(c).

1.7

$145,255

$16,521

$161,776

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche)
(refrigeration servicing sector and PMU)
Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of
Germany and Italy were requested to continue submitting, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable, in line with decision 84/74(c).

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche)
(foam sector)
Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of
Germany and Italy were requested to continue submitting, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable, in line with decision 84/74(c).

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

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

ODP/Metric
(tonnes)*

UNDP

6.6

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$576,090

$40,326

$616,416

$222,094

$15,547

$237,641

$2,509,083

$197,332

$2,706,415

$616,500

$71,310

$687,810

$194,134

$0

$194,134

$810,634

$71,310

$881,944

$148,262

$0

$148,262

Noted that US $375,701, plus agency support cost of US $26,299
would be deducted from the approval for UNIDO, in line with
decision 84/74(a)(iv). UNIDO, UNDP and the Governments of
Germany and Italy were requested to continue submitting, with
each funding tranche request, a detailed report on the status of the
conversion of each of the foam projects covered under stage II
including the financial viability, the current level of HCFC-141b
consumption, the alternative technology selected, the total cost
from the Multilateral Fund and the level of co financing, as
applicable, in line with decision 84/74(c).

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XIII: 4/2021-3/2023)

UNDP

Total for Iran

28.2

KENYA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) France
The Government of Kenya was requested to submit, through the
Government of France, a status report, to the last meeting of 2021,
on the strengthening of the licensing and quota system for HCFCs
and information sharing with Kenya Revenue Authority on HCFC
imports in light of the recommendations made in the verification
report. The Government of France was requested to submit
detailed reports on the results of the demonstration
projects/incentive schemes for residential air-conditioning and
commercial refrigeration once they have been completed, to allow
the Secretariat to develop fact sheets to inform future projects, in
line with decision 84/84(d).

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

UNEP

Total for Kenya

KYRGYZSTAN
SEVERAL

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

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

LEBANON
SEVERAL

Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XII: 4/2021-3/2023)

UNDP

Total for Lebanon

$198,515

$13,896

$212,411

$198,515

$13,896

$212,411

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$85,000

$0

$85,000

MALI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

UNEP

Total for Mali

MAURITANIA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase
VII: 1/2021-12/2022)

UNEP

Total for Mauritania

$85,000

$85,000

MAURITIUS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Germany

$161,300

$19,458

$180,758

Total for Mauritius

$161,300

$19,458

$180,758

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)
Approved on the understanding that the Treasurer would not
release the funding for the fourth tranche until confirmation was
received by the Secretariat from the Government of Mauritius,
through the Government of Germany, that an order had been
placed for procurement of 160 R-290 based air-conditioners; the
agreement on demonstration of climate-friendly refrigeration
equipment had been signed with the beneficiary supermarket and
co-financing arrangements for the installation of equipment by the
beneficiary had been finalised; and the Government of Germany
will submit detailed reports on the results of the incentive schemes
for end-users and mini-supermarkets once they have been
completed, to allow the Secretariat to develop fact sheets to inform
future projects, in line with decision 84/84(d).

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

MEXICO
SEVERAL

Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase XV:
7/2021-6/2023)

UNIDO

Total for Mexico

$316,160

$22,131

$338,291

$316,160

$22,131

$338,291

MOLDOVA, REP
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report for implementation of stage II of the
HCFC phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

UNDP

$30,000

$2,700

$32,700

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

UNDP

$17,450

$1,570

$19,020

$47,450

$4,270

$51,720

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$29,000

$3,770

$32,770

Approved on the understanding that if the verification report to be
submitted in 2021 covering the country’s consumption in 2015
through 2020 indicated that the country was not in compliance
with the targets specified in the Agreement, the Executive
Committee would consider applying the penalty clause against
stage III of the HPMP.

Total for Moldova, Rep

MOZAMBIQUE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Mozambique

MYANMAR
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 Myanmar to 31 December 2022.

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

approved
Project
(US$)
Title

Agency

Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

ODP/Metric
(tonnes)*

Funds recommended (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$30,000

$3,900

$33,900

$59,000

$7,670

$66,670

$85,000

$0

$85,000

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Myanmar

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

UNEP

Total for Nauru

$85,000

$85,000

NEPAL
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
UNEP

$12,600

$1,638

$14,238

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
UNDP
Approved on the understanding that UNEP would include, as part
of the progress report on the implementation of the second tranche
of stage II of the HPMP, an update on progress towards
implementing the recommendations from the verification report
submitted to the 86th meeting, including the revision of standard
operating procedures for licensing, enforcement of a system for
reporting by various stakeholders, effective monitoring of the
HCFC and HCFC-based equipment market, and updating risk
profiles for ODS imports.

$8,400

$756

$9,156

$21,000

$2,394

$23,394

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

$25,500

$2,295

$27,795

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

$10,000

$1,300

$11,300

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
Approved on the understanding that UNEP would include, as part
of the progress report on the implementation of the second tranche
of stage II of the HPMP, an update on progress towards
implementing the recommendations from the verification report
submitted to the 86th meeting, including the revision of standard
operating procedures for licensing, enforcement of a system for
reporting by various stakeholders, effective monitoring of the
HCFC and HCFC-based equipment market, and updating risk
profiles for ODS imports.

Total for Nepal

NICARAGUA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase X:
12/2020-11/2022)

$85,000

$0

$85,000

$120,500

$3,595

$124,095

$332,800

$23,296

$356,096

$332,800

$23,296

$356,096

UNIDO

$30,000

$2,700

$32,700

UNIDO

$75,000

$5,625

$80,625

$105,000

$8,325

$113,325

$40,000

$2,800

$42,800

UNEP

Total for Nicaragua

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

UNDP

Total for Nigeria

NORTH MACEDONIA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan
Verification report on implementation of stage I of the
HCFC phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

HCFC phase-out management plan (stage I, tenth tranche)
Extended the date of completion of stage I of the HPMP for North
Macedonia to 31 December 2022; and noted that the Agreement
between the Government and the Executive Committee had been
updated to indicate the change of official name of the country to
North Macedonia; to reflect the submission of the eleventh and
final tranche in 2021; and paragraph 16 was added to indicate that
the updated Agreement superseded that reached at the 67th
meeting.

Total for North Macedonia

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

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

UNIDO

$20,000

$1,400

$21,400

UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNEP
The Government of Oman, UNIDO and UNEP were requested to
submit a progress report on the implementation of the work
programme associated with the final tranche of stage II to the first
meeting of the Executive Committee in 2022, and the 2020-2021
verification report as part of the submission for the second tranche
of the stage III of the HPMP, on the understanding that if the 20202021 verification report indicated that the country was not in
compliance with the targets specified in the Agreement, the
Executive Committee would consider applying the penalty clause
against stage III of the HPMP.

$57,000

$7,410

$64,410

$87,638

$6,135

$93,773

$224,638

$20,345

$244,983

$63,000

$8,190

$71,190

$63,000

$8,190

$71,190

$85,000

$0

$85,000

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche)
The Government of Oman, UNIDO and UNEP were requested to
submit a progress report on the implementation of the work
programme associated with the final tranche of stage II to the first
meeting of the Executive Committee in 2022, and the 2020-2021
verification report as part of the submission for the second tranche
of the stage III of the HPMP, on the understanding that if the 20202021 verification report indicated that the country was not in
compliance with the targets specified in the Agreement, the
Executive Committee would consider applying the penalty clause
against stage III of the HPMP.

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

SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening support (phase VIII:
12/2020-11/2022)

UNIDO

Total for Oman

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

UNEP

Total for Paraguay

SAINT LUCIA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase XI:
1/2021-12/2022)

UNEP

Total for Saint Lucia

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan
$103,000

$13,390

$116,390

$103,000

$13,390

$116,390

$150,000

$10,500

$160,500

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

$45,000

$5,850

$50,850

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

$45,000

$3,150

$48,150

$240,000

$19,500

$259,500

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

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

UNEP

Noted the commitment of the Government of Saint Vincent and the
Grenadines to impose a ban on the imports of HCFC-based
equipment by 1 January 2022, and on the imports of HCFCs by 1
January 2025. The Government of Saint Vincent and the
Grenadines, UNEP and UNIDO were requested to submit a report
on the progress made in improving the licensing and quota system
and strengthening the Customs’ capacity for import control to the
88th meeting; and UNEP was requested to submit a detailed report
on the results of the end-user replacement demonstration project
once it is completed, to allow the Secretariat to develop fact sheets
to inform future projects, in line with decision 84/84(d). Approved
on the understanding that the funding for the final tranche of the
HPMP will be subject to the effective operation of the HCFC
licensing and quota system to control HCFCs.

Total for Saint Vincent and the Grenadines

SAUDI ARABIA
REFRIGERATION
Air conditioning
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II) (air-conditioning)

UNIDO

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Total for Saudi Arabia

SIERRA LEONE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Sierra Leone

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes

15

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31
Annex I

List of projects and activities recommended for blanket approval

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

SRI LANKA
SEVERAL

Ozone unit support
$171,592

$12,011

$183,603

$171,592

$12,011

$183,603

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) UNIDO
The Government of the Sudan and UNIDO were requested to
submit a progress report on the implementation of the work
programme associated with the final tranche to the first meeting of
the Executive Committee in 2022; and UNIDO was requested to
submit a detailed report on the results of the demonstration project
to promote the conversion of air-conditioning systems to R-290
once completed, to allow the Secretariat to develop fact sheets to
inform future projects, in line with decision 84/84(d).

$36,716

$2,570

$39,286

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

$30,000

$2,100

$32,100

$66,716

$4,670

$71,386

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$93,866

$0

$93,866

$123,866

$3,900

$127,766

Extension of the institutional strengthening project (phase
XIII: 1/2021-12/2022)

UNDP

Total for Sri Lanka

SUDAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

UNIDO

Total for Sudan

SURINAME
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

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

Total for Suriname

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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Project
(US$)
Title

Agency

ODP/Metric
(tonnes)*

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

TIMOR LESTE
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$88,000

$6,600

$94,600

$88,000

$6,600

$94,600

$98,560

$6,899

$105,459

$98,560

$6,899

$105,459

$152,289

$0

$152,289

Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 10 weeks prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

Total for Timor Leste

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

UNDP

The Government of Trinidad and Tobago and UNDP 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.

Total for Trinidad and Tobago

TURKMENISTAN
SEVERAL

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

UNIDO

Total for Turkmenistan

VIETNAM
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XIII: 7/2021-6/2023)

UNEP

Total for Vietnam

$152,289

$152,289

ZIMBABWE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Germany

$56,000

$6,699

$62,699

Total for Zimbabwe

$56,000

$6,699

$62,699

$9,028,250

$655,359

$9,683,609

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

GRAND TOTAL

* HCFC in ODP tonnes. HFC in metric tonnes
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