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  وتوصياتها الصندوق تعليقات أمانة

 ادوالر 11 039 763 مبلغعلى اللجنة التنفيذية موافقة ) اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة يطلب   -1
 الة البالغةـ الوكدعمدا تكاليف  زائ،2008امج عمله لعام ـعلى برنالتي ستجرى عديالت ـلتمن أجل ا اأمريكي
 .ا أمريكيادوالر 1 386 853

 : أدناه1 األنشطة المقترحة في التعديالت على برنامج عمل اليونيب في الجدول وترد  -2

  تعديالت على برنامج عمل اليونيبال: 1الجدول 
  المبلغ المطلوب المشروع/النشاط البلد

 )دوالر أمريكي(
المبلغ 
  به الموصى

 )مريكيدوالر أ(
  عليهاشموليةأنشطة موصى بموافقة : القسم ألف

   :تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي: 1لفأ
 60 000  60 000 )المرحلة السادسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  يكااجام
 75 833 75 833 )السنة الثانية من المرحلة السادسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  كينيا

 115 830 115 830 )المرحلة الثالثة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  نقيرغيزستا
 60 000 60 000 )المرحلة الخامسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  منغوليا

 60 000 60 000 )المرحلة السادسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  سانت لوسيا
 371 663 371 663:المجموع الفرعي لمشروعات التعزيز المؤسسي

     :مراجعة خطط إدارة اإلزالة النهائية: 2ألف 
 20 000 20 000  إدارة اإلزالة النهائيةةتقرير التحقق من خط نقيرغيزستا

 20 000 20 000:المجموع الفرعي لتقرير التحقق
 موصى بالنظر فيها منفردةالنشطة األ: القسم باء

   : ربونيةخطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروك: 1باء 
  120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  أفغانستان

  200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  أنتيغوا وباربودا
  200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  جزر البهاما

  103 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخط إعداد البحرين
  200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  بربادوس

  200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  بليز
120 000 نيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوإدارة  ةخطإعداد  بوتان   

80 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  بروني دار السالم   
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  بوركينا فاسو   

200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  بوروندي   
180 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخط إعداد كمبوديا   

جمهورية أفريقيا 
 الوسطى

200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد    

200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  تشاد    
700 000 روكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد الهيدإدارة  ةخطإعداد  الصين   

200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   جز القمر   
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  جمهورية الكونغو   
جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية
270 000 وكربونيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلورإدارة  ةخطإعداد    

200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  جيبوتي   
120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  إريتريا   
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  الغابون   
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةة إدار ةخطإعداد  غرينادا   
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  المبلغ المطلوب المشروع/النشاط البلد
 )دوالر أمريكي(

المبلغ 
  به الموصى

 )مريكيدوالر أ(
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  غيانا   

120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  سهندورا   
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  الهند   

جمهورية إيران 
 اإلسالمية

80 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد    

453 500 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  العراق   
جمهورية كوريا 
 ةالشعبية الديمقراطي

80 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد    

210 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  الكويت   
جمهورية الو 

  الديمقراطية الشعبية
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد    

200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   مدغشقر   
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   ماالوي   
120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   المالديف   

200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   مالي   
200 000 كربونيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروإدارة  ةخطإعداد   اموريتاني   
120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   منغوليا   

120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   موزمبيق   
120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   نيبال   
200 000 زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإإدارة  ةخطإعداد   النيجر   
38 500 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   عمان   

120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   باكستان   
120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   باراغواي   

43 500 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   قطر   
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   رواندا   

200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   سانت لوسيا   
سانت فنسنت وجزر 

  غرينادين
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةة إدار ةخطإعداد    

200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   سان تومي وبرينسيبي   
المملكة العربية 

  السعودية
190 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد    

120 000 مواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة الإدارة  ةخطإعداد   سري النكا   
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   سورينام   
210 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   اليمن   

9 158 500:المجموع الفرعي إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  * 
   :إعداد المشروعات: 2باء

100 000 إعداد البرنامج القطري وخطة اإلزالة الوطنية العراق   
  - إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية ميانمار

100 000 :المجموع الفرعي إلعداد المشروعات    * 
   :إستراتيجيات أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات: 3 باء

20 000 جهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتأل ة االنتقاليةستراتيجياإل  باكستان   
30 000 جهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتأل ة االنتقاليةستراتيجياإل  سري النكا   

50 000 :ستراتيجيات أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتالمجموع الفرعي إل  * 
  الوطنية خطط اإلزالة: القسم جيم

85 000 )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  بنن  ]1[  
74 000 )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  بوروندي  ]2[  
60 000 )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  أفريقيا ةجمهوري  ]3[  
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  المبلغ المطلوب المشروع/النشاط البلد
 )دوالر أمريكي(

المبلغ 
  به الموصى

 )مريكيدوالر أ(
 الوسطى
48 000 )الثانيةة الشريح(خطة إدارة اإلزالة النهائية  غرينادا  ]4[  
74 000 )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  غينيا  ]5[  

146 000 )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  هندوراس  ]6[  
65 100 )الثانيةالشريحة (خطة إدارة اإلزالة النهائية  قيرغيزستان  ]7[  

35 000 )الثانيةيحة الشر(خطة إدارة اإلزالة النهائية  نيبال  ]8[  
77 500 )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  بيرو  ]9[  
675 000 )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  اليمن  ]10[  

1 339 600: الوطنيةالمجموع الفرعي لخطط اإلزالة   
11 039 763 :المجموع الفرعي لألقسام ألف وباء وجيم  663 391  

1 386 853 ):لألنشطة األخرى  في المائة13ال توجد للتعزيز المؤسسي و(تكاليف دعم الوكالة   600 2  
12 426 616 :المجموع  263 394  

    مشروعات ينظر فيها بصورة منفردة أو معلقة* = 
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/23نظر فيها في الوثيقة ] 1[
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/24نظر فيها في الوثيقة ] 2[
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/25نظر فيها في الوثيقة ] 3[
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/30نظر فيها في الوثيقة ] 4[
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/31نظر فيها في الوثيقة ] 5[
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/32نظر فيها في الوثيقة ] 6[
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/34نظر فيها في الوثيقة ] 7[
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/37نظر فيها في الوثيقة ] 8[
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/38نظر فيها في الوثيقة ] 9[
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/43نظر فيها في الوثيقة ] 10[

   عليهاشموليةأنشطة موصى بموافقة : القسم ألف

  سيتجديد مشروعات التعزيز المؤس  :1-ألف

  دوالر أمريكي60 000 )المرحلة السادسة( يكااجام )أ( 
  دوالرا أمريكيا75 833 )المرحلة السادسةمن السنة الثانية ( كينيا )ب( 
  دوالرا أمريكيا115 830 )المرحلة الثالثة( قيرغيزستان )ج( 
  دوالر أمريكي60 000 )المرحلة الخامسة( منغوليا )د( 
  دوالر أمريكي60 000 )لة السادسةالمرح( سانت لوسيا )ه( 

  

  وصف المشروعات

مشروعات التعزيز المؤسسي، وهي موصوفة في المرفق األول بهذه تجديد قدم اليونيب خمسة طلبات ل  -3
 .الوثيقة

 اتهاوتوصيالصندوق  تعليقات أمانة

ن الخمسة المذكورة توصي أمانة الصندوق بموافقة شمولية على تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي للبلدا  -4
وقد ترغب اللجنة التنفيذية أيضا في أن تقدم تعليقات إضافية . 1أعاله على مستوى التمويل الموضح في الجدول 

 .إلى الحكومات المعنية حسبما هو مبين في المرفق الثاني بهذه الوثيقة
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  مراجعة خطط إدارة اإلزالة النهائية: 2-ألف

  ) دوالر أمريكي20 000(ة إدارة اإلزالة النهائية تقرير التحقق من خط: قيرغيزستان

  وصف المشروع

 في المائة 10 لنسبةمن عينة مختارة عشوائيا سنويا ، التحقق ضمن أمور أخرى، 45/54يتطلب المقرر   -5
 كبلد نواختارت األمانة قيرغيزستا. ة الجارية في البلدان ذات االستهالك المنخفضيمن خطط إدارة اإلزالة النهائ

، بوصفه الوكالة المنفذة بعي اليونيوُد.  العشوائيراالختياأساس التحقق على هذا من البلدان التي سيضطلع فيها ب
عن خطة إدارة اإلزالة النهائية، إلى تقديم طلب تمويل إلجراء هذا التحقق، كي ُينظر فيه في المسؤولة الرئيسية 

  . إلجراء هذا التحقق20 000وقدم اليونيب طلبا بقيمة . 2008ه لعام هذا االجتماع في سياق تعديالت برنامج عمل

  اتهاوتوصيالصندوق  تعليقات أمانة

الطلب في حدود التمويل المخصص لألنشطة المماثلة، وتوصي بموافقة شمولية على هذا  األمانة أن ترى  -6
   .1مستوى التمويل الموضح في الجدول 

  نفردةاألنشطة الموصى بالنظر فيها م:  القسم باء

  ةخطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني: 1-باء

المبلغ المطلوب   المشروع  البلد  
  )دوالر أمريكي(

 120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  أفغانستان  )أ(
 200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  أنتيغوا وباربودا  )ب(
 200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  جزر البهاما  )ج(
 103 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  البحرين  )د(
 200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  بربادوس  )ه(
 200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةارة إد ةخطإعداد  بليز  )و(
120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  بوتان  )ز(  
80 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  بروني دار السالم  )ح(  
200 000 يدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد الهإدارة  ةخطإعداد  بوركينا فاسو  )ط(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  بوروندي  )ي(  
180 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  كمبوديا  )ك(  
200 000 بونيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرإدارة  ةخطإعداد  جمهورية أفريقيا الوسطى  )ل(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  تشاد   )م(  
700 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  الصين  )ن(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   جز القمر  )س(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  جمهورية الكونغو  )ع(  
270 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  جمهورية الكونغو الديمقراطية  )ف(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  جيبوتي  )ص(  
120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةدارة إ ةخطإعداد  إريتريا  )ق(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  الغابون  )ر(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  غرينادا  )ش(  
200 000 روكربونيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوإدارة  ةخطإعداد  غيانا  )ت(  
120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  سهندورا  )ث(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  الهند  )خ(  
80 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  جمهورية إيران اإلسالمية  )ذ(  
453 500 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  العراق  )ض(  
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جمهورية كوريا الشعبية   )أ أ(
 ةالديمقراطي

80 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   

210 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد  الكويت  )ب ب(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  )جج (  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   مدغشقر  )د د(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   ماالوي  )ه ه(  
120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   المالديف  )و و(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   مالي  )ز ز(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   اموريتاني  )ح ح(  
120 000 زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإإدارة  ةخطإعداد   منغوليا  )ط ط(  
120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   موزمبيق  )ي ي(  
120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   نيبال  )ك ك(  
200 000 وكربونيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلورإدارة  ةخطإعداد   النيجر  )ل ل(  
38 500 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   عمان  )م م(  
120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   باكستان  )ن ن(  
120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   باراغواي  )س س(  
43 500 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   قطر  )ع ع(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   رواندا  )ف ف(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   سانت لوسيا  )ص ص(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةطخإعداد   سانت فنسنت وجزر غرينادين  )ق ق(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   سان تومي وبرينسيبي  )ر ر(  
190 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   المملكة العربية السعودية  )ش ش(  
120 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطداد إع  سري النكا  )ت ت(  
200 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   سورينام  )ث ث(  
210 000 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  ةخطإعداد   اليمن  )خ خ(  

  اتوصف المشروع

إزالة المواد إدارة عداد خطط إللبا للحصول على تمويل  ط50قدم اليونيب ما مجموعه   -7
  : كما يلييوتفاصيل الطلبات ه. الهيدروكلوروفلوروكربونية

 عدد الطلبات  
 30 اليونيب 
اليوئنديبي/اليونيب   4 
 13  اليونيدو/اليونيب 
 2  ألمانيا/اليونيدو/اليوئنديبي/اليونيب 
 1  ألمانيا/وليالبنك الد/اليونيدو/اليوئنديبي/اليونيب 
 50المجموع 

وأشار اليونيب في الطلبات التي قدمها إلى أنه صنف الطلبات وفقا للبلدان ذات االستهالك المنخفض   -8
 ذات االستهالك المنخفض المستعمل لتعريف االستهالك من البلدانوالبلدان غير هذه البلدان مستخدما تعريف 

 طلبات اليونيب في االعتبار مستوى االستهالك من المواد وال تأخذ. المواد الكلوروفلوروكربونية
  .دروكلوروفلوروكربونية في البلدان المدرجة في القائمةياله

غير أن الوكالة لم تقدم أي أسباب الختالف التكاليف بين . واقترح اليونيب أيضا تكاليف قياسية في طلباته  -9
ويرد . التي تعمل فيها بوصفها الوكالة المتعاونة فقطبين البلدان ، والبلدان التي تعمل فيها بوصفها الوكالة الرئيسية

  :أدناه موجز للتكاليف حسب البلد
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)دوالر أمريكي(التكاليف     
200 000 ): فقطاليونيب (البلدان ذات االستهالك المنخفض   
120 000 ): كوكالة رئيسيةاليونيب(البلدان ذات االستهالك المنخفض    
80 000  ): كوكالة متعاونةاليونيب(االستهالك المنخفض البلدان ذات    
180 000 ):اليونيب كوكالة رئيسية(البلدان غير البلدان ذات االستهالك المنخفض    
90 000  ):اليونيب كوكالة متعاونة(البلدان غير البلدان ذات االستهالك المنخفض    
200 000 ):اليونيب كوكالة متعاونة(الهند    

المواد ر اليونيب إلى قائمة األنشطة التي ستكون جزءا من إعداد خطط إدارة إزالة وأشا  -10
  :، بما فيها ما يليالهيدروكلوروفلوروكربونية

  حلقة عمل مبدئية ألصحاب المصلحة؛  )أ(

   العامة واإلطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي؛تالسياساإطار   )ب(

  ؛)قطاع االستهالك(جمع البيانات والدراسات االستقصائية   )ج(

   إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛طإستراتيجية وخطة تنفيذ خط  )د(

  المحاكاة االقتصادية؛  )ه(

  تنسيق وإدارة المشروع؛  )و(

  ؛ة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيطحلقة عمل بشأن االنتهاء من خط  )ز(

وفي الحاالت التي لم تقدم فيها خطابات، . لدعم طلب إعداد المشروعات خطابات جديدة بكما قدم اليوني  -11
  .اعتبرت الخطابات المقدمة خالل عملية تخطيط األعمال كافية

  تعليقات أمانة الصندوق

، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتتعلق تحديدا بوتمويل متفق عليها عامة للفي ظل غياب سياسات   -12
ولدى . برة الصندوق المكتسبة حتى اليوم في تناول مسألة إزالة المواد المستنفدة لألوزوناعتمدت األمانة على خ

  :استعراضها لهذه الطلبات، نظرت األمانة فيما يلي

نية على بالم في البلدان الواردة في القائمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأخر استهالك من   )أ(
  ؛7 المادة أساس

ة إلعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسبما والعناصر العام  )ب(
  تبين ذلك في التقارير المقدمة؛

والمبادئ التوجيهية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها في   )ج(
  ، وعناصر الخطط المحددة في هذا المقرر؛54/39المقرر 

خطط إدارة /خطط إدارة غازات التبريدوسابقة المرتبطة بإعداد البرامج القطرية والتكاليف ال  )د(
الخطط القطاعية إلزالة المواد إعداد خطط اإلزالة الوطنية فضال عن تكاليف /اإلزالة النهائية

الكلوروفلوروكربونية لجميع البلدان باإلضافة إلى تكاليف اإلعداد الفردي للبلدان التي تُصنع 
  ؛لهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد ا

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتكاليف الدراسات االستقصائية السابقة الموافق عليها والمتعلقة بالمواد   )ه(
   بلدا؛13في 

  :، صنفت األمانة هذه البلدان إلى فئتين رئيسيتين54/39وبما يتمشى مع المقرر   -13



 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/20 
 

8 

 في قطاع الخدمة فقط روفلوروكربونيةالمواد الهيدروكلوالبلدان ذات استهالك من   )أ(
  ؛)22-الهيدروكلوروفلوروكربون(

 في كل من قطاع الخدمة وقطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالبلدان ذات استهالك من   )ب(
ب، وغيرهما من 141-، والهيدروكلوروفلوروكربون22-الهيدروكلوروفلوروكربون(التصنيع 

  ).يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد 

ومن أجل تحديد تكاليف قياسية تتمشى مع المقررات والمبادئ التوجيهية السابقة الصادرة عن اللجنة   -14
 إلى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، قررت األمانة أنه يمكن تقسيم تمويل إعداد خطط إدارة إزالة ةالتنفيذي

  :54/39العناصر التالية، بما يتمشى مع المقرر 

  اعدة في مجال السياسات العامة والتشريعات؛المس  )أ (

   وتحليل البيانات؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستعمال المتعلقة بستقصائية االوالدراسة   )ب(

 ،، بما في ذلك المشاوراتالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوإعداد الخطة الكاملة إلدارة إزالة   )ج(
  ؛واالنتهاء منها

  . الفردية للمشروعات االستثماريةوالمقترحات  )د(

 أعاله، ستكون عناصر 14 األمانة أيضا أن العناصر الثالثة األولى، حسبما هو موضح في الفقرة وترى  -15
ولن ينطبق العنصر األخير إال على البلدان التي تستعمل المواد . عامة لجميع البلدان بصرف النظر عن االستهالك

العناصر الثالثة األولى، أنها قد  كما الحظت األمانة، لدى نظرها في. ي التصنيعية فلهيدروكلوروفلوروكربونا
تشتمل على بعض عناصر المشروعات االستثمارية الصغيرة التي يمكن تحويلها بصورة بسيطة والتي تكون فيها 

  .البدائل معروفة بالفعل، وذلك بالنسبة لبعض البلدان

بوصفه ن اليونيب يي، تم تع)50( من إجمالي عدد لطلبات المقدمة للبلدان وأشار اليونيب في طلباته إلى أنه  -16
  .مسؤولة عن إعداد المشروعات في أربعة من هذه البلدانال رئيسيةالوكالة ال

 سيعمل اليونيب معها في يوردا على تساؤل األمانة عما إذا كان هناك تنسيق مع الوكاالت األخرى الت  -17
إزالة المواد إدارة  بشأن تجزئة تكاليف إعداد خطط ووجود اتفاقاتيب إلى عقد مناقشات بعض البلدان، أشار اليون
  .ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

وفي حالة الصين، يبلغ مجموع طلبات إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة   -18
.  دوالر أمريكي700 000 لليونيبا مكون التكاليف  دوالرا أمريكيا، يمثل منه4 532 995من جميع الوكاالت 

وحيث ال يوجد وصف محدد لألنشطة . وتشير الوثيقة المقدمة إلى أن اليونيب سيكون مسؤوال عن قطاع الخدمة
ونظرا لمدى تعقيد . علقة بذلك، ال تستطيع األمانة تحديد ما إذا كان التمويل المطلوب هو لعملية اإلعداد فقطتالم

 عن طلبات منفصلة المسألة، تعتقد األمانة أن الصين ستكون في حاجة إلى النظر في شأنها بصورة وحجم هذه
  .تمويل إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األخرى

 دوالر أمريكي من إجمالي التمويل الخاص 200 000م للهند، يبلغ نصيب اليونيب دوبالنسبة للطلب المق  -19
أنشطة التوعية، عناصر  إلى أن هذا المبلغ سيخصص إلعداد الوثائقوتشير .  مليون دوالر أمريكيوالبالغلب بالط

وال تستطيع األمانة أيضا تحديد مستوى تمويل هذا النشاط نظرا لغياب . وبناء القدراتواألنشطة غير االستثمارية، 
  .معلومات تفصيلية

 إلعداد المشروعات لألنشطة غير االستثمارية باليونيلذي طلبه  أن التمويل اتالحظغير أن األمانة   -20
ن يعمل فيهما اليونيب ي وخاصة في البلدين اللتالهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد إدارة درجة في خطط مال

مانة أن وفي ظل غياب معلومات تفصيلية تدعم الطلبين الكبيرين، ترى األ. متعاونة يعتبر مرتفعاالوكالة بوصفه ال
 المشروع وذلك استنادا إلى األرقام السابقة لمثل هذه األنشطة تنفيذهذه المبالغ قد تشتمل بالفعل على جوانب من 
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، ةالتنفيذي الذي قررت فيه اللجنة 35/57وإذا الحال كذلك، ينبغي اعتبار الطلبات متسقة مع المقرر . في البلدين
طة غير االستثمارية في المستقبل بحيث ال تكون أعلى بكثير من أن تحدد قيمة جميع األنش"ضمن أمور أخرى، 

يوازي ثلث ما كغم، وهو / دوالر أمريكي12.10الفعالية من حيث التكاليف لألنشطة االستثمارية، والمحددة بمبلغ 
  ".الفعالية من حيث التكاليف لمتوسط المشروعات بموجب الصندوق

للتكاليف القياسية استنادا إلى تصنيفه للبلدان، بالنسبة لميزانية صيليا لتف وقدم اليونيب إلى األمانة تحليال  -21
وطلبت األمانة، أثناء المناقشات مع اليونيب، أن تواصل الوكالة استعراض . ويرد هذا التحليل كمرفق بهذه الوثيقة

وبعد عدد من .  األمانةتقديمها على أساس التكاليف القياسية المقترحة من جانبأن تعيد التكاليف التي تطلبها و
تم التوصل إلى اتفاق مع اليونيب بشأن التكاليف المقترحة ألي من البلدان الواردة في قائمة لم يالمناقشات، 

  .اليونيب

ونظرا للنطاق الواسع للتكاليف التي قدمتها الوكاالت لطلبات تمويل إعداد خطط إدارة إزالة المواد   -22
 في الجدول أدناه، وذلك بعد أن ة موجزكما هي فترحت األمانة أن تكون التكاليالهيدروكلوروفلوروكربونية، اق

  :أجرت تحليال تفصيليا حسبما ذكر أعاله

  جدول موجز عن التكاليف الموصى بها إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

البلدان ذات خدمة 
البلدان ذات * (وتصنيع

 )مرتفعاستهالك 

ن ذات خدمة البلدا
البلدان ذات * (وتصنيع

 )استهالك متوسط

البلدان ذات خدمة فقط 
-الهيدروكلوروفلوروكربون(

 ) فقط22

ال يوجد 
 استهالك

 تصنيف البلد

 النشاط )دوالر أمريكي(الميزانيات 
 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم إصدار التراخيصا مساعدة في السياسات العامة لنظ-1

  )استشاريين قانونيين (استشاري قانوني 4 000 10 000 15 000 15 000
اجتماعات للمشاورات لالنتهاء من إعداد  4 000 5 000 10 000 10 000

 المبادئ التوجيهية والقواعد
 

  نشر معلومات لإلنفاذ 2 000 5 000 5 000 5 000
  :المجموع الفرعي 10 000 20 000 30 000 30 000

 **صائية وجمع وتحليل البيانات الدراسة االستق-2
  تكاليف االستشاري 5 000 10 000 20 000 40 000
اجتماع المشاورات مع أصحاب المصلحة  5 000 5 000 10 000 10 000

 واالنتهاء من إعداد التقرير
 

بما في ذلك السفر، إذا (تكاليف جمع البيانات  5 000 10 000 25 000 35 000
 )تطلب األمر

 

  :المجموع الفرعي 15 000 25 000 55 000 85 000
  إعداد اإلستراتيجية واالنتهاء منها-3

بدء (طني و على الصعيد ال اجتماعات3 10 000 15 000 20 000 30 000
العملية والمشاورات األولية واالستشارة 

 )النهائية

 
 

    )تعاقد من الباطن(التوثيق والمواد اإلعالمية  5 000 5 000 5 000 5 000
  تكاليف السفر الداخلي للمشاركين في االجتماع 10 000 20 000 15 000 15 000
استعراض التكنولوجيا بما في ذلك المنافع  ال ينطبق ال ينطبق 25 000 30 000

 للمناخ من جانب االستشاريين
 

  :المجموع الفرعي 25 000 40 000 65 000 80 000
 جموع الكليالم 50 000 85 000 150 000 195 000

هذه التكاليف هي تكاليف قياسية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وسيتم تحديد تكاليف إعداد المشروعات التدليلية * 
  .منفصلةالفردية وغيرها من المشروعات االستثمارية بصورة 

  .االستقصائية ليكون أقل من التكاليف المقترحة بالفعل البلدان للدراسات تلقتهسيتم تخفيض التمويل الذي ** 

ناقشت األمانة مع الوكالة مستوى التمويل المقدم إلعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد و  -23
برنامج عملها وحاولت الوصول إلى اتفاق بشأن نهج تعديل الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان الواردة في 

  .م التوصل إلى اتفاق بشأن التكاليف حتى وقت إعداد هذه الوثيقةولم يت. وتكاليف كل مقترح
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   أمانة الصندوقتوصيات

  .معلقة  -24

  إعداد المشروعات: 2-باء

  ) دوالر أمريكي100 000(البرنامج القطري وخطة اإلزالة الوطنية : العراق

  وصف المشروع

. 22/24خطة إزالة وطنية وفقا للمقرر /بالنيابة عن العراق، طلب اليونيب تمويال إلعداد برنامج قطري  -25
وتلقى البلد مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف في .  دوالر أمريكي100 000وتبلغ قيمة الطب حسبما قدم 

هيئة أموال لبدء مشروع التعزيز المؤسسي في البلد وذلك في االجتماع الرابع والخمسين، بمستوى تمويل قدره 
 صكوكه المتعلقة بالتصديق على إيداعأن البلد في مرحلة  طر اليونيب األمانةوأخ.  دوالر أمريكي60 000

  .2006أيار / مونتريال في منتصف مايولبروتوكو

كين العراق من اللحاق بتدابير الرقابة إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية بحلول تموُيطلب هذا التمويل ل  -26
  .2010عام 

  تعليقات أمانة الصندوق

الذي عادة ما يحصل التكاليف اإلجمالية إلعداد المشروع التي يطلبها اليونيب أعلى بكثير من المبلغ إن   -27
غير أن األمانة قد الحظت تبرير اليونيب بأن الموقف في . لماالستهالك المحتنفس والعراق بنفس حجم عليه بلد 

ات المطلوبة بأسرع ما يمكن لتمكين البلد طلب مزيد من التمويل من أجل جمع المعلومتالعراق هو موقف فريد وسي
خطة /وأشار اليونيب إلى أن عملية إعداد البرنامج القطري. 2010من تحقيق االمتثال فيما يتعلق باإلزالة في عام 

ة واألمنية في البلد، والتي ستعوق في ظروف صعبة جدا نتيجة االعتبارات السياسسُيضطلع بها اإلزالة الوطنية 
وستكون هناك حاجة إلى التعجيل ببناء القدرات الوطنية من . خبير دولي من العمل داخل البلد مباشرةأي وكالة أو 

بتقييم القطاعات سيقوم هؤالء الخبراء في وقت الحق وخالل تدريب العديد من الخبراء الوطنيين خارج العراق، 
  .وبة بعد ذلك المطلالبياناتستهلك فيها المواد الكلوروفلوروكربونية وجمع تُالتي 

أن هذا النهج قد من وفي حين تتفهم األمانة الوضع الموصوف من جانب اليونيب، فإنها تعرب عن قلقها   -28
 سيقدم الدعم إلى هوطمأن اليونيب األمانة من أن. يسبب مشاكل كبيرة، وأثارت األمانة مسألة التأخيرات المحتملة

قديم المقترح كامال كي تنظر فيه اللجنة التنفيذية في االجتماع حكومة العراق وأنه سيبذل ما في وسعه من أجل ت
  .السابع والخمسين أو بعد ذلك

وتم االتفاق مع اليونيب على تكاليف كل نشاط، وتم تخفيض المستوى النهائي للتمويل المقترح النظر فيه   -29
مركز اإليداع  تحيط علما بأن غير أن األمانة قد ترغب في أن. عن مستوى التمويل المقدم في الطلب األصلي

  .ألمم المتحدة لم يتسلم رسميا، حتى وقت إعداد هذه الوثيقة، صك التصديقالتابع ل

   أمانة الصندوقتوصيات

 على التمويل ةفي ضوء المعلومات المقدمة أعاله، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في الموافق  -30
، شريطة أن تقوم حكومة 1الوطنية للعراق حسبما هو موضح في الجدول خطة اإلزالة /إلعداد البرنامج القطري
  .ق بحلول موعد انعقاد االجتماع الخامس والخمسينيالعاق بإيداع صك التصد
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  ) دوالر أمريكي-(إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية : ميانمار

  وصف المشروع

المطالبة وقدم هذا الطلب بدون . هائية في ميانمارعداد مشروع خطة إدارة اإلزالة النإلقدم اليونيب طلبا   -31
وفهمت األمانة أن اليونيب سيضطلع بإعداد المشروع باستعمال الرصيد المتبقي من تنفيذ خطة . ةإضافيبأي أموال 

  .إدارة غازات التبريد

  تعليقات أمانة الصندوق

اع الخامس واألربعين بمستوى تمويل يبلغ ذ خطة إدارة غازات التبريد في االجتميتلقت ميانمار تمويال لتنف  -32
 طن من 54.3 الكلوروفلوروكربونيةلالستهالك من المواد البلد ويبلغ خط أساس .  دوالر أمريكي115 000

ذ عناصر خطة إدارة غازات التبريد تأخيرات غير طبيعية، ولم يوقد واجهت عملية تنف. قدرات استنفاد األوزون
تعديالت بروتوكول مونتريال، وليس لديها نظام الكثير من م تصدق ميانمار بعد على ول. تُكمل حتى الوقت الحالي

، أشار اليونيب إلى أنه لم يتم التوقيع األخيرمرحلي ال هوفي تقرير. إلصدار التراخيص للمواد المستنفدة لألوزون
   .2008شباط / بين اليونيب وميانمار إال في فبرايراتعلى اتفاق

توزيع أنشطته المتبقية على مجموعة جديدة من ب إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية للبلد وفي حين يسمح  -33
 امنهجيات التنفيذ، فإن التأخيرات المستمرة في خطة إزالة غازات التبريد الموافق عليها في وقت سابق تسبب قلق

م تستهلك مواد كلوروفلوروكربونية  ميانمار أنها لتوأبلغ. 2010بشأن قدرة البلد على تحقيق هدف اإلزالة لعام 
ولم تتسلم . 2005في عام من قدرات استنفاد األوزون  طن 14.8، واستهلكت 2006 في عام 7بموجب المادة 

 رسمي من حكومة ميانمار يشير إلى التزامها بإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية بصورة كاملة خطاباألمانة أي 
  .هائيةمن خالل خطة إدارة اإلزالة الن

   أمانة الصندوقتوصيات

وأن تطلب إلى اليونيب أن يرسل إلى وأن توافق عليه  في أن تالحظ هذا الطلب ة اللجنة التنفيذيبقد ترغ  -34
  .عداد خطة إدارة اإلزالة النهائيةإلطريقة هذه األمانة خطابا رسميا من ميانمار يفيد بالموافقة على 

ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستعمل المواد إعداد إستراتيجيات انتقالية : 3-باء
  الكلوروفلوروكربونية

  الخلفية

على "،  ضمن أمور أخرى،)د(51/34 في اجتماعها الحادي والخمسين في المقرر ةاللجنة التنفيذيوافقت   -35
ة االستنشاق المزودة بمقياس أن تنظر، على أساس كل حالة على حدة، في طلبات اإلستراتيجيات االنتقالية ألجهز

، وذلك عند اإلثبات الكامل للحاجة إلى 45/54للجرعات الخالية من المواد الكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 
  :اإلستراتيجية وتوثيقها بتقديم المعلومات اآلتية المتضمنة المعلومات عن السنوات الثالث األخيرة

المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية والخالية من  جرعات االستنشاق المزودة بمقياس للةأجهز  )أ(
التي بيعت أو وزعت : ة الجافالمساحيقالمواد الكلوروفلوروكربونية وأجهزة االستنشاق ذات 

  ج وصانعه والمصدر؛تلة وماركة المناداخل الطرف، حسب المادة الفع

وأجهزة  واد الكلوروفلوروكربونيةأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الخالية من الم  )ب(
أو تاريخ /تاريخ الموافقة عليها وتاريخ الترخيص بتسويقها و: ة الجافالمساحيقاالستنشاق ذات 

  طرحها في أراضي الطرف؛
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المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية والخالية من   االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتةأجهز  )ج(
قدرة حسب مالتكلفة ال: ة الجافالمساحيقية وأجهزة االستنشاق ذات المواد الكلوروفلوروكربون

  ." والمصدرلةاالمادة الفع

 االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ةأجهزإعداد مشروع للعنصر غير االستثماري لمشروع تحويل : باكستان
  ) دوالر أمريكي20 000(ونية وإعداد إستراتيجية انتقالية ألجهز االستنشاق المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكرب

  وصف المشروع

عداد مشروع لوضع العناصر غير االستثمارية لمشروع إلبالنيابة عن حكومة باكستان، يقدم اليونيب طلبا   -36
 االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في باكستان، فضال عن إستراتيجية انتقالية ألجهز االستنشاق ةأجهزتحويل 

عداد إلوسيتم النظر في هذه األموال باإلضافة إلى األموال الموافق عليها . لكلوروفلوروكربونيةالمستخدمة للمواد ا
  .جتماع الرابع والخمسينالموافق عليه لليوئنديبي في اال االستنشاق ةأجهزتحويل مشروع 

لرابع الجتماع ا هذا الطلب قدمت بالفعل إلى ام لدعالمطلوبة والمعلومات البياناتويشير اليونيب إلى أن   -37
    :وأوضح أن األموال المطلوبة ستستعمل لتحقيق األهداف التالية.  مقترح المشروعوالخمسين حينما تم النظر في

 االستنشاق المزودة ةإعداد العنصر غير االستثماري ألنشطة المشروع المتعلق بتنفيذ إزالة أجهز  )أ(
شتمل هذا العنصر على أنشطة يو. نيةالمستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربو بمقياس للجرعات

  .توعية وتنفيذ قواعد ألجهزة االستنشاق المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية

 ةعقد مشاورات مع أصحاب المصلحة في باكستان لمناقشة األنشطة المقترحة إلزالة أجهز  )ب(
ية وتحديث المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربون االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

  . المدخالت المقدمة خالل المشاوراتاستنادا إلى االنتقالية إلزالة هذه األجهزة ةاإلستراتيجي

االنتهاء من العنصر غير االستثماري لإلستراتيجية االنتقالية وتقديمه جنبا إلى جنب مع العنصر   )ج(
  .االستثماري كي ينظر فيه اجتماع اللجنة التنفيذية

 التي سيتم النظر فيها لإلستراتيجية الوطنية الخاصة ة ذلك، قدم اليونيب العناصر األساسيوباإلضافة إلى  -38
المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية في باكستان، كما   االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتةأجهزباستبدال 

  :يلي

  :هذهتوعية وبناء القدرات المتعلقة بإزالة الأنشطة   )أ(

 للتوعية على المستوى دون اإلقليمي مع الممارسين الطبيين والممرضات حلقات عمل  )1(
وسيتم تنظيم هذه . وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن هذه األجهزة واستخدام البدائل

  الحلقات بالتعاون مع الصناعات الصيدالنية؛

 ستعمالاإعداد وتوزيع مواد للتوعية، بما في ذلك كتيبات وشرائط فيديو تثقيفية بشأن   )2(
البدائل الخالية من المواد الكلوروفلوروكربونية والملصقات التي يمكن استخدامها عند 

وسيكون التركيز على توافر التكنولوجيات الخالية من المواد . نقاط البيع، الخ
  الكلوروفلوروكربونية واالستخدام اآلمن للتكنولوجيات البديلة؛

 نراجها في مناهج التدريب المنتظمة للممارسيبرامج تثقيف ومواد تثقيفية يمكن إد  )3(
 البدائل الخالية من المواد الكلوروفلوروكربونية في الستعمالالطبيين والممرضات 

  جهزة المستخدمة لهذه المواد؛األ



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/20 
 

13 

جهزة األ شهرا وذلك بشأن 18-13تقاسم المعلومات بصورة دورية خالل فترة   )4(
  ؛للمواد الكلوروفلوروكربونية المستخدمة

للمواد  المستخدمة تنفيذ قواعد إزالة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتو  )ب(
  .الكلوروفلوروكربونية واستخدام بدائل خالية من هذه المواد

  تعليقات أمانة الصندوق

هزة أجُيقدم طلب إعداد المشروع ليكمل التمويل الموافق عليه بالفعل والذي حصل عليه اليوئنديبي لتحويل   -39
وأشار اليونيب إلى أنه . للمواد الكلوروفلوروكربونية في باكستان المستخدمة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

يعمل عن كثب مع اليوئنديبي وحكومة باكستان لالنتهاء من المقترح الكامل لتقديمه إلى االجتماع السادس 
  .والخمسين

والحظت األمانة أن األنشطة التي اقترحها اليونيب تتسق مع األنشطة الموافق عليها للمشروعات المماثلة   -40
. للمواد الكلوروفلوروكربونية المستخدمة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتألجهزة بالنسبة في البلدان األخرى 

، ) دوالر أمريكي30 000 (ب التي طلبها اليونيوكان لدى األمانة في وقت سابق شواغل بشأن التكاليف األصلية
  . دوالر أمريكي20 000غير أنه تم مراجعة هذا المبلغ وأعيد تقديم الطلب بمبلغ 

   أمانة الصندوقتوصيات

 على طلب إعداد ةفي ضوء المعلومات المقدمة أعاله، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في الموافق  -41
للمواد  المستخدمة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتالستثماري لمشروع تحويل أجهزة المشروع للعنصر غير ا

 دوالر 20 000الكلوروفلوروكربونية في باكستان فضال عن إعداد إستراتيجية انتقالية على مستوى تمويل يبلغ 
  . أعاله1أمريكي، حسبما هو موضح في الجدول 

  ) دوالر أمريكي000 30 (االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات إستراتيجية انتقالية ألجهزة: سري النكا

  وصف المشروع

االستنشاق المزودة بالنيابة عن حكومة سري النكا، يقدم اليونيب طلبا إلعداد إستراتيجية انتقالية ألجهزة   -42
وتستورد . هزة في قطاع االستهالك لهذه األجالكلوروفلوركربونيةبمقياس للجرعات إلزالة استخدامات المواد 

االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية إلى البلد، وال يوجد أجهزة معظم 
 وأجهزة االستنشاق الخالية الكلوروفلوركربونيةوالمصدر الرئيسي للمواد . إنتاج من هذه األجهزة في سري النكا

 وهناك أيضا بعض الواردات من المملكة المتحدة .الصين وبنغالديشمن المواد الكلوروفلوروكربونية هو الهند و
، بلغ متوسط )2007-2005(وخالل السنوات الثالث الماضية .  وفرنسا وأستراليا، ولكن بكميات أقلاوإيطالي

 وحدة كل عام، في 200 000االستنشاق المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية ما يزيد عن أجهزة الواردات من 
وتوضح البيانات .  وحدة320 000 المساحيق الجافة ما يزيد عن محين بلغت الواردات من األجهزة التي تستخد

أجهزة االستنشاق الخالية من المواد من المتاحة أن هذه الواردات تتزايد، وكان النصيب األكبر من الواردات 
 في المائة من سكان 6 إلى 5ويعاني من ). فة والمساحيق الجانالهيدروفلوروالكاكل من  (الكلوروفلوروكربونية

 في المناطق الريفية ويصف العياداتوفي حاالت كثيرة، يتوافد المرضى على . الربوداء سري النكا من 
  . لهم العالج بأنفسهمنوالممارس

، إلى أن الوضع المتعلق بالعرض من 51/34دعم طلبه واستنادا إلى المقرر من أجل وأشار اليونيب،   -43
  : يليا سري النكا يمكن وصفه كمياألجهزة المماثلة ألجهزة االستنشاق الخالية من المواد الكلوروفلوروكربونية ف
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تتواجد في األسواق أجهزة االستنشاق المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية   )أ(
  والمساحيق الجافة؛ نالهيدروفلوروالكاو

 في المائة في 17الكلوروفلوروكربونية في السوق نسبة يبلغ نصيب البدائل الخالية من المواد   )ب(
   في المائة؛58حين تبلغ نسبة أجهزة المستخدمة للمساحيق الجافة 

 بصورة كبيرة تتزايدال تزال كميات أجهزة االستنشاق المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية   )ج(
   النسبي من السوق؛ في المائة في العام، وبالتالي يزيد نصيبها20تزيد عن نسبة 

تباع أيضا أجهزة االستنشاق الخالية من المواد الكلوروفلوروكربونية واألجهزة المستخدمة   )د(
  ).  في المائة20أكثر من (للمساحيق الجافة وتتزايد بصورة كبيرة 

للمواد  أجهزة االستنشاق المستخدمة يتضمنوباإلضافة إلى ذلك، قدم اليونيب جدوال شامال   -44
تستورد أو تباع أو توزع وروفلوروكربونية والخالية من هذه المواد واألجهزة المستخدمة للمساحيق الجافة التي الكل

وتشتمل المعلومات أيضا على . الُمصنع، والمصدر/في البلد، مع تحديد كل مجموعة حسب المادة الفعالة، والماركة
لمعلومات هذه ويرد موجز ل. نب السلطات الوطنيةسعر كل منتج فضال عن تاريخ الموافقة على كل عقار من جا

  :أدناه

  المجموع  2007  2006  2005  
  651 566  274 220  231 862  145 484  األجهزة المستخدمة للمواد الكلوروفلوركربونية

  691 456  256 318  232 223  202 915  لهيدروفلوروالكانلاألجهزة المستخدمة 
  961 013  419 719  313 877  227 417  األجهزة المستخدمة للمساحيق الجافة

  2 304 035  950 257  777 962  575 816 المجموع

وتشير الوثيقة أيضا إلى أنه في حين اتخذت السلطة الوطنية المسؤولة عن تنظيم الواردات من أجهزة   -45
م المستوردين وجد حتى اآلن قواعد حكومية تلزتاالستنشاق قرارا من حيث المبدأ لتحديد الواردات، فإنه ال 

  .باالمتثال

  تعليقات أمانة الصندوق

ٌيقدم طلب إعداد المشروع لتمكين االنتقال الميسر إلى استخدام أجهزة استنشاق خالية من المواد   -46
.  في سري النكا، وبالتالي إزالة االستهالك من هذه المواد في قطاع أجهزة االستنشاقالكلوروفلوروكربونية
هناك كميات أكبر مستوردة من أجهزة االستنشاق الخالية من المواد أن في حين  هوالحظت األمانة أن
ة مقارنة باألجهزة المستخدمة لهذه المواد، فإن البلد في حاجة إلى إيجاد وسيلة لالنتقال بصورة يالكلوروفلوركربون

والحظت األمانة أيضا . ستقبل في المالكلوروفلوروكربونيةى استخدام أجهزة االستنشاق الخالية من المواد لميسرة إ
ن تستحوذ  حيوأبلغ اليونيب األمانة أنه في. أن متوسط سعر الجهاز ال يختلف باختالف المادة الدافعة المستخدمة

هناك فهم ضعيف إال أن  على نصيب كبير من السوق، الكلوروفلوركربونيةأجهزة االستنشاق الخالية من المواد 
خدمة لهذه المواد وبين األجهزة الخالية منها، ويطلب الممارسون الطبيون هذه  األجهزة المستلالختالفات بين

  . المعلومات للحصول على الدعم المطلوب إلجراء انتقال أسرع

ولدى مناقشة خطة البلد إلعداد اإلستراتيجية االنتقالية، تم إبالغ األمانة بأنه من المتوقع أن تنظر   -47
فيما أجهزة بديلة ب باستبدال أجهزة االستنشاق المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية اإلستراتيجية الوطنية المتعلقة

  :يلي

تحليل االستهالك الحالي في السوق من أجهزة االستنشاق، ومصادر العرض منها واالتجاهات   )أ(
  المستقبلية، بما في ذلك التوزيع الجغرافي؛
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لطبيين وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن المسائل إجراء مشاورات مع المستوردين والممارسين ا  )ب(
الرئيسية التي سيتم تناولها إلزالة أجهزة االستنشاق المستخدمة للمواد الكلوروفلوركربونية 

  واستخدام البدائل بسرعة؛

  إعداد برنامج للتوعية والتثقيف الستخدام بدائل هذه األجهزة بسرعة؛  )ج(

لواردات وحظر بيع أجهزة االستنشاق المستخدمة للمواد ا لحظر ةإعداد وتنفيذ التدخالت التنظيمي  )د(
   هذه المواد؛تستعملالكلوروفلوركربونية واالستخدام السريع للبدائل التي ال 

إعداد وتنفيذ خطة للتحول الميسر نحو استخدام بدائل ألجهزة االستنشاق المستخدمة للمواد   )ه(
  .الكلوروفلوركربونية

   أمانة الصندوقاتتوصي

في ضوء المعلومات المقدمة أعاله، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في الموافقة على طلب إعداد   -48
 دوالر 30 000على مستوى تمويل يبلغ  االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتاإلستراتيجية االنتقالية ألجهزة 

تتأكد مما إذا كانت  تنفيذية أيضا في أنوقد ترغب اللجنة ال.  أعاله1أمريكي، حسبما هو موضح في الجدول 
  .51/34المعلومات المقدمة تتسق مع شروط المقرر 

 لإلزالة في ة اإلحاطة علما بعدم توافر أي أموال إضافيبوعند الموافقة على هذا الطلب، ُيطلب إلى اليوني  -49
  .قطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقاس للجرعات
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  األولالمرفق 

  لتعزيز المؤسسياعات  مشرومقترحات

   المؤسسيزالتعزيمشروع تجديد : يكااجام
   القطريوالموجزموجز المشروع 
 اليونيب الوكالة المنفذة

  ):دوالر أمريكي( لمشروعات التعزيز المؤسسي سابقاالمبالغ الموافق عليها 
  1996 تشرين األول/أكتوبر :المرحلة األولى
  1999ي تشرين الثان/نوفمبر: المرحلة الثانية
  2001كانون األول /ديسمبر: المرحلة الثالثة

  2003تموز /يوليه: المرحلة الرابعة
  2005تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الخامسة

المجموع

  
000 66  
000 44  
000 44  
200 57  
000 60  
200 271 

 60 000 :)دوالر أمريكي ()السادسةالمرحلة (لتجديد لالمبلغ المطلوب 
 60 000 :)دوالر أمريكي (السادسةالموافقة عليه للمرحلة المبلغ الموصى ب

 0 :)دوالر أمريكي( الوكالة دعمتكاليف 
لصندوق المتعدد ل بالنسبةالتعزيز المؤسسي مشروع  من السادسة للمرحلة اإلجماليةالتكلفة 

 :)دوالر أمريكي(اإلطراف 
000 60 

التعزيز نتيجة المرحلة السادسة من مشروع  يةالكلوروفلوروكربون المماثل من إزالة المواد المقدار
  :)طن قدرات استنفاد األوزون (مكغ/دوالر أمريكي 12,1بواقع المؤسسي، 

 غير متاح

 1996تشرين األول /أكتوبر :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
ت استنفاد قدراطن ) (1994( المبلغ عنه في البرنامج القطري المواد المستنفدة لألوزوناستهالك 
 :)األوزون

64.1 

 ):قدرات استنفاد األوزون طن(استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروكررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(

1997(:  
 :)1997-1995متوسط ) (الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 :)2000-1998متوسط ) (رابع كلوريد الكربون(الثانية من المرفق باء المجموعة ) ج(
 :)2000-1998متوسط ) (كلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
  :)1998- 1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

  
93.2  

  
1.0  
2.8  
1.4  
4.9 

) قدرات استنفاد األوزونطن  ()2007(وزون مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألآخر استهالك 
 :7بموجب المادة 

 
  ) ةيونبوفلوروكررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 ) الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 ) رابع كلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 ) كلوروفورم الميثيل( باء المجموعة الثالثة من المرفق) د(
 )بروميد الميثيل(المرفق هاء  )ه(
  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية(المجموعة األولى من المرفق جيم ) و(

المجموع

  
  
  
0  
0  
0  
0  

1.5  
1.4  
2.9 

 2007  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري
  1 900 785  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 

 1 870 461 :)دوالر أمريكي) (2008 أيار/مايوحتى  (المنصرفالمبلغ 
 169.7  ):قدرات استنفاد األوزونطن  (إزالتهاالمطلوب المواد المستنفدة لألوزون 
 102.0  ):قدرات استنفاد األوزونطن ) (2008أيار /حتى مايو(المزالة المواد المستنفدة لألوزون 
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 : اللجنة التنفيذيةوافقت عليهاألموال التي موجز األنشطة وا  -1

دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 
)أمريكي  

592 992  :مشروعات استثمارية )أ(  
271 200 :مؤسسيالتعزيز المشروعات  )ب(  
1 036 593  :إعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى  )ج(  
1 900 785 :المجموع   

 مرحليالتقرير ال

 في تنفيذ تقدمايكا ا، حققت جام2008نيسان / إلى أبريل2006تشرين األول /خالل الفترة من أكتوبر  -2
وبصفة خاصة، تمكنت وحدة األوزون الوطنية من العمل جنبا إلى جنب مع القطاع . مشروع التعزيز المؤسسي

د األوزون خالل اليوم الدولي لألوزون، حيث تمكنت من الوصول إلى الخاص من أجل تناول مسألة استنفا
.  المتبقيةاألربعةيكا على جميع التعديالت اكما صدقت جام. أصحاب المصلحة والقطاع الخاص والجمهور العام

 Environment Canadaروميد الميثيل الذي تنفذه وكالة بدار مكتب األوزون الوطني أيضا مشروع إزالة أو
كانون األول /وانتهى تنفيذ هذا المشروع في ديسمبر.  عن خطة إدارة اإلزالة النهائية التي نفذها اليوئنديبيفضال

ويواصل مكتب األوزون الوطني إدارة سياسة عدم استيراد المواد الكلوروفلوروكربونية المدرجة في . 2007
ووفقا . اخيص للمواد المستنفدة لألوزونالمجموعة األولى من المرفق ألف من خالل إنفاذ نظام إصدار التر

وواصل مكتب األوزون الوطني رصد . هذه المجموعة من الموادل تُصدر تصاريح استيراد الللقوانين الوطنية، 
 .يةبة التشريعارقالمحافظة على هذه ال

 خطة العمل

تشرين األول /توبر إلى أك2008 تشرين الثاني/تشتمل األنشطة المزمعة للمرحلة القادمة، من نوفمبر  -3
واألنشطة المتوقعة تشتمل . روتوكول مونتريالبيكا لمتطلباتها بموجب ا، على أنشطة ترمي إلى استيفاء جام2010

المواد عن على إعداد تدابير للتصدي للتجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة لألوزون، ومواصلة جمع بيانات 
وفيما يتعلق بالتوعية العامة، من المزمع تنفيذ . تجاهات االستهالكالتحليل المستنفدة لألوزون وما يرتبط بها من 

أنشطة لرفع مستوى وعي الجمهور العام فضال عن وعي صانعي السياسات العامة والقرار من أجل الحفاظ على 
  .المسائل المتعلقة بحماية طبقة األوزون كمسائل ذات أولوية

 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي: كينيا
   القطريوالموجزموجز المشروع 
   الوكالة المنفذة

  ):دوالر أمريكي(المبالغ الموافق عليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي 
  1993آذار /مارس: المرحلة األولى
  1998تموز /يوليه: المرحلة الثانية

  2000كانون األول /ديسمبر: المرحلة الثالثة
  2002اني تشرين الث/نوفمبر: المرحلة الرابعة
  2004كانون األول /ديسمبر: المرحلة الخامسة

2007تموز /يوليه): السنة األولى(المرحلة السادسة 

  
966 174  
667 116  
433 116  
463 151  
667 151  
833 75 

 787 029  المجموع
 75 833 :)دوالر أمريكي ()السادسةالمرحلة السنة الثانية من (تجديد للالمبلغ المطلوب 

 75 833 :)دوالر أمريكي(للسنة الثانية من المرحلة السادسة وصى بالموافقة عليه المبلغ الم
 0 :)دوالر أمريكي( الوكالة دعمتكاليف 

 75 833التكلفة اإلجمالية للسنة الثانية من المرحلة السادسة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق 
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 ):دوالر أمريكي(المتعدد اإلطراف 
التعزيز نتيجة المرحلة السادسة من مشروع  مماثل من إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية الالمقدار

  ):طن قدرات استنفاد األوزون(كغم /دوالر أمريكي 12,1بواقع المؤسسي، 
 غير متاح

 1994تموز /يوليه :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 550.8 )قدرات استنفاد األوزونطن ) (1993(ن آخر استهالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزو

 ):قدرات استنفاد األوزونطن (استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروكررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(

1997:(  
 ):1997-1995متوسط ) (الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 ):2000-1998متوسط ) (رابع كلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 ):2000-1998متوسط ) (كلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
  ):1998- 1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

  
239.5  

  
5.3  

65.9  
1.1  

217.5 
) قدرات استنفاد األوزونطن ) (2006( المواد المستنفدة لألوزون استهالك مبلغ عنه منأخر 

 :7بموجب المادة 
 

  ) ةيونبوفلوروكررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 ) الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 ) رابع كلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 ) كلوروفورم الميثيل(وعة الثالثة من المرفق باء المجم) د(
 )بروميد الميثيل(المرفق هاء  )ه(
  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية(المجموعة األولى من المرفق جيم ) و(

المجموع

  
  
  

57.7  
0  

0.3  
0.1  

34.2  
42.5  

134.8 
 2007  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

  4 815 948  ):دوالر أمريكي(عليه للمشروعات المبلغ الموافق 
 4 243 419 ):دوالر أمريكي) (2008أيار /حتى مايو(المبلغ المنصرف 

 543.8  ):قدرات استنفاد األوزونطن (المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 
 16.0  ):وزونقدرات استنفاد األطن ) (2008أيار /حتى مايو(المواد المستنفدة لألوزون المزالة 

 :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  -4

دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 
)أمريكي  

3 005 943  :مشروعات استثمارية )أ(  
787 029 :مؤسسيالتعزيز المشروعات  )ب(  
1 022 976  :غير االستثمارية األخرىإعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشروعات   )ج(  
4 815 948 :المجموع   

 مرحليالتقرير ال

 وحدة نفذتوخالل فترة التبليغ،  . ببروتوكول مونتريال في كينيا يتم نجاحالمتعلقةإن تنفيذ األنشطة   -5
إصدار التراخيص المواد المستنفدة لألوزون من خالل إنفاذ نظام المتعلقة بقواعد الاألوزون الوطنية في كينيا 

 نظام إصدار التراخيص والحصص الجديد للواردات من المواد المستنفدة لتشغيلوأنشأ البلد وحدة  .والحصص
وشرعت وحدة األوزون الوطنية أيضا في تنفيذ برنامج توعية، وتدريب موظفي الجمارك وتقنيي التبريد . لألوزون

ووفقا . ةدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونيونفذت مشروع إزالة بروميد الميثيل فضال عن خطة إ
 الذي قدمته كينيا إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف، فإن البلد قد تجاوز 2007لتقرير البرنامج القطري لعام 

واد  في المائة ومن المتوقع أن يحقق البلد نسبة تخفيض للم85هدف تخفيض المواد الكلوروفلوركربونية البالغ 
 . وذلك عن طريق مواصلة تنفيذ األنشطة الجارية2010 في المائة بحلول عام 100الكلوروفلوركربونية تبلغ 
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 خطة العمل

إن وحدة األوزون الوطنية هي سلطة مسؤولة عن تنسيق تنفيذ برنامج التعزيز المؤسسي ورصد تنفيذ   -6
وخالل السنة الثانية من .  وزارة البيئة والموارد الطبيعيةخطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوركربونية في

سيسعى البلد إلى تنفيذ خطة عمله لضمان االمتثال ) 2009تموز /يوليه-2008آب /أغسطس(المرحلة السادسة 
 تنفيذ برنامج تدريب التقنيين في قطاع وستواصل وحدة األوزون الوطنية. المستدام ألحكام بروتوكول مونتريال

ومن المتوقع استمرار تدريب الموظفين الجدد والعدد المتبقي من موظفي الجمارك لدعم تنفيذ وإنفاذ . دالتبري
 وستواصل وحدة األوزون الوطنية برنامج رفع مستوى الوعي من .القواعد المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون

 مواد التوعية من الجرائد والكتيبات خالل وسائل اإلعالم، والمنظمات غير الحكومية، وحلقات العمل وتوزيع
 .والنشرات وغيرها وذلك على الصناعات وأصحاب المصلحة اآلخرين

  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي :قيرغيزستان
   القطريوالموجزموجز المشروع 
  اليونيب الوكالة المنفذة

  ):دوالر أمريكي(المبالغ الموافق عليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي 
  2002تموز /يوليه: المرحلة األولى

  2004كانون األول /ديسمبر: المرحلة الثانية
  2006تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الثالثة

المجموع

  
650 133  
830 115  
830 115  
310 365 

 115 830 ):دوالر أمريكي) (الرابعةالمرحلة (المبلغ المطلوب للتجديد 
 115 830 ):دوالر أمريكي (الرابعةرحلة لملالمبلغ الموصى بالموافقة عليه 

 0 ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 
 من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد الرابعةلمرحلة لالتكلفة اإلجمالية 

 ):دوالر أمريكي(اإلطراف 
830 115 

التعزيز  من مشروع عةبالراة نتيجة المرحل  المماثل من إزالة المواد الكلوروفلوروكربونيةالمقدار
  ):طن قدرات استنفاد األوزون(كغم /دوالر أمريكي 12,1بواقع المؤسسي، 

 غير متاح

 2002تموز /يوليه :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 67.3 )قدرات استنفاد األوزونطن ) (2000(آخر استهالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون 

 ):قدرات استنفاد األوزونطن (ألساس للمواد الخاضعة للرقابة استهالك خط ا
-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروكررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(

1997:(  
 ):1997-1995متوسط ) (الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 ):2000-1998متوسط ) (ربونرابع كلوريد الك(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 ):2000-1998متوسط ) (كلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
  ):1998- 1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

  
72.8  

  
0  
0  
0  

14.2 
) قدرات استنفاد األوزونطن ) (2006(استهالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون أخر 
 :7ب المادة بموج

 
  ) ةيونبوفلوروكررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 ) الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 ) رابع كلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 ) كلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 )روميد الميثيلب(المرفق هاء  )ه(
  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية(المجموعة األولى من المرفق جيم ) و(

المجموع

  
  
  

5.3  
0  
0  
0  

2.7  
0.8  
8.8 
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 2007  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري
  1 642 631  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 

 1 243 950 ):دوالر أمريكي) (2008أيار /حتى مايو(المبلغ المنصرف 
 79.8  ):قدرات استنفاد األوزونطن (المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 

 76.1  ):قدرات استنفاد األوزونطن ) (2008أيار /حتى مايو(المواد المستنفدة لألوزون المزالة 

 :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  -7

دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 
)أمريكي  

194 000  :مشروعات استثمارية )أ(  
365 310 :مؤسسيالتعزيز المشروعات  )ب(  
1 083 321  :إعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى  )ج(  
1 642 631 :المجموع   

 مرحليالتقرير ال

دعم وتنسيق أعمال اإلزالة النهائية للمواد : فذت قيرغيزستان خالل المرحلة الثالثة األنشطة التاليةن  -8
المستنفدة لألوزون، ودعم نظام إصدار التراخيص والتشريعات المتعلقة بهذه المواد، بما في ذلك بروميد الميثيل، 

 وجمع المعلومات المتعلقة باالستهالك من المواد والهالونات، والمذيبات، وتنظيم أنشطة التدريب واالضطالع بها،
 المعدات والمنتجات التي تستعمل المواد المستنفدة لألوزون، المستنفدة لألوزون وتحليلها والتبليغ عنها، واستعراض

 والبدائلوتنفيذ خطة إدارة غازات التبريد، وإدخال حوافز اقتصادية، ونشر معلومات عن التكنولوجيات الجديدة 
مواد المستنفدة لألوزون، وتنظيم حمالت سنوية خاصة للمعلومات مخصصة ليوم األوزون، والتبليغ عن تنفيذ لل

وباإلضافة إلى ذلك، استمر تنفيذ أنشطة . ين الحكومة والمنظمات الدوليةبالبرنامج القطري، وتبادل المعلومات 
واضطلع بأنشطة أخرى كجزء من خطة إدارة . 2007الرصد وبرنامج الحوافز للمستخدمين النهائيين خالل عام 

الدراسات العلمية /التدريب، وترجمة الموادباإلزالة النهائية، مثل الحلقات الدراسية وحلقات العمل المتعلقة 
 .الخاصة، وتقديم عروض عن مشروع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

 خطة العمل

كانون األول /ديسمبر(تان األهداف التالية للمرحلة الرابعة لدى وحدة األوزون الوطنية في قيرغيزس  -9
كانون / يناير1 بحلول الكلوروفلوروكربونيةإزالة االستهالك من المواد ): 2010تشرين الثاني / إلى نوفمبر2008
 المواد ب في البرنامج القطري، واتخاذ تدابير ضد التجارة غير المشروعة وتهريمبين حسبما هو 2010الثاني 

دة التدوير ومواصلة التدريب في قطاع التبريد، واالنتهاء من النظام اعإ/المستنفدة لألوزون، وتشجيع االسترداد
، وتدريب المتخصصين وإصدار شهادات لهم، لمراقبة المواد المستنفدة لألوزوناإلضافي القانوني والتنظيمي 

ستواصل وحدة األوزون الوطنية تنفيذ برامج كما . ورفع مستوى الوعي العام عن طريق إعداد برامج تثقيفية
  .التوعية خالل هذه الفترة وضمان تقديم التقارير في موعدها إلى أمانة األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف

  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي :منغوليا

   القطريوالموجزموجز المشروع 
  اليونيب الوكالة المنفذة

  ):دوالر أمريكي(ها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي المبالغ الموافق علي
  1999تموز /يوليه: المرحلة األولى
  2002 آذار/مارس: المرحلة الثانية
  2004تموز /يوليه: المرحلة الثالثة

  2006تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الرابعة

  
000 66  
200 57  
200 57  
000 60  
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 240 400المجموع
 60 000 ):دوالر أمريكي) (الخامسةالمرحلة (د المبلغ المطلوب للتجدي

 60 000 ):دوالر أمريكي (الخامسةلمرحلة لالمبلغ الموصى بالموافقة عليه 
 0 ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 

 من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد الخامسةلمرحلة لالتكلفة اإلجمالية 
 :)دوالر أمريكي(اإلطراف 

000 60 

التعزيز  من مشروع الخامسةنتيجة المرحلة  المقدار المماثل من إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
  ):طن قدرات استنفاد األوزون(كغم /دوالر أمريكي 12,1بواقع المؤسسي، 

 غير متاح

 1999تموز /يوليه :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 21.0 )قدرات استنفاد األوزونطن ) (1998(واد المستنفدة لألوزون آخر استهالك مبلغ عنه من الم

 ):قدرات استنفاد األوزونطن (استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروكررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(

1997:(  
 ):1997-1995متوسط ) (اتالهالون(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 ):2000-1998متوسط ) (رابع كلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 ):2000-1998متوسط ) (كلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
  ):1998- 1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

  
10.6  

  
0  
0  
0  
0 

) قدرات استنفاد األوزونطن ) (2006( عنه من المواد المستنفدة لألوزون استهالك مبلغأخر 
 :7بموجب المادة 

 
  ) ةيونبوفلوروكررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 ) الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 ) رابع كلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 ) كلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 )بروميد الميثيل(المرفق هاء  )ه(
  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية(المجموعة األولى من المرفق جيم ) و(

المجموع

  
  
  

2.2  
0  
0  
0  
0  

0.4  
2.6 

 2007  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري
  775 644  ):دوالر أمريكي( للمشروعات المبلغ الموافق عليه
 747 310 ):دوالر أمريكي) (2008أيار /حتى مايو(المبلغ المنصرف 

 11.2  ):قدرات استنفاد األوزونطن (المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 
 9.2  ):قدرات استنفاد األوزونطن ) (2008أيار /حتى مايو(المواد المستنفدة لألوزون المزالة 

 :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  -10

دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 
)أمريكي  

205 000  :مشروعات استثمارية )أ(  
240 400 :مؤسسيالتعزيز المشروعات  )ب(  
330 244  :ارية األخرىإعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشروعات غير االستثم  )ج(  
775 644 :المجموع   

  مرحليالتقرير ال

ذ خطة اإلزالة النهائية، يتنفلديها،  التعزيز المؤسسي ، في المرحلة الرابعة من مشروعواصلت منغوليا  -11
بة  في المواد المستنفدة لألوزون، وتعزيز تشريعاتها المتعلقة بمراقالمشروعةوتنفيذ تدابير لتجنب التجارة غير 

وتشتمل بعض االنجازات الرئيسية على إكمال . المواد المستنفدة لألوزون واستيرادها ونفذت أنشطة توعية عامة
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 لحظرأربع حلقات عمل لتدريب موظفي الجمارك، وحلقتي عمل لتدريب التقنيين، والموافقة على أمر وزاري 
 11ل وغيرها من المواد المستنفدة لألوزون في بروميد الميثي/كلوروفورم الميثيل/ونباستيراد رابع كلوريد الكر

التشارك مع القطاع العام " بشأن 2007حزيران / منغوليا اجتماعا في يونيهاستضافتكما . 2007نيسان /أبريل
يال في منطقة رالمتثال ألحكام بروتوكول مونتمن أجل ا مكافحة التجارة غير المشروعة :ةالبيئيلمنع الجرائم 

األوزون وشارك الفائز في أول وطنيا عن  اأيضا اختبارونظم البلد . الذي نظمه اليونيب"  آسياحيط الهادئ فيمال
 .2007وزون عقد في بانكوك في عام إقليمي عن األاختبار 

 خطة العمل

تشرين الثاني /نوفمبر-2008 كانون األول/ديسمبر(إن أهداف وحدة األوزون الوطنية في المرحلة القادمة   -12
تنفيذ األنشطة المتبقية في خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواصلة تعزيز القواعد الوطنية واإلنفاذ لمنع هي ) 2010

؛ والشروع في وضع تشريعات 2010-2009التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة لألوزون في الفترة 
اصلة زيادة رفع مستوى الوعي العام، لدعم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة التالية؛ ومو

واالضطالع بخطوات إلزالة استخدام أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستعمل المواد 
 .الكلوروفلوركربونية

  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي :سانت لوسيا

   القطريوالموجزموجز المشروع 
  اليونيب الوكالة المنفذة

  ):دوالر أمريكي(ليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي المبالغ الموافق ع
  1997 شباط/فبراير: المرحلة األولى
  2000آذار /مارس: المرحلة الثانية
  2002تموز /يوليه: المرحلة الثالثة
  2004تموز /يوليه: المرحلة الرابعة
  2006تموز /يوليه: الخامسة

المجموع

  
580 36  
400 24  
200 31  
200 31  
000 60  
380 183 

 60 000 ):دوالر أمريكي) (السادسةالمرحلة (المبلغ المطلوب للتجديد 
 60 000 ):دوالر أمريكي (السادسةالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة 

 0 ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 
عدد  من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتالسادسةلمرحلة لالتكلفة اإلجمالية 

 ):دوالر أمريكي(اإلطراف 
000 60 

التعزيز  من مشروع السادسةنتيجة المرحلة  المقدار المماثل من إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
  ):طن قدرات استنفاد األوزون(كغم /دوالر أمريكي 12,1بواقع المؤسسي، 

 غير متاح

 1995تموز /يوليه :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 6.6 )قدرات استنفاد األوزونطن ) (1993(خر استهالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون آ

 ):قدرات استنفاد األوزونطن (استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروكررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(

1997:(  
 ):1997-1995متوسط ) (الهالونات(ية من المرفق ألف المجموعة الثان) ب(
 ):2000-1998متوسط ) (رابع كلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 ):2000-1998متوسط ) (كلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
  ):1998- 1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

  
8.3  

  
0  
0  
0  
0 

) قدرات استنفاد األوزونطن ) (2007(استهالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون أخر 
 :7بموجب المادة 
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  ) ةيونبوفلوروكررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 ) الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 ) رابع كلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 ) كلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 )بروميد الميثيل(المرفق هاء  )ه(
  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية(المجموعة األولى من المرفق جيم ) و(

المجموع

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0 

 2007  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري
  641 230  ):دوالر أمريكي(لمبلغ الموافق عليه للمشروعات ا

 483 991 ):دوالر أمريكي) (2008أيار /حتى مايو(المبلغ المنصرف 
 10.1  ):قدرات استنفاد األوزونطن (المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 

 -  ):تنفاد األوزونقدرات اسطن ) (2008أيار /حتى مايو(المواد المستنفدة لألوزون المزالة 

 :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  -13

دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 
)أمريكي  

156 000  :مشروعات استثمارية )أ(  
183 380 :مؤسسيالتعزيز المشروعات  )ب(  
301 850  :وعات غير االستثمارية األخرىإعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشر  )ج(  
641 230 :المجموع   

 مرحليالتقرير ال

، حققت سانت لوسيا تقدما في تنفيذ مشروع 2008تموز / إلى يوليه2006 حزيران/يونيهخالل الفترة من   -14
خ المالئم وبصفة خاصة، واصل مكتب األوزون الوطني الشروع في تنفيذ أعمال لتوفير المنا. التعزيز المؤسسي
بشأن وتقلت سانت لوسيا أيضا معلومات . لمواد المستنفدة لألوزونالعاجلة لزالة اإل لتحقيقفي سانت لوسيا 

وخالل هذه الفترة، وضع نظام إصدار . وجمعتها وحللتها ونشرتهاالمسائل المتعلقة بحماية طبقة األوزون 
لوزارة التجارة حصص االستيراد؛ وتم استعراض التراخيص وتمت مراقبته؛ وأصدرت إدارة التراخيص التابعة 

 .لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلالمعجلة اإلزالة التشريعات لتعديلها كي تتمشى مع مرحلة 

 خطة العمل

، على 2010تموز / إلى يوليه2008آب /تشتمل األنشطة المزمعة في المرحلة القادمة، من أغسطس  -15
. لتصدي للتجارة غير المشروعةا تدابير وتعزيزالتصدير، /اخيص االستيرادمواصلة رصد تنفيذ نظام إصدار تر

وستنشئ وحدة األوزون الوطنية أيضا نظاما لتقصي المواد المستنفدة لألوزون لدعم جمع البيانات المتعلقة بالمواد 
 لوسيا التحضير إلعداد كما ستبدأ سانت. المستنفدة لألوزون وتحليلها؛ وستواصل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية

، لتحديد استهالكها من هذه المواد واحتساب خط األساس لديها ةخطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني
وفيما يتعلق بالتوعية العامة، من المزمع تنفيذ أنشطة لرفع مستوى . تقنيي التبريد وستواصل تنفيذ برامج تدريب

عي السياسات العامة والقرار من أجل الحفاظ على المسائل المتعلقة وعي الجمهور العام فضال عن وعي صان
 .بحماية طبقة األوزون كمسائل ذات أولوية
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  الثانيالمرفق 

 التنفيذية بشأن تجديد مشروعات ة أعربت عنها اللجنآراء
  الخامس والخمسينالتعزيز المؤسسي المقدمة إلى االجتماع 

  يكااجام

 وتالحظ مع يكاالجامذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة التنفي  -1
 ممتثل لخطوات الطرفتدل على أن التي إلى أمانة األوزون  7المادة أبلغت بيانات قد  يكااجامالتقدير أن 

تحقيق بيكا ملتزمة اجامأيضا أن  اللجنة التنفيذية وتالحظ. التخفيض المقررة بالنسبة لجميع المواد الخاضعة للرقابة
يخ النهائية المحددة، ومن الممكن قبل ذلك بالنسبة رستنفدة لألوزون بحلول التواماإلزالة الكاملة من المواد ال

يكا إزالة اتواصل جام تأمل اللجنة التنفيذية أن ،ومع تنفيذ األنشطة المزمعة خالل المرحلة القادمة. لبروميد الميثيل
 .2010لتحقيق هدف اإلزالة لعام نجاح بارز وزون بالمواد المستنفدة لأل

 كينيا

 وتالحظ لكينيامشروع التعزيز المؤسسي المعلومات المقدمة مع طلب تجديد استعرضت اللجنة التنفيذية   -2
 وأن استهالكها من المواد الكلوروفلوروكربونية 2007 لعام قدمت تقرير البرنامج القطري قد كينيامع التقدير أن 

 في المائة لهذه المواد، مما يجعل كينيا في حالة امتثال لخطة العمل المتعلقة 85 ةتخفيض البالغال نسبة تجاوز
 األمانة أن كينيا اتخذت خطوات هامة إلزالة استهالكها تكما الحظ. ةينال إلزالة المواد الكلوروفلوروكربواالمتثب

وتشير كينيا، بصفة خاصة، .  لديهاروع التعزيز المؤسسيمن المواد المستنفدة لألوزون في الفترة التي يغطيها مش
الرقابة على الواردات من المواد المستنفدة لألوزون تدابير  إلى أنها اتخذت مبادرات هامة، وهي تنفيذ طلبهافي 

وتعرب اللجنة التنفيذية  .وتدريب موظفي الجمارك وتقنيي التبريد ،من خالل نظام إصدار التراخيص والحصص
وتتوقع اللجنة . ديرها العميق للجهود التي تبذلها كينيا لتخفيض االستهالك من المواد المستنفدة لألوزونعن تق

التنفيذية أن تواصل كينيا، خالل السنتين القادمتين، تنفيذ نظام إصدار التراخيص والحصص، وخطة اإلزالة 
قطاع الورود، وبرامج المساعدة التقنية والبرامج النهائية للمواد الكلوروفلوركربونية، وإزالة بروميد الميثيل في 

تبني أن على مستويات التخفيض الحالية للمواد المستنفدة لألوزون وأن تحافظ غير االستثمارية بنجاح بارز، و
 .2010عدم وجود أي استهالك من المواد الكلوروفلوركربونية بحلول عام  تحقيقعليها وبالتالي 

 قيرغيزستان

 لقيرغيزستانمشروع التعزيز المؤسسي للمرحلة الثالثة من لجنة التنفيذية التقرير المقدم استعرضت ال  -3
الطرف في حالة امتثال ألهداف تدل على أن  التي 7المادة  قد أبلغت أمانة األوزون بيانات هاوتالحظ مع التقدير أن

 التي تمت لتشجيع وتنسيق األعمال وتدرك األمانة األعمال الشاملة. التخفيض لجميع المواد الخاضعة للرقابة
 المستنفدة لألوزون، وتالحظ أن قيرغيزستان ملتزمة بتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد المستنفدة الموادالمحددة إلزالة 

ومع تنفيذ األنشطة المزمعة خالل المرحلة .  عن طريق إكمال مشاريعها2010كانون الثاني / بحلول ينايرلألوزون
، تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل قيرغيزستان إزالة المواد المستنفدة لألوزون بنجاح بارز لتحقيق )عةالراب(القادمة 

 .2010اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية في عام 
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 منغوليا

 ليامنغو وتالحظ مع التقدير أن لمنغوليامشروع التعزيز المؤسسي تمديد استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير   -4
 من المواد هامنغوليا تسير في الطريق الصحيح نحو إزالة استهالكدل على أن تقد أبلغت أمانة األوزون بيانات 

وتالحظ أيضا مع التقدير أن منغوليا تقدمت في تنفيذ خطة إدارة إزالة النهائية لديها وتقوم . الكلوروفلوروكربونية
تأمل اللجنة التنفيذية أن لذلك و .ة مع البلدان المجاورة لهابمناقشات تهدف إلى مكافحة التجارة غير المشروع

تواصل منغوليا، خالل السنتين القادمتين، تنفيذ برنامجها القطري وأنشطتها بنجاح بارز، والسيما تنفيذ خطة إدارة 
 .مقياس للجرعاتاإلزالة النهائية بما في ذلك إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأجهزة االستنشاق المزودة ب

 سانت لوسيا

 وتالحظ التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسانت لوسيااستعرضت اللجنة التنفيذية   -5
 لخطوات  ممتثلالطرفتدل على أن  التي 7المادة  قد أبلغت أمانة األوزون بيانات سانت لوسيامع التقدير أن 

ومع تنفيذ األنشطة المزمعة خالل المرحلة القادمة، تأمل اللجنة . عة للرقابةيع المواد الخاض بالنسبة لجمالتخفيض
تواصل أن التنفيذية أن تواصل سانت لوسيا اإلبالغ عن عدم وجود أي استهالك من المواد المستنفدة لألوزون و

 .بنجاح بارز ألحكام بروتوكول مونتريال تحقيق التزاماتها

----- 
 

 



UNEP HPMP preparation cost details 

Below 6 6 - 100 101 to 500 501 to 1200  Activity 
Per 
unit 
cost 

# Cost # Cost # cost # cost 
National expert (US$ 2,000/w.m.) 2,000 2 4,000 4 8,000 7 14,000 10 20,000 
International expert (US$15,000/w.m.), incl. 
international travel 15,000 1 15,000 1 15,000 2 30,000 2 30,000 

Stakeholder consultation workshops (US$ 
25,000/workshop) 25,000 1 25,000 1 25,000 2 50,000 3 75,000 

Policy 

Sub-total   44,000  48,000  94,000  125,000 
National experts undertaking national, sectoral 
and enterprise level consumption data (US$ 
2,000/w.m.) 

2,000 5 10,000 10 20,000 18 36,000 24 48,000 

Local  travel 5,000 2 10,000 3 15,000 4 20,000 6 30,000 
International experts to analyze the data collected 
(US$ US$15,000/w.m.), incl. international travel 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 2 30,000 

National, 
sectoral and 
enterprise 
level data 
collection  

Sub-total   35,000  50,000  71,000  108,000 
National expert (sectoral) to investigate the 
availability of alternatives and assist in the 
development of phase out scenarios (US$ 
2,000/w.m.) 

2,000 4 8,000 6 12,000 7 14,000 10 20,000 

International experts (sectoral) advise on the 
selection of alternatives and  develop phase out 
scenarios (US$ US$15,000/w.m.), incl. 
international travel 

15,000 1 15,000 1.00 15,000 2 30,000 3 45,000 

Stakeholder consultation workshops 25,000 1 25,000 1 25,000 2 50,000 3 75,000 

Strategy 
Development 

Sub-total   48,000  52,000  94,000  140,000 
National expert to collect all enterprise level 
baseline data required for project preparation 
(US$ 2,000/w.m.)   

2,000 2 4,000 4 8,000 12 22,000 14 28,000 

International expert to visit selected enterprises 
and prepare phase out projects (US$ 
US$15,000/w.m.), incl. international travel 

15,000 1 15,000 1 15,000 3 45,000 6 90,000 

individual 
project 
preparation 

Sub-total   19,000  23,000  67,000  118,000 
Sub-total for all components   156,000  173,000  326,000  491,000 

Management, 
coordination 
monitoring 
of the HPMP 
preparation 

Project coordinator, database creation, 
telecommunication, office costs, incidentals 

20% of 
overall 
HPMP 
cost 

 31,000  34,600  65,200  98,200 

TOTAL Cost 
of HPMP 
preparation 

   179,000  207,600  391,200  589,200 

 



We confirm our analysis that at least below 6 t. HCFC consumption, it’s neither possible nor appropriate to differentiate between subcategories of 
countries. Furthermore we confirm our analysis that without reliable HCFC consumption data for several countries and considering that every 
country is going to demonstrate positive HCFC consumption as a result of the national survey, the most appropriate categorization of countries at this 
stage is the previous LVC / medium / large categories. 
Based on this analysis we suggest to create only one category of countries with consumption below 6 t.  
 
In addition, needs for individual investment project preparation is difficult to assess upfront for countries with relatively low HCFC consumption 
before having started the national activities. Therefore, we suggest that instead of creating funding categories for countries with respectively without  
manufacturing activities, an optional window based on the following table be approved upfront for countries with HCFC consumption up to 100t., 
which could be used by IAs for individual investment project preparation in case manufacturing activities would be identified during the national 
survey and in case conversion of these enterprises would be considered the optimal approach for complying with freeze and first reduction step. 
 
 

 Activity 
Per 
unit 
cost 

Below 6 6 - 100 

   # Cost # Cost 
National expert to collect all enterprise level 
baseline data required for project preparation (US$ 
2,000/w.m.)   

2,000 2 4,000 2 4,000

International expert to visit selected enterprises 
and prepare phase out projects (US$ 
US$15,000/w.m.), incl. international travel 

15,000 1 15,000 2 30,000

individual 
investment 
project 
preparation 

Sub-total    19,000  34,000
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A.   INTRODUCTION 
 
1. UNEP’s Work Programme 2008 was approved at the 53rd Meeting of the Executive Committee of the 
Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol.  
 
2. This document, as submitted for consideration to the 55th meeting of the Executive Committee represents 
an Amendment to that Work Programme.  
 
 
B. SUMMARY OF THE WORK PROGRAMME AMENDMENT FOR 2008 
 
3. Consistent with the Business Plan 2008-2010, this Amendment comprises funding requests for  
 
- Implementation of Terminal Phase-out Management Plans (TPMPs) in 7 countries; 
- Annual tranches of approved TPMPs in 3 countries; 
- Verification report preparation in 1 country; 
- Renewal of support for the implementation of Institutional Strengthening projects in 5 countries; 
- Assistance in preparation of MDI strategies in 2 countries; 
- Preparation of TPMP and CP/NPP in 2 countries; 
- Preparation of national HCFC Phase-out Management Plans in 52 countries. 
 
4. Details of the Work Programme Amendment and the total funding by project groups and the grand total 
funding requested are presented in Tables 1 and 2.  
 

Table 1. Funding requests for new TPMPs, annual tranches for approved TPMPs, new ISPs, ISP renewals, 
MDI strategies, and TPMP preparations to be considered at the 55th meeting of the Executive Committee 
 

Country Project title Amount, 
US$ PSC, US$ 

Total 
requested 
amount, 

US$ 
TERMINAL PHASE-OUT MANAGEMENT PLANS 
Benin Terminal phase-out management plan (1st tranche) 85,000 11,050 96,050 
Burundi Terminal phase-out management plan (1st tranche) 74,000 9,620 83,620 
Central 
African 
Republic 

Terminal phase-out management plan (1st tranche) 60,000 7,800 67,800 

Guinea Terminal phase-out management plan (1st tranche) 74,000 9,620 83,620 
Honduras Terminal phase-out management plan (1st tranche) 146,000 18,980 164,980 
Peru Terminal phase-out management plan (1st tranche) 77,500 10,075 87,575 
Yemen* Terminal phase-out management plan (1st tranche) 675,000 87,750 762,750 

Sub-total for new  TPMPs 1,191,500 154,895 1,346,395 
SECOND TRANCHES FOR APPROVED TPMPS 
Grenada Terminal phase-out management plan (2nd  tranche) 48,000 6,240 54,240 
Kyrgyz 
Republic Terminal phase-out management plan (2nd  tranche) 65,100 8,463 73,563 

Nepal Terminal phase-out management plan (2nd  tranche) 35,000 4,550 39,550 
Sub-total for annual tranches of approved  TPMPs 148,100 19,253 167,353 

INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT RENEWALS 
Jamaica Renewal of institutional strengthening project (Phase VI) 60,000 NA 60,000 

Kenya Renewal of institutional strengthening project (Phase VI 
Year 2) 75,833 NA 75,833 

Kyrgyz 
Republic Renewal of institutional strengthening project (Phase III) 115,830 NA 115,830 

Mongolia Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 60,000 NA 60,000 
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Saint Lucia Renewal of institutional strengthening project (Phase VI) 60,000 NA 60,000 
Sub-total for Institutional Strengthening Project renewals 371,663 N.A. 371,663 

MDI STRATEGIES 
Pakistan Transitional MDI strategy  20,000 2,600 22,600 
Sri Lanka Transitional MDI strategy 30,000 3,900 33,900 

Sub-total for MDI Strategies 50,000 6,500 56,500 
TERMINAL PHASEOUT MANAGEMENT PLAN PREPARATION, NATIONAL PHASEOUT 
MANAGEMENT PLANS PREPRATION AND COUNTRY PROGRAMME PREPRATION 

Iraq Country Programme and National Phase-out Plan 
preparation 100,000 13,000 113,000 

Myanmar Terminal Phase-out Management Plan preparation 0 0 0 
Sub-total for CP/NPP and TPMP preparations 100,000 13,000 113,000 

VERIFICATION REPORT 
Kyrgyz 
Republic TPMP verification report 20,000 2,600 22,600 

Sub-total for Verification reports 20,000 2,600 22,600 
Total 1,881,263 22,100 2,077,511 

*The values indicated are still pending.  
 

Table 2. Funding requests for HPMPs to be considered at the 55th meeting of the Executive Committee 

Country Project title Amount, 
US$ PSC, US$ 

Total 
requested 
amount, 

US$ 
HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLANS (HPMPs) 
Afghanistan  HCFC Phase-out management plan preparation 120,000 15,600 135,600 
Antigua and Barbuda HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Bahamas HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Bahrain HCFC Phase-out management plan preparation 103,000 13,390 116,390 
Barbados HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Belize HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Bhutan HCFC Phase-out management plan preparation 120,000 15,600 135,600 
Brunei Darussalam HCFC Phase-out management plan preparation 80,000 10,400 90,400 
Burkina Faso HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Burundi HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Cambodia HCFC Phase-out management plan preparation 180,000 23,400 203,400 
Central African 
Republic 

HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 

Chad HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
China HCFC Phase-out management plan preparation 700,000 91,000 791,000 
Comoros HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Congo HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Democratic Republic 
of the Congo 

HCFC Phase-out management plan preparation 270,000 35,100 305,100 

Djibouti HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Eritrea HCFC Phase-out management plan preparation 120,000 15,600 135,600 
Gabon HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Grenada HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Guyana HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
India HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Iran HCFC Phase-out management plan preparation 80,000 10,400 90,400 
Iraq  HCFC Phase-out management plan preparation 453,500 58,955 512,455 
Honduras  HCFC Phase-out management plan preparation 120,000 15,600 135,600 
Korea, DPR HCFC Phase-out management plan preparation 80,000 10,400 90,400 
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Kuwait HCFC Phase-out management plan preparation 210,000 27,300 237,300 
Lao People's 
Democratic Republic 

HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 

Madagascar HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Malawi HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Maldives HCFC Phase-out management plan preparation 120,000 15,600 135,600 
Mali HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Mauritania HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Mongolia HCFC Phase-out management plan preparation 120,000 15,600 135,600 
Mozambique  HCFC Phase-out management plan preparation 120,000 15,600 135,600 
Nepal HCFC Phase-out management plan preparation 120,000 15,600 135,600 
Niger HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Oman HCFC Phase-out management plan preparation 38,500 5,005 43,505 
Pakistan HCFC Phase-out management plan preparation 120,000 15,600 135,600 
Paraguay HCFC Phase-out management plan preparation 120,000 15,600 135,600 
Qatar HCFC Phase-out management plan preparation 43,500 5,655 49,155 
Rwanda HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Saint Lucia HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Saint Vincent and the 
Grenadines 

HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 

Sao Tome and 
Principe 

HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 

Saudi Arabia HCFC Phase-out management plan preparation 190,000 24,700 214,700 
Sri Lanka HCFC Phase-out management plan preparation 120,000 15,600 135,600 
Suriname HCFC Phase-out management plan preparation 200,000 26,000 226,000 
Yemen HCFC Phase-out management plan preparation 210,000 27,300 237,300 
Sub-total for HCFC Phase-out management plans 9,158,500 1,190,605 10,349,105 

 
 
Grand total (Tables 1 and 2) 11,039,763 1,212,705 12,426,616
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C. PROJECT CONCEPTS for items to be submitted by UNEP 
 

1 Title:  Implementation of the terminal phase-out management plan in Benin  
 

Background: The Republic of Benin ratified the Vienna Convention on the protection of the ozone layer 
and the Montreal Protocol related to substances that deplete the ozone layer in July 1993. The 
London and Copenhagen Amendments were ratified in June 2000. The Montreal and Beijing 
Amendments have been ratified in September 2007. The ratification instrument expected to 
be deposited in NY by July 2008.  
 
UNEP will be the lead implementing agency. UNIDO is the cooperating agency. 
 
This project has been included in UNEP’s Business Plan for 2008-2010. 
 

Objectives: The overall objective is to achieve zero CFC consumption by phasing out the remaining 15 % 
by 2010. 
 

Activities:  The following activities are planned under the TPMP component: 
 

- Training complement for customs officers; 
- Training and/or complement for refrigeration technicians on alternatives; 
- Technical assistance component (UNIDO); 
- Monitoring and reporting assistance for implementation. 

 
Description:  - Additional customs training: to train about 250 customs officers; 

- Additional technicians training: to train about 500 technicians on alternatives including HC, 
demonstration material for HC and tooling; 
- Reporting and monitoring: this project will fund the monitoring activities of the NOU 

  
Time Frame:  TPMP: 36 months (2008 - 2010) 

Cost: Requested amount (Excluding project support costs) First tranche: US$ 85,000 
Second tranche: US$ 65,000 

   
  Total: US$: 150,000 

 
 

2 Title:  Implementation of the terminal phase-out management plan in Burundi  
 

Background: The Republic of Burundi ratified the Vienna Convention and the Montreal Protocol in 
January 1997. The Amendments to the Montreal Protocol were ratified in October 2001. 
 
The Executive Committee of the Multilateral Fund approved the Country Program of Burundi 
in November 1998 at its 26th Meeting. The Refrigerant Management Plan (RMP) was 
approved at the same time as the Country Program.  
 
The actual Terminal Phase-out Management Plan (TPMP) for CFCs in Burundi s built upon 
the progress made to date to reduce CFC consumption in order to ensure complete phase-out 
by 2010, at the latest. The TPMP includes the following components: (1) Training 
complement for customs officers; (2) Training for refrigeration technicians on alternatives 
including HCs, (3) Technical assistance Programme  for Retrofitting of Refrigeration and air 
conditioning (AC) equipment, (4) MDI component, and  (5) Monitoring and reporting.   
 
The TPMP will be implemented jointly by UNEP and UNIDO. This project has been 
included in UNEP’s 2008-2010 Business Plan 
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Objectives: The overall objective is to achieve zero CFC consumption by phasing out the remaining 15 % 

by 2010. 
 

Activities:  The following activities are planned under the TPMP component: 
 
- Training complement for customs officers; 
-Training and/or complement for refrigeration technicians on alternatives including HCs; 
- Technical assistance Programme  for Retrofitting of Refrigeration and AC equipment; 
- MDI component; 
- Monitoring and reporting.   
 

Description:  - Additional customs training: enable more effective control of the consumption of ODS and 
will help the country to face the illegal trade of ODS. The trainers trained under the RMP will 
be helped by UNEP in order to do the training of about 160 customs officers and other 
enforcement officers over 24 months (about 80 persons per annum). 
- Additional technicians training in good servicing practices will cover remaining servicing 
technicians (approximately 600 persons); 
- Technical assistance programme for retrofitting of refrigeration and AC equipment foresees 
procurement of spare parts for recovery machines, enabling recovery and re-use of 
refrigerants during the maintenance on refrigeration and air conditioning equipment. 
Acquiring spare parts to assist owners of commercial and industrial equipment to retrofit their 
equipment to alternative refrigerants. 
- Reporting and monitoring: this project will fund the monitoring activities of the NOU. 

  
Time Frame:  TPMP: 36 months (2008 - 2010) 

Cost: Requested amount (Excluding project support costs) First tranche: US$ 74,000 
Second tranche: US$ 41,000 

   
  Total: US$: 115,000 

 
 

3 Title:  Implementation of the terminal phase-out management plan in Central African Republic  
 

Background: The Central African Republic has ratified the Vienna Convention and the Montreal Protocol 
in March 1993; The ratification of the Montreal Protocol Amendments was signed in January 
2008. The ratification document should be deposited in NY by July 2008.  
 
The Country Program of the Central African republic was approved in November 1995. The 
projects proposed in the TPMP are based on the results of the data collection and 
consultations involving the National Ozone Unit, refrigeration technicians, enforcement 
officers, end-users and CFC distributors as well as an analysis of the completed projects. 
 
The TPMP will be implemented jointly by UNEP (lead) and France (cooperating).  
 
The project has been included in the UNEP’s 2008-2010 Business Plan. 
 

Objectives: The overall objective is to achieve zero CFC consumption by phasing out the remaining 15 % 
by 2010. 
 

Activities:  The project includes the following components: (1) Training for refrigeration technicians on 
good practices, (2) Training complement for customs officers, (3) Technical assistance for 
end-users component, and (4) Monitoring and reporting.  
 

Description:  - Training for refrigeration technicians on good practices will cover all remaining servicing 
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technicians (about 300 persons); 
- Training complement for customs officers will target both customs and commerce and 
enable customs officers and other enforcement officers to follow-up the import/export license 
delivery and  identify the ODS and ODS based equipment; 
- Technical assistance end-users programme will provide the country with the opportunity to 
develop centres facilitating access to alternative technologies, parts and tools; for training of 
future generations of technicians; and to provide them with the most up to date information 
on current best practices and alternatives and demonstration equipment on which to practice. 
- Monitoring and reporting: This project will fund the monitoring activities of the NOU. 

  
Time Frame:  TPMP: 36 months (2008 - 2010) 

Cost: Requested amount (Excluding project support costs) First tranche: US$ 60,000 
Second tranche: US$ 45,000 

   
  Total: US$: 105,000 

 
 

4 Title:  Implementation of the terminal phase-out management plan in the Republic of Guinea  
 

Background: The Republic of Guinea has ratified the Vienna Convention, the Montreal Protocol  and the 
London Amendment in 1992; and the Copenhagen, Montreal and Beijing Amendments in 
2008. The Country Program was approved in January 1995. 
 
The projects proposed in the TPMP are based on the results of the data collection and 
consultations involving the National Ozone Unit, refrigeration technicians, enforcement 
officers, end-users and CFC distributors as well as an analysis of the completed projects. 
 
The TPMP will be implemented jointly by UNEP and UNIDO.  
 
The project has been included in the UNEP’s 2008-2010 Business Plan. 
 

Objectives: The overall objective is to achieve zero CFC consumption by phasing out the remaining 15 % 
by 2010. 
 

Activities:  The project includes the following components: (1) Training for refrigeration technicians on 
good practices related to alternatives and starter tool kits (2) Training complement for 
customs officers and identifiers; (3) Strengthening  of a centre of excellence and an incentives 
program for retrofit and conversion; (4) Monitoring and reporting.  
 

Description:  - Training for refrigeration technicians on good practices related to alternatives and starter 
tool kits: to train about 500 refrigeration technicians and engineers in good practices in 
refrigeration and techniques of retrofitting to non-ODS refrigerants. 
- Training complement for customs officers and identifiers: it will target 250 officers both 
(customs and commerce) and enable customs officers and other enforcement officers to 
follow-up the import/export license delivery and  identify the ODS and ODS based 
equipment; 
 
- Strengthening of a centre of excellence and incentives programme for retrofit and 
conversion: The purpose of the project is to provide the country with the opportunity to 
develop excellence centres facilitating access to alternative technologies, parts and tools; for 
training of future generations of technicians; and to provide them with the most up to date 
information on current best practices and alternatives and demonstration equipment on which 
to practice. - Monitoring and reporting: This project will fund the monitoring activities of the 
NOU. 
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Time Frame:  TPMP: 36 months (2008 - 2010) 

Cost: Requested amount (Excluding project support costs) First tranche: US$ 74,000 
Second tranche: US$ 58,000 

   
  Total: US$: 132,000 

 
 

5 Title:  Implementation of the terminal phase-out management plan for Honduras 
Background: Honduras ratified the Vienna Convention and the Montreal Protocol in May 1993. It 

subsequently ratified the London and Copenhagen Amendments in 2000, and the Montreal 
and Beijing Amendments in 2006. 
 
The projects proposed in the TPMP are based on the results of the data collection and 
consultations involving the National Ozone Unit, refrigeration technicians, enforcement 
officers, end-users and CFC distributors as well as an analysis of the completed projects. 
 
 
UNEP and UNIDO will be the implementing agencies. 
 
This project has been included in UNEP’s Business Plan for 2008-2010. 
 

Objectives: The project includes the following components: (1) Training for refrigeration technicians on 
good practices related to alternatives and starter tool kits (2) Training complement for 
customs officers and identifiers; (3) Strengthening  of a centre of excellence and an incentives 
program for retrofit and conversion; (4) Monitoring and reporting.  
 

Activities:  The following activities are planned under the UNEP’s component: 
 

- Strengthening the enforcement and compliance framework  through training , review 
of training curricula and strengthening of training schools 

- Establishment of an association of refrigeration technicians 
- Training of technicians and strengthening of training schools 
- Monitoring, evaluation and reporting mechanism                 

 
Description:  Training for refrigeration technicians on good practices related to alternatives and starter tool 

kits: to train about 2,000 refrigeration technicians and engineers in good practices in 
refrigeration and techniques of retrofitting to non-ODS refrigerants. 
- Training complement for customs officers and identifiers: It will enable customs officers 
and other enforcement officers to follow-up the import/export license delivery and  identify 
the ODS and ODS based equipment; 
 
- Strengthening of a centre of excellence and incentives programme for retrofit and 
conversion: The purpose of the project is to provide the country with the opportunity to 
develop excellence centres facilitating access to alternative technologies, parts and tools; for 
training of future generations of technicians; and to provide them with the most up to date 
information on current best practices and alternatives and demonstration equipment on which 
to practice. - Monitoring and reporting: This project will fund the monitoring activities of the 
NOU. 

Time Frame:  TPMP: 36 months (2008 - 2010) 

Cost: Requested amount (Excluding project support costs) First tranche: US$ 146,000 
  Second tranche: US$ 52,000 

 
  Total: US$ 198,000 
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6 Title:  Implementation of the terminal phase-out management plan in Peru 
 

Background: Peru ratified the Vienna Convention in 1989, the Montreal Protocol and the London 
Amendment in 1993. It subsequently ratified the Copenhagen Amendment in 1999, the 
Montreal Amendment in 2007 and Beijing Amendment is being approved. The Country 
Program was approved in 1995. 
 
The Terminal Phase-out Management Plan (TPMP) for CFCs in Peru is based on the the 
following: 
To achieve these objectives Peru needs to apply various projects for helping decrease CFC 
consumption until its complete phase out in the next years; these projects are:  
 

1. "Technical assistance to the refrigeration sector for conversion to mixtures 
alternatives available in the market"; 

2. "Incentive programme and Retrofit Centers Installation for conversion in key cities 
where larger CFC consumptions have been identified"; 

3. "Technical assistance to Customs offices for the prevention of CFC illegal trade and 
importations of CFC-containing equipment"; 

4. "Proposal to replace high energy consumption equipment working with CFC”; 

5. Monitoring of Application, Follow Up and Control of TPMP. 

It also contains a CFC Metered Dosed Inhalers Transition Strategy. 
 
The TPMP will be implemented jointly by UNEP and UNDP. This project has been 
included in UNEP’s 2008-2010 Business Plan 
 

Objectives: The main objective of the TPMP is to arrive at zero consumption of CFCs at the end of 2009. 
 

Activities:  The following activities are planned under the UNEP’s component: 
 

- additional training of refrigeration technicians 
- additional training of customs officers 
- technical assistance for retrofit programme 
- Reporting and monitoring.                  

 
Description:  Training for refrigeration technicians: the project will strengthen the capacity of refrigeration 

technicians by improving their skills in retrofitting existing ODS equipment to hydrocarbon 
technology. 
Training for customs officers: the plan is to train about 250 customs and law enforcement 
officers on ozone issues and regulations for the control of ODS. 
Technical assistance programme: The project foresees reduction in the number of domestic 
refrigeration and MAC units. 
Reporting and Monitoring: to ensure effective monitoring of all planned activities under the 
TPMP. 
The TPMP will be implemented in two phases; with funding for the second phase being 
requested at submission of the Implementation Report on the first phase.   

  
Time Frame:  TPMP: 36 months (2008 - 2010) 

Cost: Requested amount (Excluding project support costs) First tranche US$ 77,500 
  Second tranche: US$77,500 
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  Total: US$ 155,000 
 

 
 

7 Title:  Implementation of the terminal phase-out management plan in Yemen  
 

Background: Yemen ratified the Vienna Convention in 1996 as well as the Montreal Protocol. It ratified 
the London and Copenhagen Amendments in 2001. The Beijing Amendment is not ratified 
yet. The country program was approved in 1999. Yemen is classified as an Article 5 country. 
 
The Terminal Phase-out Management Plan (TPMP) of Yemen is based on the results 
achieved to date in reducing CFC consumption to bring it below the required 15% limit.  
The project includes the following components: (1) Additional training for customs 
officers, (2) Training of refrigeration technicians in good practices related to alternatives; 
(3) Technical assistance for the strengthening of an “excellence and referral centre”; 
Incentives programme for access to spare parts, tooling and, alternative fluids, and storage; 
(4) Monitoring and reporting.  A strategy for MDI is included. 
 
The TPMP will be implemented jointly by UNEP and UNIDO. This project has been 
included in UNEP’s 2008-2010 Business Plan. 
 
 

Objectives: The overall objective is to achieve zero CFC consumption by phasing out the remaining 15 % 
by 2010. 
 

Activities:  The following activities are planned under the TPMP component: : (1) Additional training for 
customs officers, (2) Training of refrigeration technicians in good practices related to 
alternatives; (3) Technical assistance for the strengthening of an “excellence and referral 
centre”; Incentives programme for access to spare parts, tooling and, alternative fluids, and 
storage; (4) Monitoring and reporting. 
 

Description:  - Additional training for customs officers: The training will allow the custom officer to 
identify, codify and classify ODS and all systems and products that contain them, and supply 
reliable statistics for notification of data to the National Institute of Statistics. Accordingly 
there will be an enhanced surveillance of import of ODS and ODS -containing equipment as 
well as illegal trade. Finally, the country will have more qualified staff to enforce the new 
regulatory requirements for the control of ODS. 
- Training of refrigeration technicians in good practices related to alternatives: The purpose 
of the project is to train about 1,500 refrigeration technicians in good practices in 
refrigeration and techniques of retrofitting to non-ODS refrigerants.. 
- Technical assistance for the strengthening of an “excellence and referral centre”; Incentives 
programme for access to spare parts, tooling and, alternative fluids, and storage:  
 
-  Monitoring and reporting: The TPMP monitoring program will ensure the effectiveness of 
all the projects proposed within the TPMP through constant monitoring of the performance of 
individual projects. This project will contribute to the country meeting its phase out schedule 
by ensuring that the projects are executed on time and the impacts are realized. 

  
Time Frame:  TPMP: 36 months (2008 - 2010) 

Cost: Requested amount (Excluding project support costs) First tranche: US$ 675,000 
Second tranche: US$ 65,000 

   
  Total: US$: 740,000 
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8  Title:  Requests for renewal of institutional strengthening projects for Jamaica, Kenya, Kyrgyz 

Republic, Mongolia, and Saint Lucia 
 

 Background: Renewals of institutional strengthening projects (ISP) for the above-listed six countries are 
being requested in line with relevant decisions and guidelines of the Executive Committee. 
 
These projects have been included in the UNEP 2008-2010 Business Plan.  

  
Objectives: To assist the Governments of these Article 5 countries in building and strengthening their 

capacity for the implementation of the Montreal Protocol and its Amendments.  
  
Description:  Individual documents for these projects – the terminal reports and the action plans - have been 

submitted to the Multilateral Fund Secretariat separately. 
  
Time Frame:  24 months 

Per country cost: Total requested amount US$ 371,663 
 Jamaica (Phase VI) US$ 60,000 
 Kenya (Phase VI Year 2)  US$ 75,833 
 Kyrgyz Republic (Phase III) US$ 115,830 
 Mongolia (Phase V) US$ 60,000 
 Saint Lucia (Phase VI) US$ 60,000 

 
 

9 Title: Request for funding for preparation of non-investment component of CFC MDI transition 
strategy for Pakistan 
 

Background: 

In the 54th Meeting of the Executive Committee, funding was approved for UNDP for preparation 
of CFC MDI phaseout project for Pakistan.   
 
For this, UNDP and UNEP had submitted data required as per decision 51/34 (c) for countries 
manufacturing CFC MDIs.  Justification of the need for CFC MDI phaseout project have been 
provided during the consultations held prior to and during the 54th Executive Committee 
Meeting. 

Objectives: 

 
 Develop non-investment component project activities for implementing CFC MDI phaseout.  

This would include awareness activities and regulations implementaiton for CFC MDI 
phaseout. 

 
 Hold stakeholder consultations in Pakistan for discussing the proposed activities for CFC MDI 

phaseout and updating the transition strategy for CFC MDI phaseout based on inputs received 
during consultation. 

 
 Finalise and submit the non-investment component of transition strategy together with the 

investment component for the consideration of the Executive Committee meeting. 
 

Expected outputs 
CFC MDI phaseout – non-investment component activities are identified and submitted for the 
consideration of the 56th Executive Committee along with the investment component submitted 
by UNDP. 

Planned activities 

 
The activities that would be undertaken for this would include the following: 

 
1. Define information needs in close consultation with NOU, Pakistan and UNDP on 
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awareness/capacity building and regulations components for non-investment activities for CFC 
MDI phaseout in Pakistan.  Significant portion of this has been developed by UNEP based on 
our experiences with other countries in the region (e.g., Bangladesh, Iran, and India) and 
inputs from consultations during the thematic meetings on CFC MDI phaseout.  This would 
be augmented at this stage. 
 

2. Undertake a limited field survey with key target audience on collection of information 
identified above.  This would include (but not limited to) contacting limited number of health 
centres dealing with asthma and COPD, CFC MDI manufacturing industry and medical 
practitioners.  Inputs from UNDP and industry manufacturing & selling MDIs would also be 
taken during this survey. 
 

3. Identify possible national institutions which could work in cooperation with the Government 
of Pakistan on implementation of CFC MDI phaseout project – non-investment components.  
They would work in close consultation with the project management set-up of UNDP 
implementing CFC MDI phaseout investment project. 
 

4. Develop a national action plan with projects relating to non-investment component for CFC 
MDI phaseout.  This would be developed in consultation with UNDP and NOU to ensure 
effective integration with the overall national CFC MDI transition strategy. 
 

5. Incorporate this component into the overall CFC MDI transition plan for Pakistan for which 
the investment component is under preparation by UNDP.  Through consultations at various 
stages as explained in points 1 to 4, the non-investment project activities will be effectively 
integrated with the investment activities for CFC MDI phaseout. 
 

6. Hold national stakeholders’ consultation for discussing the CFC MDI phaseout plan (both 
investment and non-investment) and obtaining inputs on the components of projects proposed 
in the plan.  While investment component related inputs would be addressed by UNDP, non-
investment component related inputs would be addressed by UNEP. 
 

7. Finalise and submit the document after due consultation with NOU for consideration of the 
Executive Committee. 
 

Elements of 
transition strategy 

(a) Awareness and capacity building activities relating to CFC MDI phaseout 
 

 Awareness workshops at sub-regional level with medical practitioners, nurses and 
other key stake holders on CFC MDI phaseout and adoption of alternatives.  This 
would be undertaken in cooperation with pharma industry.  

 
 Awareness materials development and distribution including phamplets, education 

videos on use of CFC free alternatives, posters that can be used in point of sales etc.  
The focus would be on availability of CFC free technologies and safe use of these 
alternative technologies. 

 
 Education programs and materials that could be integrated into the regular training 

curriculum for medical practitioners and nurses for use of CFC free alternatives to 
CFC MDIs. 

 
 Periodic information sharing during the next 16-18 months on CFC MDI phaseout 

with assistance from industry manufacturing CFC MDIs. 
 
(b) Implementation of regulations for phasingout CFC based MDIs and adoption of CFC 

free alternatives.  
 

Production and imports of CFC MDIs 
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 Regulatory controls on CFCs imported, stored and used for CFC MDIs  
 Regulations on cessation of manufacturing CFC based MDIs  
 Regulations relating to ban on imports of CFC based MDIs 

 
Registration of MDIs 

 
 Deregistration of CFC based MDIs by formulation 
 Registration (fast-track) of CFC free alternatives to CFC based MDIs by formulation 

 
Sales of MDIs 

 
 Ban on storage and sale of CFC based MDIs – Public Health, Pharmacies etc. 
 Fiscal incentives, wherever feasible, on adoption of CFC free alternatives. 

 
These regulations need to be developed in close consultations with health regulatory 
authorities, pharma industry and other institutions associated with asthma and COPD.    

 

Other non-
investment elements 

Periodic updates on status of implementation of CFC MDI phaseout project activities should be 
provided to the health regulatory authorities and implementation partner for awareness activities 
by the National Ozone Unit so that necessary actions can be taken by them for ensuring smooth 
transition.  Coordination between NOU, health / drug regulatory authorities and awareness 
implementation agencies is key to achieve smooth transition to CFC MDI phaseout in Pakistan. 

Cost: US$ 20,000 
 
 

10 Title:  Request for funding for preparation of CFC MDI transition strategy for Sri Lanka 
 

Background: 

Sri Lanka has significant use of CFC based MDIs.  This use is also seeing high growth like 
other countries in the region.  Sri Lanka is import dependent for MDIs.  The country has 
identified need for assistance for managing transition to CFC free alternatives to CFC 
MDIs in a cost effective manner so that patient’s health is not adversely affected.  

Objectives: 

 
 Develop transition strategy for Sri Lanka for seamless CFC MDI phase-out.  This would 

include awareness activities and regulations implementation for CFC MDI phase-out. 
 

 Hold stakeholder consultations in Sri Lanka for discussing the proposed activities for 
CFC MDI phase-out and updating the transition strategy for CFC MDI phase-out based 
on inputs received during consultation. 

 
 Finalise and submit the transition strategy for the consideration of the Executive 

Committee meeting. 
 

 
Activities:  

 
The activities that would be undertaken for this would include the following.  It must be 
noted that the activities covered under the project will cover preparation of the CFC MDI 
transition strategy and submission of the same to the Executive Committee for additional 
resource support. 

 
1. Define information needs in close consultation with NOU, Sri Lanka and Health 

Authorities on awareness/capacity building and regulations components for CFC MDI 
phase-out in Sri Lanka. 
 

2. Undertake a limited field survey with key target audience on collection of information 
identified above.  This would include (but not limited to) contacting limited number of 
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health centres dealing with asthma and COPD, CFC MDI traders/importers and medical 
practitioners. 
 

3. Identify possible national institutions which could work in cooperation with the 
Government of Sri Lanka on implementation of CFC MDI phase-out activities.   
 

4. Develop a National transition strategy for CFC MDI phase-out keeping in mind the local 
market situation and expected evolution.   

 
5. Hold national stakeholders’ consultation for discussing the CFC MDI phase-out 

transition strategy and obtaining inputs on the components of the strategy.   
 

6. Finalise and submit the transition strategy document after due consultation with NOU 
for consideration of the Executive Committee for additional resource support for 
implementation. 
 

 
Description:  

Annex 1 to this document presents the details of the justification for preparation of CFC MDI 
transition strategy for Sri Lanka.  The details of the information needs as per decision 51/34 d 
(applicable for MDI importing countries) is attached separately. 
 

 
Time Frame:  

 
Activities to be completed – July – December 2008 
 

Cost: USD 30,000 
 
 

11 Title: Iraq: Preparation of Country Programme and National Phase-out Plan 
 

 Background: Iraq government recently decided to ratify the Vienna Convention, Montreal Protocol and its 
amendments and is about to deposit the ratification documents to the Legal Office of the 
United Nations Secretariat.  
 
The preparation of the CP.NPP will be carried out in a very exceptional situation where the 
country needs to comply with the 2010 control measures, which is 18 months from now, and 
due to the political and security consideration within the country which will not enable any 
agency or international expert to work inside the country directly. There will be a need to 
quickly build national capacities through training several national experts outside Iraq, 
consequently they will be able to assess the consuming sectors and compile required data 
afterwards. Therefore, the funding requested for the preparation of the CP.NPP of Iraq is 
higher than the level usually approved for such projects.  
 
This situation will generate exceptionally high preparation costs, even if all efforts hqâve 
been made for reducing them as much as possible. 

Objectives: The preparation of CP.NPP of Iraq aims at enabling Iraq to catch with the international efforts 
to phase out ODS listed in Annexes A & B within the control measures set by the Montreal 
Protocol. 
 

Implementing 
Agency(s):  

UNEP in cooperation with UNIDO 

  
Time Frame:  2008-2009 

Cost: US$ 100,000 (Excluding Agency support costs)  
  
Project Milestones: Task Number of months after project 
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approval 
 Training national expert 3-4 
 Conducting surveys 4-6 
 Compiling information and first draft of the 

project document 
1-2 

 Review the project document 1-2 
 
 

14 Title:  Preparation of a terminal phase-out management plan (TPMP) in Myanmar 
 

Background: 

Myanmar Refrigerant Management Plan was submitted to the 45th meeting of the Executive 
Committee in April 2005.  Three of the nine components of the RMP were approved as 
follows: 

1. Preparation of Ozone Regulations for Control of Ozone Depleting Substances 
(MYA/REF/45/TAS/05) US$ 13,000 

2. Monitoring Implementation of the RMP (MYA/REF/45/TAS/06) US$22,000 

3. Establishing conversion practice of domestic refrigerators (MYA/REF/45/TAS/07) 
US$80,000 

The remaining components were deferred as the Executive Committee would like 
Myanmar to set-up a legislative and enforcement system prior to the implementation of 
RMP to ensure sustainability.  Myanmar has recently signed the MOU to start the process 
of establishing the licensing system within 2008 (prior target before Cyclone Nargis hit 
Myanmar).   
 

Objectives: To develop a terminal phase-out management plan for Myanmar 

 
Activities:  

The activities would include the following: 
 

 Establishment of SSA/ MOU 
 Mission(s) 
 Drafting proposals 
 Monitoring 
 Submission of TPMPs 

Time Frame:  
 
Activities to be completed – July 2008 – December 2008 
 

Cost: No additional funding will be requested from the Multilateral Fund.  Left over funds from the 
project preparation funds for RMP would be used here. 

 
 

15 Title:  Development of HCFC Phase-out Management Plans for 52 countries** 
 

Background: These proposed HCFC Phase-out Management Plans development follow the recent decision 
(XIX/6) taken at the 19th  Meeting of the Parties to the Montreal Protocol in September 2007 
on the accelerated phase-out of HCFCs, and the decisions taken by the Multilateral Fund’s 
Executive Committee at its 53rd and 54th meetings. 
 
The development of these plans are to assist 52 Article 5 Parties in preparing their phase-out 
management plans for an accelerated HCFC phase-out, including the priority of conducting 
surveys to improve reliability in establishing their baseline data on HCFCs.  
 
In 27 LVC countries UNEP will be only Implementing Agency, while in other 25 cases, 
UNEP will be collaborating with either UNIDO or UNDP as the lead or cooperating agency.  
 
These projects have been included in UNEP’s and in the respective cooperating agencies’ 
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2008-2010 Business Plans. 
 
UNEP continues to believe that at HPMP preparation level the categories of LVCs and non 
LVCs is the most appropriate for calculating the costs. However, after consultation with 
other Implementing Agencies, we have applied the categories used by TEAP in their report. 
Though we have applied the same cost for every countries with less than 6 tonnes 
consumption.  
 
 
We have applied the following funding levels: 
  

Countries with up to 6 t. consumption (UNEP only): US$ 200,000 
Countries with up to 6 t. consumption (UNEP as lead agency): US$ 120,000 
Countries with up to 6 t. consumption (UNEP as cooperating agency): US$ 80,000 
Countries with 6 to 100 t. consumption (UNEP lead agency) US$ 180,000 
Countries with 6 to 100 t. consumption (UNEP as cooperating agency): US$90,000 
India (UNEP as cooperating agency): US$ 200,000 
China (UNEP as cooperating agency) US$700,000 

For the coutries in the West Asia region individual cost distribution have been agreed upon 
with the second Agency. For China and India similarly specific cost distribution has been 
agreed with the other Agencies. 
This funding would cover activities described in the corresponding section here below. 
 

Objectives: The management plans will: 
• Provide practical guidance to countries 
• Maximize local ownership of the process and outcome 
• Reflect inputs of the NOUs and other national HCFC stakeholders  
• Reflect prior experience with CFC methodology  
• Identify HCFC consumption in the different sectors to prepare for the technical and 

financial assistance required 
• Provide technical and economic information to facilitate environmentally sound and 

cost effective HCFC phase out to ensure that the best available and environmentally-
safe substitutes and related technologies are adopted 

  
Activities:  The following activities will be considered within the development of HCFC Management 

Plans: 
 
Kick-off stakeholder workshop 

 Venue 
 Travel and DSA 

Policy/legislative/regulatory and institutional framework 
 National legal adviser 
 Public awareness 
 Design and follow up activities 

Data collection and surveys (consumption sector) 
 National expert 
 Local travel and DSA 
 International expert 
 Mission 

Strategy and plan for the implementation of HPMPs 
 International expert 
 Mission 

Economic simulation 
 International expert 

Project coordination and management 
 Analysis of information and establishing database 
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 National team leader 
 Local travel and DSA 
 Communication, printing, translation, etc 

HPMP finalization workshop 
 Venue 
 Travel and DSA 

 
The difference of costs between lead and cooperating IA is justified by the specific activities 
as follows:  
• Draw up the modality, organizational structure and time schedule of the preparation of 

HPMP. 
• Assist the Country in developing a consistent long-term strategy that provides an overall 

direction and includes a list of critical actions and performance indicators to achieve the 
HCFC phase-out targets.  

• Provide assistance in formulation of policy, capacity building and management issues. 
• Support and advise the country in collection, compilation and analysis of data related to 

national level HCFC consumption; 
• Assist in the selection of alternative substances, technologies and modalities of 

technology transfer as required. 
• Coordinate and facilitate the enterprise and sectoral level data collection,  
• Assist the country in designing a comprehensive monitoring system controlling the 

functioning of the licensing system.  
• Organize stakeholder consultation meetings and ensure the participation of all 

stakeholders 
• Carry out required supervision missions 
• Based on the inputs from the cooperating agencies and the national stakeholders prepare 

and discuss and agree upon with the stakeholders on the draft and the final versions of 
the HPMP to be submitted to the Executive Committee 

• Submit the HPMP to the ExCom, lead the discussions with the Secretariat and ExCom, 
provide clarification, undertake modifications etc. 

 
 

Time Frame:  12 months 
 

Cost: Total requested amount: (Excluding project support 
costs) 

US$ 9,318,500 

*The requested amounts have been coordinated with other Implementing Agencies and represent only 
UNEP’s share in the HPMP development costs. 
** All corresponding request letters have been transmitted to the Fund Secretariat. 

 



 



Page 1 of 6 

Summary sheet for Pakistan CFC MDI phaseout – non-investment component 
  

Title:  Request for funding for preparation of non-investment component of CFC 
MDI transition strategy for Pakistan 
 

Background: 

In the 54th Meeting of the Executive Committee, funding was approved for 
UNDP for preparation of CFC MDI phaseout project for Pakistan.   
 
For this, UNDP and UNEP had submitted data required as per decision 
51/34 (c) for countries manufacturing CFC MDIs.  Justification of the 
need for CFC MDI phaseout project have been provided during the 
consultations held prior to and during the 54th Executive Committee 
Meeting. 

Objectives: 

 
 Develop non-investment component project activities for implementing 

CFC MDI phaseout.  This would include awareness activities and 
regulations implementaiton for CFC MDI phaseout. 

 
 Hold stakeholder consultations in Pakistan for discussing the proposed 

activities for CFC MDI phaseout and updating the transition strategy for 
CFC MDI phaseout based on inputs received during consultation. 

 
 Finalise and submit the non-investment component of transition strategy 

together with the investment component for the consideration of the 
Executive Committee meeting. 

 

Expected outputs 
CFC MDI phaseout – non-investment component activities are identified 
and submitted for the consideration of the 56th Executive Committee along 
with the investment component submitted by UNDP. 

Planned activities 

 
The activities that would be undertaken for this would include the following: 

 
1. Define information needs in close consultation with NOU, Pakistan and 

UNDP on awareness/capacity building and regulations components for 
non-investment activities for CFC MDI phaseout in Pakistan.  Significant 
portion of this has been developed by UNEP based on our experiences 
with other countries in the region (e.g., Bangladesh, Iran, and India) 
and inputs from consultations during the thematic meetings on CFC 
MDI phaseout.  This would be augmented at this stage. 
 

2. Undertake a limited field survey with key target audience on collection of 
information identified above.  This would include (but not limited to) 
contacting limited number of health centres dealing with asthma and 
COPD, CFC MDI manufacturing industry and medical practitioners.  
Inputs from UNDP and industry manufacturing & selling MDIs would 
also be taken during this survey. 
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3. Identify possible national institutions which could work in cooperation 

with the Government of Pakistan on implementation of CFC MDI 
phaseout project – non-investment components.   They would work in 
close consultation with the project management set-up of UNDP 
implementing CFC MDI phaseout investment project. 
 

4. Develop a national action plan with projects relating to non-investment 
component for CFC MDI phaseout.  This would be developed in 
consultation with UNDP and NOU to ensure effective integration with the 
overall national CFC MDI transition strategy. 
 

5. Incorporate this component into the overall CFC MDI transition plan for 
Pakistan for which the investment component is under preparation by 
UNDP.  Through consultations at various stages as explained in points 1 
to 4, the non-investment project activities will be effectively integrated 
with the investment activities for CFC MDI phaseout. 
 

6. Hold national stakeholders’ consultation for discussing the CFC MDI 
phaseout plan (both investment and non-investment) and obtaining inputs 
on the components of projects proposed in the plan.  While investment 
component related inputs would be addressed by UNDP, non-investment 
component related inputs would be addressed by UNEP. 
 

7. Finalise and submit the document after due consultation with NOU for 
consideration of the Executive Committee. 
 

Elements of 
transition 
strategy 

(a) Awareness and capacity building activities relating to CFC MDI 
phaseout 

 
 Awareness workshops at sub-regional level with medical 

practitioners, nurses and other key stake holders on CFC MDI 
phaseout and adoption of alternatives.  This would be undertaken 
in cooperation with pharma industry.  

 
 Awareness materials development and distribution including 

phamplets, education videos on use of CFC free alternatives, 
posters that can be used in point of sales etc.  The focus would be 
on availability of CFC free technologies and safe use of these 
alternative technologies. 

 
 Education programs and materials that could be integrated into the 

regular training curriculum for medical practitioners and nurses for 
use of CFC free alternatives to CFC MDIs. 

 
 Periodic information sharing during the next 16-18 months on CFC 
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MDI phaseout with assistance from industry manufacturing CFC 
MDIs. 

 
(b) Implementation of regulations for phasingout CFC based MDIs 

and adoption of CFC free alternatives.  
 

Production and imports of CFC MDIs 
 

 Regulatory controls on CFCs imported, stored and used for CFC 
MDIs  

 Regulations on cessation of manufacturing CFC based MDIs  
 Regulations relating to ban on imports of CFC based MDIs 

 
Registration of MDIs 

 
 Deregistration of CFC based MDIs by formulation 
 Registration (fast-track) of CFC free alternatives to CFC based 

MDIs by formulation 
 

Sales of MDIs 
 

 Ban on storage and sale of CFC based MDIs – Public Health, 
Pharmacies etc. 

 Fiscal incentives, wherever feasible, on adoption of CFC free 
alternatives. 

 
These regulations need to be developed in close consultations with 
health regulatory authorities, pharma industry and other institutions 
associated with asthma and COPD.    

 

Other non-
investment 
elements 

Periodic updates on status of implementation of CFC MDI phaseout project 
activities should be provided to the health regulatory authorities and 
implementation partner for awareness activities by the National Ozone Unit 
so that necessary actions can be taken by them for ensuring smooth 
transition.  Coordination between NOU, health / drug regulatory authorities 
and awareness implementation agencies is key to achieve smooth transition 
to CFC MDI phaseout in Pakistan. 
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Budget break-down 
 
Activities Costs in USD 
National consultant for non-investment component preparation and 
submission 

13,000

Travel and organisation support 2,000
National consultation workshop 5,000
Total 20,000
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Annex 1 

 
Justification note – need for CFC MDI phaseout non-investment activities 

 
1. Pakistan is one of the five countries with CFC MDI manufacturing industries in South Asia 

region. Their CFC consumption in MDI manufacturing is about 85 tons.  In Pakistan, there 
are   two manufacturing enterprises producing CFC MDIs namely Glaxo Smithkline and 
Mector.  Besides domestic production, CFC MDIs are also imported into Pakistan from 
China and other countries.  

 
2. Funding for project preparation for phasingout manufacturing CFC MDIs in Pakistan was 

approved in the 54th Excom with UNDP as the implementing agency.  The Executive 
Committee decided that UNEP should maitain the activities relating to MDIs in light of 
decision 54/5(d). 

 
3. Survey reports indicate that about 6.5% (aboug 10 million people) of the population is 

affected by asthma in Pakistan. The country is also experiencing significant increase in 
consumption of MDIs.  The primary reason for this is high incidence of respiratory 
diseases and greater effectiveness of MDIs in providing relief to patients.  With the need 
for fast-track adoption of this technology change to CFC free alternatives, there is a need 
for the Government to prepare a plan for regulations related and awareness related 
interventions to facilitate CFC MDI phaseout and adoption of CFC free alternatives. 

 
4. Regulations need to be designed to control and phaseout CFC MDI use and adopt CFC free 

alternatives in a fast track manner.  As Pakistan is a producer of CFC MDIs, regulations 
should also cover procurement, storage and disposal (if required) of CFCs for MDI 
manufacturing also.  During consultations held with Drug Controller office in Pakistan, this 
point was emphasised.  These regulations need to be finalised in consultation with 
stakeholders and timed so that the phaseout of domestic industry is implemented in a cost 
effective manner and the industry is compliant with the relevant regulatory aspects 
prescribed for CFC MDI phaseout. 

 
5. Awareness activities are essential for ensuring smooth transition to CFC free alternatives 

from CFC MDIs (which are in very high use in the country) and ensuring that CFC free 
alternatives are used in an effective manner.  Government participation is imperative to 
ensure that the credibility of messages sent to the general public and target respondents 
(e.g., medical practitioners, respiratory disease treatment centres etc.) on phaseout is high.  
This will also enable better outreach of the message from the Government to different parts 
of the geographically distributed country.  This was also highlighted during our 
consultations held during the thematic meeting on CFC MDI phaseout, in Langkawi, 
Malaysia in May 2008, with the Pakistan delegation.  Preparation of awareness activities 
related plan would need field consultations with key stakeholders and data collection on 
prevalent situation in Pakistan – both from primary and secondary research.  Some of the 
actions to be implemented include sub-regional/zonal level awareness activities1, education 

                                                 
1 There are six provinces / territories in Pakistan.  Programs need to be designed for outreach to all these 
locations. 
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programs targeted at doctors (who prescribed medicines), nurses in hospitals etc., and 
electronic media based awareness tools on effective use of non-CFC based alternatives.2 

 
6. These two elements have to be strongly linked with the investment project activities so that 

the timing and activities are supportive in nature with CFC MDI manufacturing phaseout.  
Design of this non-investment activities will also identify industry role in the non-
investment activities and facilitate their participation in the awareness and regulations 
implementation related activities.   

 
7. Currently, the national phaseout activities and the funds approved in the 54th Excom for 

CFC MDI phaseout project implementation are not adequately addressing these non-
investment components highlighted above.  The latter focuses on project preparation for 
CFC MDI manufacturing industries and related project management issues.  Therefore, 
assistance is necessary for Government of Pakistan to prepare non-investment strategy for 
CFC MDI phaseout.  Similar assistance provided for Government of Bangladesh (funds 
were approved in the 50th Excom) helped in preparation of non-investment activities 
strongly linked CFC MDI phaseout investment activities. 
 

                                                 
2 Similar activities have been designed and are being implemented in Bangladesh and Iran. 
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ANNEX … 
MDI TRANSITION STRATEGY SRI LANKA 

PROJECT COVER SHEET 
 
COUNTRY: SRI LANKA  
 

IMPLEMENTING AGENCY: UNEP 

PROJECT NAME MDI Transition Strategy 
 

PROJECT IN CURRENT BUSINESS PLAN YES – IMPLEMENTATION ACTIVITIES 

SECTOR COVERED MDI 
PROJECT IMPACT 0.0 ODP tons 
PROJECT DURATION 16 months 
TOTAL PROJECT COST US$ 30,000 
LOCAL OWNERSHIP     100 % 
EXPORT COMPONENT  N/A 
REQUESTED GRANT US$ 30,000 
COST-EFFECTIVENESS Not Applicable – TAS 
AGENCY SUPPORT COSTS 3,900 
STATUS OF COUNTERPART FUNDING  N/A  
NAT.  COORDINATING AGENCY National Ozone Unit, Sri Lanka 
PROJECT MONITORING MILESTONES 
INCLUDED 

Included in Document 

BENEFICIARY ENTERPRISE Not Applicable 
 

 
PROJECT SUMMARY 

 
Through this Technical Assistance approved by the Multilateral Fund for the Implementation of 
the Montreal Protocol, UNEP aims to assist the Government of Sri Lanka to implement this 
project in MDI sector in order to develop a sound MDI transition strategy.  
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Submission background 
 
Sri Lanka has been implementing ODS phaseout activities under Montreal Protocol for 
the last 15 years.  To achieve complete CFC consumption phaseout, a National 
Compliance Action Plan (NCAP) of Sri Lanka was approved in the 42nd Meeting of the 
Executive Committee. NCAP does not cover CFC MDI phaseout as there is no CFC 
consumption in Sri Lanka for MDI manufacturing.   
 
Government of Sri Lanka has identified provision of cost-effective health services to its 
citizens as one of its national priorities.  Availability of affordable MDIs, thus, forms one 
of the key aspects that need to be addressed by the Government for providing cost-
effective health services. 
 
The MDI transition strategy for Sri Lanka is also prepared taking into account the MTOC 
Assessment Report 2006 (published in March 2007) which emphasizes the following: 
 
“There is an urgent need for all Article 5(1) countries that have not already done so to 
develop effective national transition strategies in accordance with Decision XII/2. MTOC 
strongly recommends that these activities be made a priority to ensure a smooth 
transition to CFC-free alternatives by about 2010. Countries will need to set an end-date 
for transition that accounts for the Montreal Protocol phase-out schedule.” 
 
The following are the main reasons to have the MDI transition strategy for Sri Lanka: 
 
• Ensure systematic transition to CFC free alternatives from CFC MDIs keeping in 

mind affordability and availability of such products.  Sustainable availability and 
use of these alternatives to CFC MDIs is critical for undisturbed treatment for 
respiratory disease patients in the country. 

 
• Facilitate the transition to new products by providing adequate support for 

awareness and capacity building of local stakeholders (e.g., medical practitioners, 
nurses etc.).  This would ensure acceptance of the alternative products (in some 
cases they will be HFA MDI and in others DPI) by the patients and by the 
doctors. 

 
• Strengthen regulations in Sri Lanka for achieving CFC MDI phaseout and 

adoption of CFC free alternatives. 
 
Part I. Situation analysis 
 
1. Asthma statistics and economic situation 
 
In general, the trends of both CFC MDIs and CFC free alternatives to CFC MDIs are 
increasing over time. Currently available data indicates that the consumption of these 
products has increased from about 1 million units in 2005 to about 1.5 million units in 
2007. 
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Respiratory health care in Sri Lanka is addressed by both Government and private sector 
hospitals which have separate units to cater to patients suffering from respiratory 
diseases. According to research studies on health sector conducted in Sri Lanka and 
Asthma Council of Sri Lanka:  
 

 5-6% of the total population of Sri Lanka is affected by Asthma and Respiratory 
diseases.  This translates to about 1.2 million patients. 
 

 60% of the patients who visit clinics are suffering from asthma. In addition to these 
clinics, chest physicians visit rural hospitals regularly to treat asthma patients. The 
patients are issued drugs prescribed by physicians from the hospital itself. 

  

Conclusions: 
 
- Number of asthma and other respiratory disease cases is steadily growing. 
- Geographic distribution of asthma and COPD needs to be ascertained along with the 

distribution of treatment support available. 
 
2. National legislation 
 
Sri Lanka does not produce ODS and ODS-containing products in MDI sector.   All these 
products are imported. 
 
Imports of all pharmaceutical products to the country are controlled by the Act passed in 
parliament and the relevant regulations were gazetted in 1986. Cosmetic Devices and 
Drug Authority (CDDA) has been established to implement those regulations and they 
control registration and importation of pharmaceutical products. Under these regulations 
it is essential the importer to register with CDDA and obtain import license for 
importation.  
 
The CDDA has taken a decision as a principle to prohibit new registration of CFC based 
MDIs but so far no such a regulation put in place on this matter.  
 
These regulations do not have provisions to remove CFC MDI supply and use in the 
market.  Further, incentives for adopting CFC free alternatives to CFC MDIs are also not 
available in the country. 
 
Conclusions: 
 
- Specific regulations which would control the use of CFC MDI coupled with 

incentives for adopting CFC free alternatives to CFC MDIs need to be incorporated in 
the regulations. 
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3. Supply of anti-asthma/COPD inhalers and other medical products 
 
CFC based MDIs as well as CFC free alternatives are being imported into Sri Lanka.  
They are being imported from countries like India, China, Bangladesh, UK, France and 
Australia.  The importers work through local agents for distribution of their products. 
 
The situation on the supply of MDIs and their CFC free equivalents are given below: 
 
• CFC MDIs, HFA MDIs and DPIs are present on the market; 
• Market share for CFC free alternatives to CFC MDIs and DPIs is about 17% and 

58%, respectively. 
• CFC MDIs are still seeing high growth of more than 20% per annum and hence, 

their relative market share is increasing; 
• CFC free MDIs and DPIs are also sold in the market and are experiencing high 

growth (more than 20%). 
 
Imports from India constitute more than 80% of the total CFC MDI imports.  Imports of 
alternatives are mainly from Europe – mainly France and Netherlands. 
 
Conclusions: 
  
- Imports of CFC MDIs are still high in the market. No import controls exist for 

CFC MDIs. 
- Significant quantities of CFC free alternatives are imported from European 

market.  High prices of these MDIs  
- No steps have been taken for reducing supply and use of CFC MDIs. 
 
3. Price dynamics for anti-asthma medical products 
 
Price of CFC free MDIs is about 33% higher than CFC MDIs.  In general the prices of 
the CFC free alternatives are relatively high compared to CFC based products. For 
instance, salbutamol (CFC based) price is about 1.5 times the price of non-CFC based 
formulation.  The average price of non-CFC based MDIs and DPIs is also higher than 
their respective CFC based formulations.    
 
Further, in Sri Lanka, the consumers look for low price products most of the time, except 
when doctors prescribe and instruct to take a particular medicine. Patients also use to take 
drugs where they familiar and reluctant to buy new products.         
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Conclusions: 
 
- Prescriptive practices would be a key driver to encourage customers in adopting CFC 

free alternatives and improving their confidence in effectiveness of usage of CFC free 
alternatives. 

- If possible, opportunities of favorable price structure for CFC free alternatives will be 
examined. 

 
4. Institutional capacity to control the transition 
 
National Ozone Unit of Sri Lanka is responsible for implementing Montreal Protocol 
activities in the country.  They play a facilitative role in project implementation including 
CFC MDI phaseout. 
 
Drug regulatory authorities control registration and use of drugs including MDIs.  They 
are the nodal agency for approving drugs that are used for treating various diseases in the 
country.  Deregistration of CFC MDIs and registration of CFC free alternatives to CFC 
MDIs are undertaken and monitored by these authorities. 
 
Local medical centres and community hospitals provide treatment to patients.  They need 
to be aware of the technology transition from CFC MDIs and effective use of CFC free 
alternatives to CFC MDIs. 
 
Conclusions: 
 
- Health authorities and National Ozone Unit need to work together to ensure timely 

implementation of regulations banning use of CFC MDIs (through deregistration of 
CFC MDIs etc.) and promoting CFC free alternatives.  

- Outreach and capacity building programs to local medical centres and community 
hospitals are necessary to promote and expeditiously adopt CFC free alternatives. 
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Part II. MDI transition strategy 
 
The national strategy on replacement of CFC-based MDI with alternatives should include 
the following: 
 
• Analysis of current MDI market consumption, supply sources and future trends 

including geographic distribution; 
• Consultations with the importers, medical practitioners and other stakeholders on key 

issues to be addressed for CFC MDI phaseout and fast track adoption of alternatives; 
• Development of awareness and education program for fast track adoption of 

alternatives to CFC MDIs; 
• Development and implementation of regulatory interventions for ban on imports and 

sale of CFC MDIs and fast track adoption of CFC free alternatives; 
• Development of an implementation plan for smooth shift towards alternatives to CFC 

MDIs; 
 
These actions would be firmed up through a national consultation process and would be 
implemented in close coordination with pharma industry involved in MDI sales. 
 
Budget for actions 
 
Table: Planned expenditures 
 

Description US$ 
National Consultant in MDIs (regulations development and project implementation 
support) 5,000 

Awareness and capacity building activities including printing, distribution etc. 15,000 
Workshop and consultations with importers of MDIs / alternatives 10,000 
Total 30,000 

 
Monitoring Milestones 
 

TASK MONTH 
(a)  Project agreements signed  1 
(b) Strategy implementation consultations 2 
(c)  Consultant contracts and national implementation partner contracts awarded 4 
(d)  Awareness and capacity building activities implemented 10 
(e)  Regulatory interventions implemented 14 
(f)  Project implementation report completed 16 
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