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  مقدمة  :أوال

أن تطلب إلى األمانة  " بموجبهاللجنة التنفيذية قررت الذي 53/39أعدت هذه الورقة استجابة للمقرر   -1
القدرات، واستكشاف نطاق وطبيعة ومدى تأهيل أية تدابير  لبناء التمويل الممكنةومستويات ترتيبات ض استعرا

كلوروفلوروكربونية بما هيدروإضافية قد تنظر اللجنة التنفيذية في تمويلها لمعالجة أنشطة اإلزالة التدريجية للمواد ال
 اجتماع ولأ في يتمشى مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بأنشطة التعزيز المؤسسي، وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية

 إلى الوثيقة بداية، واستندت المعلومات والتحليل المقدمان في هذه الورقة في ال."2009لعام لها في ا
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/61ورقة بشأن خيارات عن ترتيبات التمويل الممكنة ومستويات مساندة : "، بعنوان

  ". التعزيز المؤسسي، وفرص تحسين عملية تجديد2010التعزيز المؤسسي بعد عام 

وقد أخذت األمانة في الحسبان أيضا، لدى إعداد هذه الوثيقة، نتائج تقييم مشاريع التعزيز المؤسسي   -2
  . إلى االجتماع السادس والخمسين، حسب طلب اللجنة التنفيذيةةالمقدم

 للطلب تحليالدم تق و،الورقة ترتيبات التمويل الجارية للتعزيز المؤسسي وبناء القدراتهذه وتستعرض   -3
وتنظر أيضا في .  تدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريالفي ضوءلتعزيز المؤسسي لمستمر لدعم االعلى 

الجتماع التاسع عشر لألطراف، الذي فرض التزامات جديدة فيما يتعلق الصادر عن ا XIX/6المقرر  تاداعيت
لتمويل مشاريع التعزيز خيارات للجنة التنفيذية ، وتقدم الورقة ةباإلزالة المعجلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

 النظر جرىهذه الوثيقة، الوثائق األخرى والمقررات ذات الصلة التي ل اتفقمر وترد ك.2010المؤسسي بعد عام 
  .أثناء إعداد هذه الوثيقةفي فيها واستعمالها كمراجع 

  الخلفية  :ثانيا

د ئ زاا، أمريكيا دوالر68 242 292 مجموعه يبلغ فياآلن، على تمويل وافقت اللجنة التنفيذية، حتى   -4
 بلدا من 143 لمشاريع التعزيز المؤسسي بالنسبة لـا أمريكيا دوالر5 295 515تكاليف دعم الوكالة بمقدار 

د الصندوق المتعدمن  اقنفاإل، بلغ مجموع 2008 إلى 2004ن موفي الفترة . 5البلدان العاملة بموجب المادة 
 الوكالة، التي عماستبعاد تكاليف دمع ، ا أمريكيا دوالر28 951 612ديد مشاريع التعزيز المؤسسي جاألطراف لت

ه مشروع للتعزيز اعتمد لن البلد الذي ومما يذكر أوعموما، .  مليون دوالر أمريكي سنويا في المتوسط5.8بلغت 
  .المؤسسي يكون في المرحلة الرابعة من تنفيذ هذا المشروع

وحدثت التغييرات السابقة . 2004 ظل تمويل مشاريع التعزيز المؤسسي عند نفس المستوى منذ عام وقد  -5
كانون /ففي ديسمبر. 2004تموز / وفي يوليو2001كانون األول / التعزيز المؤسسي في ديسمبردعمفي مستوى 

توى تمويل مشاريع التعزيز  في مسالمئة في 30 بنسبة  شاملة على زيادة35/57، نص المقرر 2001األول 
 رفعت اللجنة ن حي2004تموز /وكانت الزيادة األخيرة في مستوى الدعم للتعزيز المؤسسي في يوليو. المؤسسي

لبلدان االستهالك المنخفض وبلدان االستهالك المنخفض جدا، رفعت التنفيذية، اعترافا منها بالوضع الخاص 
 سنويا، شريطة أن يكون البلد  دوالر أمريكي30 000المؤسسي إلى المستوى األدني لتمويل مشاريع التعزيز 

  ).43/37المقرر (وزون ألمتفرغا لشؤون اوطنيا   تشريعا وعّين مسؤوالأصدرالمعني قد 

، خلصت األمانة في الوثيقة  للجنة التنفيذية الثالث والخمسينالجتماعوفي ا  -6
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/61ستكون على شأن أنشطة وحدة األوزون الوطنية التي ، إلى استنتاجات عامة ب

المتثال لتدابير الرقابة على الهيدروكلوروفلوروكربون، بالعالقة إلى أنشطتها الجارية إلزالة األرجح الزمة ل
 5األنشطة المتوقعة المطلوبة من بلدان المادة " أن ةالحظإلى ماللجنة التنفيذية وهذا ما دفع بالكلوروفلوروكربون، 

 تشير إلى أنه من المرجح وجود حاجة إلى دعم التمويل للتعزيز المؤسسي لما 2010للوفاء بالتزامات االمتثال بعد 
  .ويرد في المرفق األول ملخص لهذه الورقة كمرجع للجنة التنفيذية". 2010بعد 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/63 
 
 

 3

 صادرة عن رتبطة بمقررات بشأن الهيدروكلوروفلوروكرون، الم2010ألنشطة الجديدة بعد عام ا: ثالثا
  اللجنة التنفيذية عناالجتماع التاسع عشر لألطراف و

بشأن اإلسراع بالتخلص التدريجي من إنتاج   لالجتماع التاسع عشر لألطراف،XIX/6في ضوء المقرر   -7
 بشأن ينمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، اتخذت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الرابع والخمسين، مقرر

وبشأن مستويات التمويل إلعداد ) 54/39المقرر (الهيدروكلوروفلوروكربون ادئ التوجيهية لخطط إدارة إزالة المب
حدة األوزون ووتتمثل العوامل الرئيسية الناشئة عن هذه المقررات المتعلقة بأنشطة . )56/16المقرر (هذه الخطط 

  :الوطنية فيما يلي

دارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بما يتمشى لة إلالكامخطة الالبدء في إعداد وتحضير   )أ(
  ؛ مسؤولية وحدة األوزون الوطنيةفي البداية من، وسيكون ذلك 54/39والمقرر 

لمعالجة ( من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون األولى في إعداد المرحلة الشروع  )ب(
  ؛تزامات المتعلقة باألداء، بما في ذلك االل)2015 و2013تدابير الرقابة في عامي 

عة قبل الموافقة على مشاريع تحديد نقاط البدء بالنسبة لتخفيضات االستهالك في البلدان المصنّ  )ج(
  االستثمار؛

 بدعم مالي متاح من التمويل ،تراخيصإصدار ال عداد وتشغيل تشريع موسع ولوائح ونظمإ  )د(
ريع خطط إدارة اون وأيضا من تمويل مشالتمهيدي لخطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكرب

  ؛إزالة هذه المواد

   الحوافز المالية وفرص التمويل المشترك؛البحث في  )ه(

المواد إزالة  األوزون الوطنية وقدراتها لالقتصاد في وحدةاستخدام المؤسسات الموجودة في   )و(
  الهيدروكلوروفلوروكربون، حسب الحالة؛

، أو بحث مدى  في إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونامهسلإلة ل أدوار هيئات الصناعتحوي  )ز(
  ؛مساهمتها في ذلك

 أثناء تنفيذ خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفي األنشطة المطلوبة على المستوى القطري مجمل   )ح(
فلوروكربون سيتم تقسيمها بين وحدة األوزون الوطنية ووحدة إدارة المشروع التي سيتم إنشاؤها 

بل، ويتم تمويلها في إطار هذه الخطة بما يتمشى والمبادئ التوجيهية القائمة بصدد في المستق
  .خطط اإلزالة الوطنية وخطط إدارة اإلزالة النهائية

 كانت قد بالفعل الكثير من المؤسسات والقدرات الالزمة إلنجاح إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، وهناكو  -8
الهالونات، بدعم من /رابع كلوريد الكربون/إزالة الكلوروفلوروكربونت على المستوى القطري من أجل طّور

فاء بتدابير الرقابة على لو بعض العمل المطلوب لإنجازوبينما يمكن . الصندوق المتعدد األطراف
 بعض الجوانب المتعلقة بإزالة ثيرقد تف،  الحاليةالهيدروكلوروفلوروكربون باستخدام القدرات المؤسسية

  :ويبدو أن العوامل المهمة تتضمن ما يلي. اديعقأكثر تحديات تبون كرروفلوروكلووالهيدر

معالجة مستويات عالية نسبيا من استهالك الذي يقضي بفي كثير من البلدان المتبع ط الشر  )أ(
ستهالك انخفاض اكلوروفلوروكربون في صورة مادية، أي باألطنان المترية، بالرغم من والهيدر

 المواد الهيدرومعظم قدرات استنفاد األوزون في قيم انخفاض بسبب وزون قدرات استنفاد األ
  ؛كلوروفلوروكربونية
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معدل زيادة محتمل في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في بعض البلدان، والحاجة ارتفاع   )ب(
  الزيادة إلى الصفر في مدة ال تزيد على أربع سنوات؛ إلى تخفيض هذه

ما تؤخذ في الحسبان آثارها على اختيار غازات التبريد البديلة، وخصوصا عندالحاجة إلى إدارة   )ج(
  المناخ؛

اختيار التكنولوجيا على أساس كل مشروع على الحاجة إلى وضع وتنفيذ سياسات وطنية لدعم   )د(
 األخذ في الحسبان ما بترتب على ذلك من وفقا لألفضليات على مستوى المؤسسة، مع ،حدة

  لمناخ؛لبالنسبة منافع 

الحاجة إلى التشجيع على إشراك أصحاب المصلحة وتحقيق هذا اإلشراك في عملية تخطيط   )ه(
  .اإلزالة، بما في ذلك إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

د وحدة وجاألوزون الوطنية، وخصوصا لعدم ووتمثل العوامل المذكورة أعاله تحديا كبيرا بالنسبة لوحدة   -9
 والتي سيقضي األمر في أثنائهاخطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، مرحلة تحضير ة المشروع أثناء إدار

 إلى وأدى ذلك ، في نشاط إعداد السياسةعنصروقد اعترف بهذا ال. إعداد التشريع والمبادئ التوجيهية للسياسة
لوروكربون في االجتماعين الرابع والخمسين زائدة ألنشطة إزالة الهيدروكلوروفتكاليف لمقترحة عرض تقديرات 

ن، وافقت اللجنة في االجتماعين الخامس والخمسين والسادس والخمسيو.  للجنة التنفيذيةوالخامس والخمسين
  . بلدا115تمويل إعداد خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في التنفيذية على 

  تمويل بناء القدرات  :رابعا

  ةحاليأحكام التمويل ال

أهداف بروتوكول بلوغ سسية للتشجيع على ؤ للقدرات الم، دعما من خالل الصندوق المتعدد األطرافقدم،  -10
اللجنة التنفيذية في اجتماعها كلّفت وعلى المستوى العالمي، .  واإلقليمية والوطنيةة العالميتمونتريال على المستويا

رفة تبادل المعلومات وخصوصا للمساعدة في بناء القدرات في  غللقيام بوظائف كوكالة منفذة ، اليونيبالرابع
أصبح رسميا وتنمية القدرات بصفة مستمرة مجال سع دور اليونيب في قد اتو. 5البلدان العاملة بموجب المادة 

ويتضمن البرنامج . 2002آذار /، وذلك في االجتماع الخامس والثالثين في مارس"المساعدة على االمتثالبرنامج "
 الدعم اإلقليمي إلى يشمل تقديم فيما بعد لامتدالدعم للشبكات اإلقليمية لمسؤولي األوزون الوطنيين، وقد قديم ت

وتم تمويل .  والتي تتلقى مساعدة من الصندوق5وحدات األوزون الوطنية في جميع البلدان العاملة بموجب المادة 
وتتمثل إحدى .  مليون دوالر أمريكي8.49لى مستوى  ع2009  عامبرنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال في

األنشطة الرئيسية ذات األولوية في برنامج المساعدة على االمتثال في تقديم مساعدة خاصة إلى البلدان التي يوجد 
كلوروفورم الميثيل أو بروميد الميثيل، من أجل مساعدتها على /بها استهالك متبقي من رابع كلوريد الكربون

  .لاالمتثا

حماية األوزون في لتطوير القدرة المؤسسية المتعلقة بوعلى المستوى القطري، قدم الصندوق الدعم   -11
خالل خطط اإلزالة من ، وذلك أساسا  وللحفاظ جزئيا على استمرار هذه القدرة5البلدان العاملة بموجب المادة 

ية، باإلضافة إلى الدعم المباشر من خالل تمويل  وخطط إدارة اإلزالة النهائ،الوطنية، وخطط إدارة غازات التبريد
  .مشاريع التعزيز المؤسسي

 إلى تحويل قدرات التصنيع العاملة أساسابلدان االستهالك المرتفع وتوجه خطط اإلزالة الوطنية في   -12
 المئة  في12إدارة ورصد لغاية تمويل  يحتوي أيضا على غير أن معظم هذه الخطط. المستنفدة لألوزونبالمواد 

وتشمل مسؤوليات وحدة إدارة المشروع في البلدان . من تكاليف المشروع التي تمّول تشغيل وحدة إدارة المشروع
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 التنسيق مع أصحاب المصلحة الوطنيين، وإدارة إعداد التشريع ورصد ،االستهالك المنخفض عادةبلدان بخالف 
وفي . ضافة إلى وظائف تفصيلية عن إدارة المشروعزون الوطنية، باإلواإلزالة بالتعاون الوثيق مع وحدة األ

غياب مثل هذا التمويل، فإن هذه األنشطة واألنشطة المماثلة األخرى التي يتم تمويلها من خالل وحدة إدارة 
  .وحدهاالمشروع، ستقع في العادة على عاتق وحدة األوزون الوطنية 

لتبريد وخطط إدارة اإلزالة النهائية، مثل وضع إن الكثير من عناصر التكاليف لخطط إدارة غازات ا  -13
وبالنسبة لخطط إدارة اإلزالة . التشريع، وبرامج التوعية والمساعدة التقنية، تشكل دعما مباشرا للقدرات الوطنية

هذه قُدم الدعم إلى و.  في المئة لوحدة إدارة المشروع20 بتخصيص نسبة  عادة العناصرتمّول هذهالنهائية، 
إضافة إلى المستوى العام للدعم المؤسسي ويمكن بالتالي اعتبارها ي الغالب تحت مظلة التعزيز األنشطة ف
ر مستوى التمويل المحتمل المقدم للقدرات المؤسسية على المستوى وباستخدام هذه النسب المئوية، يقّد. المؤسسي

 إدارة غازات التبريد وخطط القطري من خالل أنشطة وحدة إدارة المشروع في خطط اإلزالة الوطنية وخطط
  . مليون دوالر أمريكي45إدارة اإلزالة النهائية، التي تمت الموافقة عليها في البلدان ذات الصلة، يقّدر بمبلغ 

وفيما يتعلق ببناء القدرات من خالل مشاريع التعزيز المؤسسي، تم تحديث الوضع المالي الحالي لهذه   -14
  .ثالث بهذه الوثيقةلاالمشاريع ويرد ذلك في المرفق 

   وأحكام التمويلةتقديرات عبء العمل المستقبلي

 إلى المستقبل، فإن المبادئ التوجيهية لخطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ومعايير نانظرإذا   -15
ي إطار  ف القدرات المؤسسيةمدع، تنص على 56/16 و54/39التمويل التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في مقرريها 

، التي تم النظر بالفعل في المساعدة في مجالي السياسة الهيدروكلوروفلوروكربون إزالة إعداد خطط إدارة 
وعند تقديم خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بالكامل للموافقة عليها من جانب اللجنة . والتشريع

تمويل المحتمل لوحدة إدارة المشروع في إطار كل خطة التنفيذية، ستتاح موارد إضافية لبناء القدرات من خالل ال
وسيقدم التمويل، داخل وحدة إدارة . من هذه الخطط، بما يتمشى والمبادئ التوجيهية لخطط اإلزالة الوطنية

  .، ضمن جملة أمور، للرصد والتدابير التنظيمية الموسعةعالمشرو

 األمانة، يمكن القول بأن جزءا كبيرا من عبء وفي هذا الصدد، وعلى أساس البيانات المتوافرة لدى  -16
وإنشاء الروابط  أنماط االستهالك الوطني وتحديد كميته،لهيدروكلوروفلوروكربون يتعلق بفهم بشأن االعمل الزائد 

. شمل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةي الرصد ل عمليةمع الصناعات، وتوسيع مدى التدابير التنظيمية، وتعزيز
تم أنه بالفعل بالنسبة ألنشطة أخرى تتعلق بالمواد المستنفدة لألوزون أو تمت  أنشطة مماثلة أنالحظ ومن الم

  .تغطيتها في خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

لة في إطار خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون إال ولن يتم تفعيل وحدات إدارة المشروع الممّو  -17
 القادمة، فإن العمل المؤسسي ثنى عشر إلى الثمانية عشرهر اإلشألفترة اوبالنسبة ل. فيذ هذه الخططعندما يبدأ تن

 ومساندة إعداد مشروع خطة إدارة إزالة 2013 الهيدروكلوروفلوروكربون في عام تجميد لتحضيرالالزم لل
 األوزون الوطنية، بدعم من في وحدةالمتوافرة الهيدروكلوروفلوروكربون، سيتطلب إجراؤه من خالل الموارد 

  .الوكالة المنفذة التي سيتاح من خاللها التمويل التمهيدي

 مستوى التمويل اإلجمالي التي وافقت عليه اللجنة التنفيذية إلعداد خطط إدارة فقد اشتملولتحقيق ذلك،   -18
 إعداد السياسة والتشريع  عناصر تمويل محددة لمساندةاشتمل علىإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في كل بلد، 

ومن شأن هذا . وإلجراء استقصاءات وتحليالت ألنماط استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كل بلد
 وحدة األوزون الوطنية بواسطةاألمر إدارتها بصفة فردية التمويل أن يقدم مساعدة مباشرة لألنشطة التي قد يحتاج 

  .بلد المعنيسسي في الزيز المؤالتي يتم تمويلها من مشروع التع
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ة الصلة بين وحدة األوزون الوطنية ووحدة إدارة المشروع في إطار خطة إدارة إزالة ؤيوينبغي ر  -19
وبناء عليه، بمجرد إنشاء وحدة إدارة المشروع في إطار . الهيدروكلوروفلوروكربون في السياق المذكور أعاله

 إضافي للعالقة بين وحدة األوزون إجراء بحث ذلك تطلبن، قد يخطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربو
حتى يمكن و ،الوطنية ووحدة إدارة المشروع، بغية إعادة التوازن في تمويل الدعم المؤسسي بين المؤسستين

بين استمرار الدعم المؤسسي لوحدة األوزون الوطنية، وبين الموارد التي و ،التمييز بين موارد الصندوق بوضوح
  .كلوروفلوروكربونوعلق مباشرة بالهدف المستقبلي الرامي إلى مساندة تحقيق إزالة الهيدرتت

  ة الصغيراالستهالك المنخفضبلدان وضع 

وى األدنى من التمويل تس، فإن الم43/37وبالتحديد المقرر بموجب سياسات اللجنة التنفيذية الحالية،   -20
 دوالر أمريكي سنويا، بشرط أن يكون لدى 30 000ؤسسي، يبلغ لوحدة األوزون الوطنية لمشاريع التعزيز الم

 بلدا من 93وفي الوقت الحاضر، فإن . ؤول متفرغ لشؤون األوزونسالبلد المعني تدابير لرقابة الواردات، وم
 دوالر أمريكي 30 000 عند مستوى تتلقى دعما ألحد مشاريع التعزيز المؤسسي، 5البلدان العاملة بموجب المادة 

 50 000متوسط الوتنفذ هذه البلدان أيضا خططا إلدارة اإلزالة النهائية، وتلقت تمويال لمرة واحدة يبلغ في . وياسن
أما بالنسبة للبلدان التي اعتمد . لة بموجب خطة إدارة اإلزالة النهائيةدوالر أمريكي لكل وحدة إدارة مشروع ممّو

غ  تلقت أيضا تمويال لمرة واحدة بلدروكلوروفلوروكربونية، فقدلها تمويل تحضيري لخطة إدارة إزالة المواد الهي
  دوالر أمريكي استنادا إلى كمية استهالكها من المواد الهيدروكلوروفلورو45 000 دوالر أمريكي أو 20 000إما 

كربونية، وذلك لوضع السياسة والتشريع وإجراء دراسات استقصائية وتحليل لهذه المواد كجزء من األموال 
  . خطة إدارة اإلزالة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعدادلموجهة إلا

   التقييم لمشروع التعزيز المؤسسي المقدم إلى االجتماع السادس والخمسينريرالعناصر الناشئة عن تق  :خامسا

ى ما تقييم التعزيز المؤسسي علتقرير فيما يتعلق بمستويات التمويل للتعزيز المؤسسي، اشتملت نتائج   -21
  :يلي، ضمن جملة أمور

ها بدون بلوغيمكن ال  إزالة المواد المستنفدة لألوزون المقررة  أهداف على أن بلوغيوجد دليل كاف •
 ؛مشاريع التعزيز المؤسسي

الموظفين في وحدة األوزون الوطنية، والوضع المؤسسي عدد إن التباينات بين البلدان فيما يتعلق ب •
األنشطة بشكل تكاليف لمؤسسي لدفع أجور الموظفين والمستشارين وواستخدام ميزانية التعزيز ا

 في المفاوضات حسبما وضعت ومنهجيات محددة للمشاريع ،واسع؛ إنما تعكس وضع وشروط كل بلد
 ؛بين السلطات الحكومية والوكالة المنفذة

أفادت نما كن هناك حاجة إلى كل التمويل للتعزيز المؤسسي، بيتوفي عدد قليل من الحاالت، لم  •
في كثير من البلدان بعدم كفاية التمويل للتعزيز المؤسسي لمعالجة جوانب وحدات األوزون الوطنية 

 أن القوة الشرائية كما أشير بصفة متكررة إلى .معينة مثل السفر المطلوب في بلد واسع المساحة
 لتباينخم في البلد والحقيقية لتمويل التعزيز المؤسسي انخفضت في السنوات األخيرة نتيجة للتض

  .أسعار الصرف

نتاجات المذكورة أعاله معلومات عامة مفادها أنه من الصعب تحديد مستوى المساهمة توتؤكد االس  -22
 أن المشاريع والتمويل المقدم لتحقيق وهذا يؤكدلالمتثال المنصوص عليه في مشاريع التعزيز المؤسسي، الالزمة 

  .وجب بروتوكول مونتريال واستمرار هذا االمتثالالوفاء بأهداف االمتثال بمهذه المشاريع لعب دورا مهما في 
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هذا المستوى بالعالقة في وفيما يتعلق بمستوى التمويل المتاح لكل بلد، نظر تقرير تقييم التعزيز المؤسسي   -23
 قل المقدم في التقرير نطاويوفر التحلي.  اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابعتهاقدمتي إلى اإلرشادات األولية ال

 دوالر أمريكي للبلدان 400 000 دوالر أمريكي للبلدان ذات االستهالك المنخفض إلى 170 000تمويل يمتد من 
 على خط أساس في البدايةذات االستهالك العالي، لفترة ثالث سنوات على أساس كل حالة على حدة، مع التركيز 

  .لبلدلاالستهالك 

تمويل التعزيز المؤسسي الذي مقدار أساس كل حالة على حدة لتحديد اتباع أن إلى  تقرير التقييم يبّينو  -24
أنه بّين توافقت عليه اللجنة التنفيذية، باإلضافة إلى التباينات في مستويات التمويل ومنهجيات التنفيذ بين البلدان، 

عن " القمةمن القاعدة إلى "مويل للتعزيز المؤسسي  تحليل أو إنشاء مستويات تالعمل بخيار يحاول العملي من غير
فمدى كفاية مستويات التمويل الحالية تتراوح بين كونها أكثر من كافية في . يةقياس عناصر تكاليف جمعطريق 

  القدرأن المستويات الحالية تكون أقل منفيها بعض الحاالت، إلى حاالت أخرى تعتقد وحدات األوزون الوطنية 
  .الكافي

ت تأخيرات واجهوحدد تقرير تقييم التعزيز المؤسسي أيضا أن كثيرا من مشاريع التعزيز المؤسسي   -25
 وأيضا لتأخر تقديم ، بسبب عدم االلتزام بتواريخ اإلتمام المقررة، مراحل التعزيز المؤسسيمثل طولة، طويل

رير أنه بسبب هذه يانات المقدمة في التقوتظهر الب.  وبالتالي تأخر الموافقة على المرحلة الالحقة،طلبات التجديد
 على هذه البلدان "ضاع" والموافقة على المراحل الالحقة للتعزيز المؤسسي، فقد التأخيرات في تقديم الطلبات

 في المئة من إجمالي التمويل 33ويمثل هذا الرقم ما نسبته .  في صورة تمويل أمريكي مليون دوالر21.7حوالي 
  .مؤسسي للتعزيز المعتمدال

 بلدا 143 بلدا من بين مجموع 130حظ أن يال،  هذهتأخيرات تقديم الطلباتولدى استعراض البيانات في   -26
ويشير التقرير . التأخير في تجديدات التعزيز المؤسسيأشكال  ما من  شكالواجهت للتعزيز المؤسسي،  تمويالتتلق

أي (المؤسسي في معظم هذه البلدان هي إما إدارية بوضوح أيضا إلى أن أسباب التأخير في تجديدات التعزيز 
التقارير المالية من البلد إرسال تأخيرات في  وأ األموال الموافق عليها من الوكاالت المنفذة، تحويلتأخيرات في 

وفي . قي؛ أو ترجع إلى عدم االستقرار السياسي في البلد المتل)إلى الوكالة المنفذة أو من الوكالة المنفذة إلى األمانة
تواجه صعوبات في ما زالت أهداف بروتوكول مونتريال، إال أنها ب مع التزامها من هذه البلدان، االواقع، فإن كثير
  .حاجة إلى المساندة من وحدة األوزون الوطنيةما زالت في  وبالتالي ،تنفيذ مشاريعها

  )ب(56/6ؤسسي تبعا للمقرر  المتعزيزاألهداف، والنتائج المتوقعة والمؤشرات الممكنة لمشاريع ال

الذي جاء نتيجة لتقرير عن تقييم التعزيز المؤسسي، تقوم األمانة بوضع مجموعة ) ب(56/6وفقا للمقرر   -27
من األهداف والنتائج المتوقعة والمؤشرات إلدخالها في طلبات تجديد التعزيز المؤسسي مستقبال، مع مجموعة من 

ويتمثل الهدف في إتمام هذه األنشطة بالتشاور مع البلدان والوكاالت . التجديداألشكال للتقارير الختامية وطلبات 
حتى يمكن استخدام أشكال اإلبالغ الناتجة عن ذلك في إعداد طلبات التجديد للتعزيز المؤسسي التي ستقدم المفذة، 

 يمكن النظر فيهما غير أن هناك مسألتين. ويتم هذا العمل بشكل منفصل عن إعداد هذه الورقة. 2010في عام 
ن االمسألت تناقش هذه الورقة، والمستمر المترتب علىلتعزيز المؤسسي افورا كجزء من الشروط المحتملة لتمويل 

  .في الفقرات التالية

  الوارداتعلى بة اقفعالية تدابير الر

 أن ،روكربون العناصر الرئيسية الناشئة عن ورقات السياسة األخيرة بشأن الهيدروكلوروفلوكان أحد  -28
وجد تالتي ال و، 5ية البلدان العاملة بموجب المادة ب من جانب غال2015 و2013االمتثال لتدابير الرقابة لعامي 

عتمد على فاعلية تدابير الرقابة على يها مؤسسات تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التصنيع، قد في
كلوروفلوروكربون بوضوح أن تدابير الرقابة على جانب العرض وأظهرت الخبرة في قطاع خدمة ال. وارداتها
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 لتشملتدابير الرقابة الفعالة على الواردات نطاق وسيصبح توسيع . تعتبر ضرورية لتحقيق أهداف االستهالك
  الوطنية في فترة السنوات الثالث أحد األولويات العالية لوحدات األوزون،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

نسبة لالمتثال، فقد خصص جزء من ونظرا ألهمية اإلدارة الفعالة لواردات الهيدروكلوروفلوروكربون بال. اليةالح
 إلى استعراض وإعداد السياسة ،خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون على وجه التحديدالتمهيدي لتمويل ال

  . استهالك الهيدروكلوروفلوروكربونوالتشريع في مرحلة مبكرة من إعداد استراتيجية قطرية إلدارة

تدابير الرقابة الحالية على المواد المستنفدة لألوزون نطاق وقد يكون من المناسب بالتالي إدراج توسيع   -29
.  في أهداف جميع طلبات تجديد التمويل لمشاريع التعزيز المؤسسيلتشمل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  الهيدروكلوروفلورو الرقابة الفعالة على واردات الموادتحقيقن المناسب إدراج وعالوة على ذلك، قد يكون م
 استهالك المواد تجميدومع مالحظة أن . لتنفيذ الناجح لمشاريع التعزيز المؤسسيامؤشرات كربونية بين 

حلول نهاية عام  حاجة إلى وضع تدابير الرقابة وتشغيليها بفثمة، 2013في عام سيبدأ الهيدروكلوروفلوروكربونية 
وبالتالي، هناك سبب وجيه للنظر في بلوغ هذا المؤشر كشرط مسبق للموافقة على التمويل الكامل لمدة . 2012

وقد تعمل هذه السياسة بطريقة .  والسنوات الالحقة2013سنتين لتجديدات التعزيز المؤسسي المقدمة في عام 
 عدم االمتثال ن مشاريع تجديد التعزيز المؤسسي، والتي ينتج عمشابهة لسياسة عدم االمتثال التي تطبق حاليا على

لتعزيز المؤسسي لسنة واحدة فقط، إلى حين الوصول إلى حل لمسألة عدم اتمويل لمحتمل فيها عادة الموافقة على ا
  .االمتثال في لجنة التنفيذ

  صفريالستهالك ال ا مستوى علىلضمان اإلبقاء المؤسسات مواصلة تعزيز

أن تظل جزءا من عبء عمل وحدة حاليا  األنشطة التي تحتاج 2010المتوقع أن تنخفض بعد عام من   -30
غير أن تحديات . األوزون الوطنية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون بخالف المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

.  وأخرى مادةبينوإلى آخر بلد  مناستهالك صفري من المواد المستنفدة لألوزون ستختلف مستوى  على بقاءاإل
 ذلك، فإن التدابير المؤسسية معو. نجاح عملية اإلزالةسيؤمن  أي عرض تجاري فإن غيابوفي حاالت كثيرة، 

إمكانية التجارة منع عدم االمتثال، وأيضا حاالت ة لتحقيق اإلزالة ورصدها يجب أن تظل فعالة لمنع ضوعالمو
  .لألوزون غير المشروعة في المواد المستنفدة

ومع أن اللجنة التنفيذية أشارت إلى عزمها االستمرار في تقديم المساندة لمشاريع التعزيز المؤسسي،   -31
توقع أن التمويل المقدم يمكن وخصوصا لتسهيل االمتثال لتدابير الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 المستوى الوطني، لن يقدم بال نهاية للحفاظ على تشغيل  الصندوق لتنمية القدرات المؤسسية علىإنشاءمنذ 
ها عبتج وحدة أوزون وطنية تماما في المؤسسة الوطنية التي تمفمثال، قد تد.  حتى اآلنتئنشأالمؤسسات التي 

وينطبق هذا أيضا، حسب الحالة، على أي .  األموال الالزمة لتشغيلها جزءا من الميزانية الوطنيةصبححاليا، وت
بمرور الزمن، ينبغي لهذه و. كات الجمارإدار مثل رصد واردات المواد المستنفدة لألوزون من خالل مهام
ات أن تكون قادرة على االستمرار في هذا النشاط بدون تمويل خارجي مدعوم من أي مشروع للتعزيز داراإل

  .المؤسسي

لمستقبل تدابير لضمان استمرارية ولهذا الغرض، يمكن أن تشمل أهداف مشاريع التعزيز المؤسسي في ا  -32
من الحكومة المعنية كشرط مالئمة التزامات شكل ، مثال في  على المدى الطويلأنشطة الرصد واإلنفاذ واإلبالغ

تولي المسؤولية  مؤشرات لبلوغ هذا الهدف، مثل وضعويمكن في المستقبل . لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي
  .د واإلنفاذ واإلبالغ الرصمهام عن تمويل يداطربشكل إ

  التضخم

اآلثار إلى ، 56/13ت األمانة في ورقة المناقشة في االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية، أشار  -33
وأشار تقرير التقييم .  واقترحت إمكانية النظر في هذه المسألة في االستعراض الجاري،ة المحتملة للتضخمضارال
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 في 40 إلى 30في بعض البلدان بنسبة قد انخفضت الدوالر األمريكي قيمة  ت كان،في وقت جمع البياناتإلى أنه 
وباإلضافة إلى ذلك، أبلغت عدة بلدان عن معدالت .  مشاكل كبيرةوترتب على ذلكلية،  مقابل العمالت المحالمئة

ليا في الوقت الحاضر  ال يكون عمغير أنه قد. ية والمواد والخدماتعالية للتضخم بالنسبة ألسعار الرواتب المحل
 قد يكون من المناسب إعادة النظر في المسألة في ولكنآثار التضخم على تمويل التعزيز المؤسسي، قدير محاولة ت

  .مناقشات مستقبلية

  مناقشة واستنتاجات  :سادسا

ن خاللها ف مافي القسم الرابع، إشارة إلى المنهجيات المختلفة التي يساند الصندوق المتعدد األطروردت   -34
ة مثل المبادرات العالمية واإلقليمية، التي يساندها عريضويمكن تقسيم هذه المنهجيات إلى فئات . بناء القدرات

 للمساعدة على االمتثال، والمبادرات على المستوى القطري التي يتم بالصندوق أساسا من خالل برنامج اليوني
المؤسسية لخطط  لة، لغرض بناء القدرات فقط، والمكوناتتمويلها من خالل مشاريع التعزيز المؤسسي المستق

التمويل التمهيدي في اآلونة األخيرة إدارة غازات التبريد، وخطط اإلزالة الوطنية، وخطط إدارة اإلزالة النهائية، و
 بناء ه الورقة إلى مستوى تمويلوتوجه االستنتاجات في هذ. لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .لقدرات على المستوى القطريا

أو ليل مستويات تمويل التعزيز المؤسسي حكما ورد في القسم الخامس، ليس من العملي كخيار محالة تو  -35
 مستويات التمويل ويتراوح مدى كفاية. بإضافة عناصر تكاليف قياسية" القمةمن القاعدة إلى "ت ايتوسوضع هذه الم

 تعتقد فيها وحدات األوزون الوطنية أن المستويات حاالتفي بعض الحاالت؛ إلى الحالية بين أكثر من كاف 
  .الحالية أقل من كافية

 األنشطة المتعلقة بإعداد وتنفيذ إدارة المفروضة على وحدة األوزون الوطنية ببدء ووالواقع أن المقتضيات  -36
، تزيد من حجم عبء العمل في وحدة بونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكرالمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة 

ض ذلك جزئيا بالمساندة اإلضافية المقدمة في إطار خطة إدارة إزالة المواد ويعّو. أو تعقده/األوزون الوطنية و
 التعزيز دعم في المئة في 60 تهانسب تعادل زيادة باعتبارهامة بالدوالر المقّوالهيدروكلوروفلوروكربونية نفسها، 

. يدروكلوروفلوروكربونية وتمويل وحدة إدارة المشروعهجرد الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الالمؤسسي بم
وقبل هذا الوقت، ستحتاج األنشطة التحضيرية للتعزيز المؤسسي إلى أن يتم إجراؤها من خالل الموارد في وحدة 

من خالل أموال ) اءاتص، التشريع، واالستقةلسياسا(مقدم من التدابير المؤسسية ال مع التمويل ،األوزون الوطنية
تتعلق وبالنسبة لألنشطة األخرى التي ال . إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

فقد تم في معظم البلدان إنشاء القدرات المؤسسية المطلوبة إلدارة اإلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ب
ر األثر يقّدو. أو دعم األنشطة الجارية ذات الطبيعة المؤسسية/تعزيز وب المستمر بدرجة أكبر ويرتبط التمويل

 المواد الهيدروتتعلق ب لألنشطة التي ال المئة في 20-10المالي لذلك كانخفاض عام في سيناريو التمويل بنسبة 
  .كلوروفلوروكربونية

على أن يكون التمويل المتاح من الصندوق  أمور، ضمن جملة ،XIX/6في المقرر وافقت األطراف،  قدو  -37
المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في دفعات التجديد القادم للموارد مستقراً وكافياً لتغطية جميع التكاليف 

 من الوفاء بجدول اإلسراع بالتخلص 5 حتى تتمكّن األطراف العاملة بموجب المادة ،اإلضافية المتفق عليها
  .ريجيالتد

  خيارات التمويل لتجديد مشاريع التعزيز المؤسسي

نقطة البداية يمكن ك، XIX/6استقرار التمويل المتفق عليه في المقرر على أساس ، وتقدمما وعلى أساس   -38
 الخيارات يتمثل أحدو.  تمويل تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي عدم تغيير مستويات التمويل الحاليةبحثفي 

خفض التمويل لجميع مشاريع  وأ،  على أساس صافيادة التمويل لجميع مشاريع التعزيز المؤسسيزفي األخرى 
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دعم التعزيز أشكال تمويل مشاريع التعزيز المؤسسي وعلى أساس صاف، أو إعادة التوازن بين التعزيز المؤسسي 
ي إطار خطط إدارة إزالة المواد ، وبالتحديد الدعم المقدم من خالل تمويل وحدة إدارة المشروع فىخرالمؤسسي األ

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

  ةحاليت اليا على المستوبقاءاإل

 في في الوقت الحاضر حسبما ورد مستقرلتعزيز المؤسسي على مستوى في حالة قبول استمرار تمويل ا  -39
منذ البداية، فسوف لقدرة  مثل هذه اتطوير على القدرة المؤسسية وأيضا لقاءب، على أن يستخدم لإلXIX/6المقرر 

من  يداطرإ وأنشطة إضافية تحّد بشكلة جديدتمثل اإلزالة المعجلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحديات 
 التباين الواسع في حّدوي. جهود إزالة المواد األخرى المستنفدة لألوزون بخالف المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 من القدرة على تقديم تقديرات دقيقة للتباينات في 5ف البلدان العاملة بموجب المادة الترتيبات اإلدارية في مختل
إتمام إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وكلما موعد  العمل في وحدة أوزون وطنية تقليدية، كلما اقترب عبء

 اتكاتب الحالية لوحدمغير أنه ما من شك في أن ال. يةزادت أنشطة إدارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
األوزون الوطنية ستحتاج إلى االستمرار في عملياتها وفقا لنفس الخطوط العريضة التي تعمل بها في الوقت 

  .الحاضر

   على أساس صافزيادة تمويل التعزيز المؤسسي

 التعزيز المؤسسي مع تمويل مشاريععلى أساس صاف في زيادة إحداث قد ال يتفق تماما النظر في   -40
 للتعزيز المؤسسي المقدم عند الموافقة على خطط إدارة إزالة المواد يلئد للدعم الفعزاالمستوى ال

 إعداد معظم القدرات األساسية فعالوقد تم . وحدات إدارة المشاريعالهيدروكلوروفلوروكربونية وعند تمويل 
طة المؤسسية المستقبلية لتعزيز فاعلية  وسيتم توجيه األنش، لألوزونةبة استهالك المواد المستنفدمراقالالزمة ل

ويخصص التمويل في كل من . آليات الرصد والرقابة الحالية وتوسيعها لتشمل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
في ع الالزم  من أجل إعداد وتنفيذ التوسمشروع إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنفيذها

  .لمؤسسي الحاليةنظم التعزيز ا

   على أساس صافض تمويل التعزيز المؤسسيخف

مع المعلومات على أساس صاف ض تمويل مشاريع التعزيز المؤسسي خفقد ال يتفق تماما النظر في   -41
زيادة تعقد األنشطة المرتبطة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في التي تشير إلى احتمال المتوافرة 
، والحاجة إلى 5 على المناخ في البلدان العاملة بموجب المادة التي لها أثر خفيفتوافر المحدود للبدائل ذلك ال
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومن المهم مالحظة أن تجميد .  مثل الطاقة والمناخ، اآلثار البيئيةمراعاة

 في أنشطة بدون أي تأخير، اج األمر إلى البدءوبالتالي، سيحت. 2013كانون الثاني / يناير1سيسري مفعوله في 
بدء وبصفة عامة قبل  القدرات المؤسسية الحالية للرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، طويرإنشاء أو ت

إدارة المشروع في إطار خطة موافق عليها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  لوحدة التشغيل الفعلي
وقد أظهرت الخبرة في إزالة المواد .  شهرا18 إلى 12 من متدترة إضافية تفي قد ال يحدث لوالذ

ات تتعلق ببلوغ االمتثال على المستوى القطري صعوبل أكثر الشكالكلوروفلوروكربونية أن بعض األنشطة التي ت
  .بير الرقابة على المواد المعنيةاتدأول في السنوات السابقة مباشرة لبدء 

ر أمريكي سنويا في إطار  دوال30 000حاليا كل منها تلقى ي بلدا التي 93وبالنسبة للبلدان البالغ عددها   -42
زيادة الحد ببالتحديد الذي يقضي ، 43/37لتعزيز المؤسسي، ونظرا ألن اللجنة التنفيذية اعتمدت المقرر ا مشاريع
ص وإنشاء وحدة أوزون وطنية دائمة، فقد يبدو من لتمويل إلى هذا المستوى، شريطة إصدار نظام التراخيلاألدنى 

 لتقليل الدعم ألي مشروع من مشاريع التعزيز على هذه المجموعة من البلدان المالئم عدم تطبيق أي مقترحات
  . أدناهترد مناقشته الدعم المقدم إلى وحدة إدارة المشروع، كما في اتجاه زيادةه توازنمالمؤسسي أو إعادة 
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 بين التعزيز المؤسسي ووحدة إدارة المشروع بالنسبة لتكاليف خطط إدارة إزالة وازنتإعادة ال
  الهيدروكلوروفلوروكربون

جميع المواد المستنفدة لألوزون،  مشتركة بين" أساسية" أنشطة مؤسسية أني عنوازن يإن خيار إعادة الت  -43
 السلطات في سيتم استيعابها بمرور الوقت مثل اإلبالغ عن البيانات، والرقابة على الواردات، والرصد الفعال،

وبموجب هذا . أي دعم وسوف تتطلب دعما أقل للتعزيز المؤسسي، وفي النهاية لن تتطلب ،الحكومية المعنية
ل تمويل التعزيز المؤسسي إلى وحدة إدارة المشروع في مجال خطط إدارة إزالة المواد السيناريو، سيتحّو

سيأتي دعم التعزيز المؤسسي، بصفته جزءا من مشروع ما، إلى نهايته بالتالزم مع و. كلوروفلوروكربونيةوالهيدر
  .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمع إتمام المشروع، وفي هذه الحالة، 

أي إشارة إلى تكلفة خطة بعد دراسة وحيث أنه ال توجد المزيد من الالخيار يتطلب هذا وعلى هذا النحو،   -44
. ا مسؤوليتهنطاقتقدير تكلفة وحدة إدارة المشروع ولذلك إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ال يمكن 

  .وقد ترغب اللجنة التنفيذية في إجراء مزيد من المناقشة لهذه المسألة في المستقبل

  اتالتوصي

  :اتخاذ اإلجراءات التالية قد ترغب اللجنة التنفيذية في  -45

الممكنة التمويل ومستويات  تحيط علما بورقة األمانة بشأن استعراض خيارات لترتيبات أن  )أ(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/63التعزيز المؤسسي حسبما ترد في الوثيقة ألغراض 

   المستويات الحالية؛لى تمويل الدعم الشامل للتعزيز المؤسسي عإبقاء في الموافقة على نظرأن ت  )ب(

تفصيل إلعادة مزيد من المقترح ببحث القيام بطلب من األمانة أن تنت ترغب ا إذا كاأن تنظر فيم  )ج(
 التعزيز المؤسسي من أجل تقديم التمويل من خالل وحدة إدارة المشروع المنشأة فيالتوازن 

  بموجب خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون؛

شرات نائية، حسب الحالة، أن تدرج المؤت الثأن تطلب إلى األمانة والوكاالت المنفذة والوكاال  )د(
  : التعزيز المؤسسيات تجديدالتالية في طلب

الفعالة على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون، كشرط للموافقة الرقابة تدابير تنفيذ   )1(
الكاملة لمدة سنتين على طلبات تجديد التمويل للتعزيز المؤسسي بالنسبة لجميع المشاريع 

  ؛2012 نهاية عام المقدمة بعد

دمة بعد نهاية قجميع مشاريع تجديد التعزيز المؤسسي الميتمثل في هدف النص على   )2(
تدابير لضمان االستدامة على األجل الطويل ألنشطة الرصد وضع ، على 2009عام 

إضافة مؤشرات  المؤسسي، مع زواإلنفاذ واإلبالغ، بدون دعم جاري من تمويل التعزي
  ؛ي لهذا الهدفطرادلإلنجاز اإل

األهداف والمؤشرات والنماذج حتى يمكن وضع أن تطلب إلى األمانة استكمال العمل بشأن   )ه(
 2010 عام اعتبارا من بدايةتطبيق النتائج على طلبات تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي المقدمة 

  بعده؛ما و

النظر في ن ع قادمذية في اجتماع جنة التنفيلالأعمال إدراج بند على جدول أن تطلب إلى األمانة   )و(
  .لتعزيز المؤسسيالتمويل إجراء استعراض إضافي 
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Annex I 
 

SUMMARY OF THE REPONSIBLITIES OF NATIONAL OZONE UNITS  
LEADING TO 2010 AND BEYOND 

(Document 53/61) 
 

Discussion 
 

In reviewing the current arrangements for institutional strengthening in the different countries, the 
Secretariat described the generic activities that are part of the responsibilities of the National Ozone Unit 
(NOU) funded under the IS as follows: 

(g) Promulgate effective enforcement of national rules and regulations to limit and eventually 
prohibit the import of all ODS  

(h) Strengthen the enforcement of the ODS licensing system through coordination and liaison 
with customs, and other enforcement authorities in the country and the region.  

(i) Collect data for reporting obligations, coordinate and monitor the progress of their existing 
projects through liaison with project management units, maintaining public awareness and 
outreach activities, and working towards ensuring that phase-out is sustained through 
continued dialogue and consultations with key stakeholders.   

(j) Ratify the remaining Amendments to the Montreal Protocol.  

(k) Provide overall advice to the government and stakeholders in the country to accelerate the 
phase-out of ODS and meet the country’s commitments under the Montreal Protocol  

 
 In order to understand the implications of the new challenges facing the NOU with regard to the 
new accelerated HCFC phase-out decision, their activities were classified and described under the 
following categories: 

(l) Ongoing NOU activities leading up to 2010 

(m) NOU activities after 2010 other than HCFCs 

Ongoing NOU activities leading to 2010 

 Seventy-nine (79) LVC countries are currently completing implementation of refrigerant 
management plans and implementing terminal phase-out management plans.  Forty NPPs and TPMPs 
remain to be completed in medium and large consuming countries, with completion dates ranging from 
end of December 2009 to December 2010.  These activities were expected to be the focus of the work of 
National Ozone Units in the short term for substances other than HCFCs. The work would be supported 
by the Fund in line with decision 47/49, providing for continuity of institutional strengthening funding 
until 2010.   In addition, each NPP and TPMP contains a funding provision for a Project Management 
Unit which provides support to the NOUs in the day to day monitoring of project implementation.    
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NOU activities after 2010 other than those associated with HCFCs  

 Following the final phase-out of CFCs, halons and CTC by 1 January 2010, Article 5 countries 
would need to take the necessary action to expedite the completion of their ongoing national or sectoral 
phase-out projects and TPMPs, which extended beyond 31 December 2009.  These countries also need to 
ensure the phase-out of remaining consumption of methyl chloroform and MB by 1 January 2015, as well 
as manage storage and safe disposal (including possible destruction) of unusable CFCs and halons.  
Article 5 countries also need to meet continuing Montreal Protocol data reporting obligations and sustain 
the achieved phase-out of CFCs, halons and CTC and may have to face the challenges of possible illegal 
traffic in any remaining new CFCs, halons or CTC (noting that CTC will continue to be generated as a 
by-product in the production of other, non-ODS chemicals).  These activities provided a sound basis for 
continuing to maintain funding support for IS projects after 2010, to which would be added the work 
associated with interventions to support the phase-out of HCFCs. 

 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/63 
Annex II 

 

1 

Annex II 
 

EXECUTIVE COMMITTEE DECISIONS PERTAINING TO 
 INSTITUTIONAL STRENGTHENING 

 
Decision 47/49 
 
Following a discussion, the Executive Committee decided: 

(a) To note that in the compliance period specific measures had been taken to provide 
additional, and guaranteed institutional support and to re-focus the work of the Executive 
Committee on facilitating compliance; 

(b) To agree that the measures already taken constituted an appropriate response to meeting the 
needs of Article 5 countries in regard to their compliance obligations under the Montreal 
Protocol up to and including 1 January 2010;  

(c) To note that the anticipated actions required by Article 5 countries to meet compliance 
obligations after 2010 provided an indication that funding support for institutional 
strengthening might need to be continued after 2010; 

(d) That possible funding arrangements and levels for institutional strengthening support 
beyond 2010 should be examined at the end of 2007; 

(e) To explore the extent, nature and eligibility of any additional measures that might be 
considered for funding by the Executive Committee to address surveys, institutional 
measures and/or other preparatory activities for HCFC phase-out in the light of the results 
of the China policy study and the surveys carried out by UNDP; 

(f) To acknowledge that institutional strengthening support might need to be revised in 
accordance with the Executive Committee’s guidelines when a country formally revised its 
baseline with the Parties to the Protocol; and 

(g) To request the Secretariat, in consultation with the implementing agencies, to prepare for 
the 49th Meeting a paper examining the relative merits of replacing the current 
requirements for submission of requests for renewal of an institutional strengthening 
project with a simplified arrangement that would make use of the report on progress on 
implementation of country programmes, which is now provided annually by all Article 5 
countries receiving support from the Multilateral Fund, together with an annual cycle of 
funding renewals, but with no change to the annual levels of funding provided.   

Decision 49/32 

Following a discussion, the Executive Committee decided: 

(a) To maintain for the time being the current arrangements for submission and consideration 
of requests for renewal of institutional strengthening projects;  

(b) To request the Secretariat to continue to examine opportunities to fine-tune the institutional 
strengthening renewal process and to address any additional findings in the context of the 
review of institutional strengthening funding post-2010, to be presented to the Executive 
Committee at the end of 2007 in accordance with decision 47/49; and 
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(c) To request the Secretariat to draft remarks to be addressed to the governments of those 
countries for which there were issues that might require urgent attention in order to 
maintain progress with phase-out and/or compliance or, alternatively, commenting 
favourably on exceptional successes or specific phase-out achievements. 

 

Decision 53/39: 

Following the discussion, the Executive Committee decided: 

(a) To note that the anticipated actions required by Article 5 countries to meet compliance 
obligations after 2010 provided an indication that funding support for institutional 
strengthening would likely be needed after 2010 and that possible funding arrangements 
and levels for institutional strengthening support beyond 2010 should be examined taking 
into account paragraph (b) below, especially in light of decision XIX/6 of the Nineteenth 
Meeting of the Parties, which imposed new obligations with respect to an accelerated 
HCFC phase-out; 

(b) To request the Secretariat to review possible funding arrangements and levels for 
capacity building, to explore the extent, nature and eligibility of any additional measures 
that might be considered for funding by the Executive Committee to address activities for 
HCFC phase-out consistent with guidelines pertaining to institutional strengthening 
activities to be agreed by the Executive Committee and to report to the Executive 
Committee by the first Meeting of 2009. 

 
Decision 56/6: 

 
The Executive Committee decided: 

(a) To take note of the final report on the evaluation of institutional strengthening projects as 
presented in document UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8;  

(b) To request: 

(i) The Fund Secretariat to take into account the findings of the evaluation in its 
review of the funding for institutional strengthening pursuant to Executive 
Committee decision 53/39; 

(ii) The implementing agencies to review procedures for fund disbursement and 
reporting and administrative requirements with a view to minimizing project 
implementation delays for institutional strengthening projects while ensuring that 
accountability for institutional strengthening funds disbursed was maintained; 

(iii) The Fund Secretariat, implementing agencies and the bilateral agencies, in 
consultation with Article 5 countries, to agree on a set of objectives, expected 
results and indicators, which would be incorporated into future institutional 
strengthening extension requests;  

(iv) The implementing agencies to monitor implementation of institutional 
strengthening projects and to submit any requests for renewal up to six months in 
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advance of expiry of the existing project in line with Executive Committee 
decision 19/29; 

(v) The Fund Secretariat to review the formats for terminal reports and extension 
requests for institutional strengthening projects with the aim of rationalizing 
reporting and project review; 

(vi) UNEP, through the Compliance Assistance Programme (CAP), to allocate time 
during network meetings to discuss institutional strengthening reporting and the 
importance of requesting renewals on time; and 

(vii) UNEP to develop a training module on policy and technical issues related to the 
reduction of HCFCs, with technical inputs from the other implementing agencies, 
for briefings of national ozone units during network meetings.  
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Annex III 
 

FINANCIAL STATUS OF INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECTS 
(December 2008) 

 
Country Project 

Cost  
(US $) 

Support 
Cost  

(US $) 

Total  
Cost  

(US $) 

Date of 
Phase I 

Approval 

Most 
Recent 

Approved 
Phase 

Date of 
Latest 
Phase 

Approved 
Afghanistan 359,987 0 359,987 Jul-04 III Nov-07 
Albania 369,600 5,460 375,060 Dec-01 III Apr-08 
Algeria 901,409 50,311 951,720 Nov-93 IV Apr-06 
Angola 347,700 45,202 392,902 Nov-02 II Nov-06 
Antigua and Barbuda 127,187 4,680 131,867 Nov-98 III Dec-04 
Argentina 1,533,747 165,116 1,698,863 Jul-94 V Nov-07 
Bahamas 153,333 6,500 159,833 May-96 III Nov-06 
Bahrain 287,200 14,300 301,500 Oct-96 V Nov-07 
Bangladesh 610,000 65,000 675,000 Sep-94 V Nov-07 
Barbados 341,950 29,244 371,194 Dec-94 III Jul-05 
Belize 318,600 11,505 330,105 Nov-99 IV Nov-07 
Benin 279,999 15,167 295,166 Nov-95 VI Nov-08 
Bhutan 190,000 0 190,000 Jul-04 II Nov-07 
Bolivia 470,074 27,604 497,678 Nov-95 VI Nov-07 
Bosnia and Herzegovina 200,042 20,741 220,783 Mar-99 II Jul-04 
Botswana 246,546 11,726 258,272 Jul-94 III Nov-07 
Brazil 1,645,100 175,253 1,820,353 Jun-93 V Jul-07 
Brunei Darussalam 150,000 10,400 160,400 Nov-98 II Jul-04 
Burkina Faso 540,240 32,578 572,818 Nov-93 VIII Nov-08 
Burundi 243,200 8,580 251,780 Nov-98 IV Nov-06 
Cambodia 355,334 0 355,334 Mar-02 IV Nov-07 
Cameroon 793,596 48,750 842,346 Nov-93 VI Nov-07 
Cape Verde 135,000 0 135,000 Mar-02 II Nov-06 
Central African 
Republic 175,520 9,880 185,400 

Nov-95 
IV 

Apr-05 

Chad 240,000 7,424 247,424 Jul-98 IV Nov-08 
Chile 1,171,057 126,848 1,297,905 Jun-92 VII Mar-07 
China 2,909,996 313,949 3,223,945 Feb-92 VIII Nov-08 
Colombia 1,568,590 173,601 1,742,191 Mar-94 VI Jul-07 
Comoros 190,426 6,023 196,449 Nov-97 V Mar-07 
Congo 279,401 13,633 293,034 Jul-95 V Mar-07 
Cook Islands 45,000 0 45,000 Dec-04 II Nov-07 
Costa Rica 952,578 100,649 1,053,227 Oct-92 VII Nov-07 
Cote D'Ivoire 416,990 26,560 443,550 Jul-94 IV Nov-07 
Croatia 519,221 21,866 541,087 Oct-96 VI Nov-08 
Cuba 848,525 85,712 934,237 Jun-93 VI Nov-07 
Democratic People's 
Republic of Korea 614,704 30,888 645,592 

Feb-97 
V 

Nov-07 

Democratic Republic of 
the Congo 225,890 12,585 238,475 

Mar-99 
IV 

Jul-07 

Djibouti 168,000 0 168,000 Jul-02 II Apr-06 
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Country Project 
Cost  

(US $) 

Support 
Cost  

(US $) 

Total  
Cost  

(US $) 

Date of 
Phase I 

Approval 

Most 
Recent 

Approved 
Phase 

Date of 
Latest 
Phase 

Approved 
Dominica 176,000 3,900 179,900 Nov-98 IV Nov-08 
Dominican Republic 660,998 33,540 694,538 Jul-95 V Nov-08 
Ecuador 621,573 39,169 660,742 Mar-93 IV Nov-08 
El Salvador 289,480 14,495 303,975 May-97 V Nov-08 
Equatorial Guinea 40,000 0 40,000 Jul-06 I   
Eritrea 80,000 0 80,000 Nov-05 I Apr-08 
Ethiopia 213,232 13,104 226,336 Oct-96 IV Nov-06 
Fiji 346,820 14,277 361,097 Mar-94 VI Nov-08 
Gabon 295,520 9,880 305,400 May-97 VI Nov-08 
Gambia 226,773 9,126 235,899 May-96 V Apr-08 
Georgia 298,701 19,721 318,422 Nov-97 V Jul-07 
Ghana 1,051,743 113,792 1,165,535 Oct-92 VIII Nov-08 
Grenada 108,000 3,900 111,900 Mar-00 II Nov-06 
Guatemala 647,200 59,800 707,000 Jun-93 VI Nov-07 
Guinea 279,999 15,167 295,166 Nov-95 VI Nov-08 
Guinea-Bissau 150,000 0 150,000 Apr-03 II Nov-06 
Guyana 164,733 13,887 178,620 Nov-97 III Apr-06 
Haiti 250,000 0 250,000 Nov-02 II Nov-06 
Honduras 287,199 14,300 301,499 Oct-96 V Nov-06 
India 2,409,919 251,706 2,661,625 Oct-92 VII Apr-08 
Indonesia 1,545,465 156,154 1,701,619 Jun-93 VI Nov-07 
Iran (Islamic Republic 
of) 1,158,439 122,041 1,280,480 Oct-92 VII Nov-08 
Iraq 60,000 0 60,000 Apr-08 I   
Jamaica 331,200 20,020 351,220 Oct-96 VI Jul-08 
Jordan 951,985 77,349 1,029,334 Jun-92 VII Jul-07 
Kenya 862,862 84,113 946,975 Mar-93 VI Jul-08 
Kiribati 60,666 0 60,666 Mar-02 II Nov-07 
Kuwait 332,160 0 332,160 Jul-02 III Nov-07 
Kyrgyzstan 481,140 0 481,140 Jul-02 IV Jul-08 
Lao People's Democratic 
Republic 243,200 8,580 251,780 Jul-01 IV Nov-08 
Lebanon 918,597 93,829 1,012,426 May-96 VI Nov-08 
Lesotho 136,000 4,985 140,985 Oct-96 IV Nov-07 
Liberia 213,033 0 213,033 Dec-03 II Mar-07 
Libyan Arab Jamahiriya 157,000 20,410 177,410 Dec-00 I   
Madagascar 191,400 9,100 200,500 Nov-99 III Jul-06 
Malawi 379,849 23,355 403,204 Mar-94 VI Nov-07 
Malaysia 1,747,910 196,484 1,944,394 Mar-93 VII Nov-07 
Maldives 257,003 5,363 262,366 Mar-94 V Nov-08 
Mali 298,698 15,167 313,865 Mar-98 V Nov-08 
Marshall Islands 94,000 0 94,000 Mar-02 II Nov-07 
Mauritania 145,553 3,360 148,913 Sep-94 IV Jul-06 
Mauritius 170,000 6,500 176,500 Jun-93 III Nov-07 
Mexico 1,756,147 155,569 1,911,716 Jun-92 VIII Jul-07 
Micronesia (Federated 
States of) 45,333 0 45,333 Mar-02 II Jul-06 
Mongolia 300,398 8,580 308,978 Jul-99 V Jul-08 
Montenegro 90,000 6,750 96,750 Mar-07 I Jul-08 
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Country Project 
Cost  

(US $) 

Support 
Cost  

(US $) 

Total  
Cost  

(US $) 

Date of 
Phase I 

Approval 

Most 
Recent 

Approved 
Phase 

Date of 
Latest 
Phase 

Approved 
Morocco 490,000 23,270 513,270 May-96 III Nov-07 
Mozambique 253,280 12,012 265,292 Dec-94 III Nov-06 
Myanmar 76,000 9,880 85,880 Nov-99 I   
Nauru 45,000 0 45,000 Dec-04 II Nov-07 
Nepal 295,733 8,060 303,793 Nov-98 V Nov-08 
Nicaragua 227,200 14,300 241,500 May-97 IV Jul-06 
Niger 369,281 22,724 392,005 Dec-94 VI Nov-07 
Nigeria 1,280,000 123,500 1,403,500 Mar-93 V Apr-08 
Niue 90,000 0 90,000 Dec-04 II Nov-07 
Oman 215,934 20,539 236,473 Dec-00 III Nov-08 
Pakistan 876,456 89,248 965,704 Sep-94 IV Nov-07 
Palau 75,333 0 75,333 Mar-02 II Nov-07 
Panama 586,500 37,375 623,875 Jun-93 IV Dec-04 
Papua New Guinea 205,493 26,714 232,207 May-96 IV Apr-08 
Paraguay 227,960 14,365 242,325 Feb-97 IV Nov-07 
Peru 390,210 27,559 417,769 Jul-95 III Jul-02 
Philippines 1,072,865 82,416 1,155,281 Mar-93 VI Apr-08 
Qatar 151,956 14,914 166,870 Mar-99 II Jul-06 
Republic of Moldova 357,336 10,400 367,736 Jul-98 V Apr-08 
Romania 234,077 22,383 256,460 Jul-95 II Apr-05 
Rwanda 146,600 0 146,600 Mar-02 II Nov-06 
Saint Kitts and Nevis 103,000 3,900 106,900 Feb-97 III Nov-05 
Saint Lucia 243,380 7,927 251,307 Feb-97 VI Jul-08 
Saint Vincent and the 
Grenadines 133,430 3,939 137,369 Jul-98 III Nov-06 
Samoa 176,000 3,900 179,900 May-97 IV Nov-07 
Sao Tome and Principe 130,666 0 130,666 Nov-02 II Nov-06 
Saudi Arabia 300,000 0 300,000 Nov-07 I   
Senegal 1,017,400 53,170 1,070,570 Nov-93 VII Nov-07 
Serbia 282,800 29,538 312,338 Jul-98 II Dec-04 
Seychelles 173,167 6,912 180,079 Jul-94 IV Nov-07 
Sierra Leone 294,490 0 294,490 Mar-02 III Apr-08 
Solomon Islands 57,083 0 57,083 Mar-02 II Nov-07 
Somalia 52,000 0 52,000 Mar-02 I Dec-04 
Sri Lanka 897,144 94,509 991,653 Mar-94 VII Jul-08 
Sudan 538,560 51,051 589,611 Mar-94 IV Apr-04 
Suriname 183,333 0 183,333 Dec-03 II Nov-06 
Swaziland 185,664 8,752 194,416 Dec-94 III Nov-07 
Syrian Arab Republic 618,730 69,181 687,911 Jun-93 III Apr-05 
Thailand 1,706,670 164,667 1,871,337 Mar-93 V Jul-07 
The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia 621,494 66,209 687,703 Oct-96 V Apr-06 
Togo 312,666 9,100 321,766 Nov-97 V Nov-08 
Tonga 56,266 0 56,266 Mar-02 II Nov-07 
Trinidad and Tobago 281,977 30,057 312,034 Oct-96 V Nov-06 
Tunisia 1,209,219 79,561 1,288,780 Oct-92 V Jul-08 
Turkey 726,843 45,500 772,343 Oct-92 III Dec-04 
Turkmenistan 222,693 1,125 223,818 Jul-05 II Apr-08 
Tuvalu 55,083 0 55,083 Mar-02 II Nov-08 
Uganda 64,515 8,387 72,902 Jul-94 I   
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Country Project 
Cost  

(US $) 

Support 
Cost  

(US $) 

Total  
Cost  

(US $) 

Date of 
Phase I 

Approval 

Most 
Recent 

Approved 
Phase 

Date of 
Latest 
Phase 

Approved 
United Republic of 
Tanzania 183,200 8,580 191,780 Oct-96 III Nov-06 
Uruguay 1,153,785 125,111 1,278,896 Jun-93 VIII Nov-08 
Vanuatu 27,000 0 27,000 Mar-02 II Apr-08 
Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 2,238,731 243,931 2,482,662 Mar-93 IX Nov-08 
Vietnam 677,228 41,642 718,870 Jul-95 VI Jul-07 
Yemen 681,609 30,940 712,549 Jul-98 V Nov-07 
Zambia 191,520 16,380 207,900 Mar-93 III Dec-04 
Zimbabwe 695,600 51,885 747,485 Jul-94 V Nov-06 
Grand Total 68,353,959 5,306,890 73,660,849       
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Annex IV 

HCFC DECISIONS TAKEN AT THE 19TH MEETING OF THE PARTIES AND AT THE 
MEETINGS OF THE EXECUTIVE COMMITEE 

 
Decision XIX/6: Adjustments to the Montreal Protocol with regard to 

Annex C, Group I, substances (hydrochlorofluorocarbons) 
 

The Parties agree to accelerate the phase-out of production and consumption of hydrochlorofluorocarbons 
(HCFCs), by way of an adjustment in accordance with paragraph 9 of Article 2 of the Montreal Protocol and as 
contained in annex III to the report of the Nineteenth Meeting of the Parties,41 on the basis of the following: 
 

1. For Parties operating under paragraph 1 of Article 5 of the Protocol (Article 5 Parties), to choose as 
the baseline the average of the 2009 and 2010 levels of, respectively, consumption and production; and 
 

2. To freeze, at that baseline level, consumption and production in 2013; 
 

3. For Parties operating under Article 2 of the Protocol (Article 2 Parties) to have completed the 
accelerated phase-out of production and consumption in 2020, on the basis of the following reduction steps: 
 

(a) By 2010 of 75 per cent; 
 
(b) By 2015 of 90 per cent; 
 
(c) While allowing 0.5 per cent for servicing the period 2020–2030; 

 
4. For Article 5 Parties to have completed the accelerated phase-out of production and consumption in 

2030, on the basis of the following reduction steps: 
 

(a) By 2015 of 10 per cent; 
 
(b) By 2020 of 35 per cent; 
 
(c) By 2025 of 67.5 per cent; 
 
(d) While allowing for servicing an annual average of 2.5 per cent during the period 2030–2040; 

 
5. To agree that the funding available through the Multilateral Fund for the Implementation of the 

Montreal Protocol in the upcoming replenishments shall be stable and sufficient to meet all agreed incremental costs 
to enable Article 5 Parties to comply with the accelerated phase-out schedule both for production and consumption 
sectors as set out above, and based on that understanding, to also direct the Executive Committee of the Multilateral 
Fund to make the necessary changes to the eligibility criteria related to the post-1995 facilities and second 
conversions; 

 
6. To direct the Executive Committee, in providing technical and financial assistance, to pay particular 

attention to Article 5 Parties with low volume and very low volume consumption of HCFCs; 
 
7. To direct the Executive Committee to assist Parties in preparing their phase-out management plans 

for an accelerated HCFC phase-out; 
 
8. To direct the Executive Committee, as a matter of priority, to assist Article 5 Parties in conducting 

surveys to improve reliability in establishing their baseline data on HCFCs; 
 
9. To encourage Parties to promote the selection of alternatives to HCFCs that minimize environmental 

impacts, in particular impacts on climate, as well as meeting other health, safety and 
economic considerations; 

                                                      
1 UNEP/OzL.Pro.19/7. 
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10. To request Parties to report regularly on their implementation of paragraph 7 of Article 2F of the 

Protocol; 
 
11. To agree that the Executive Committee, when developing and applying funding criteria for projects 

and programmes, and taking into account paragraph 6, give priority to cost-effective projects and programmes which 
focus on, inter alia: 
 

(a) Phasing-out first those HCFCs with higher ozone-depleting potential, taking into account national 
circumstances; 
 
(b) Substitutes and alternatives that minimize other impacts on the environment, including on the 
climate, taking into account global-warming potential, energy use and other relevant factors; 
 
(c) Small and medium-size enterprises; 

 
12. To agree to address the possibilities or need for essential use exemptions, no later than 2015 where 

this relates to Article 2 Parties, and no later than 2020 where this relates to Article 5 Parties; 
 
13. To agree to review in 2015 the need for the 0.5 per cent for servicing provided for in paragraph 3, 

and to review in 2025 the need for the annual average of 2.5 per cent for servicing provided for in paragraph 4 (d); 
 
14. In order to satisfy basic domestic needs, to agree to allow for up to 10% of baseline levels until 

2020, and, for the period after that, to consider no later than 2015 further reductions of production for basic domestic 
needs; 

 
15. In accelerating the HCFC phase-out, to agree that Parties are to take every practicable step consistent 

with Multilateral Fund programmes, to ensure that the best available and environmentally-safe substitutes and 
related technologies are transferred from Article 2 Parties to Article 5 Parties under fair and most favourable 
conditions;  
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Decision 53/37:  Funding HCFC production phase-out 

 
At the conclusion of the discussion on options for assessing and defining eligible incremental costs for 
HCFC consumption and production phase-out activities, the Executive Committee decided: 

(a) That ratification of or accession to the Copenhagen Amendment was the prerequisite for an 
Article 5 Party to access Multilateral Fund funding for phasing out the consumption of 
HCFCs; 

(b) That ratification of or accession to the Beijing Amendment was the prerequisite for an 
Article 5 Party to access Multilateral Fund funding for phasing out the production of 
HCFCs; 

(c) That, in the case of a non-signatory country, the Executive Committee might consider 
providing funding for conducting an HCFC survey and the preparation of an accelerated 
HCFC phase-out management plan, with the commitment of the government to ratify or 
accede to the necessary Amendment and on the understanding that no further funding 
would be available until the Ozone Secretariat had confirmed that the government had 
ratified or acceded to that Amendment, through the deposit of its instrument in the Office 
of the United Nations Headquarters in New York; 

(d) That the existing policies and guidelines of the Multilateral Fund for funding the phase-out 
of ODS other than HCFCs would be applicable to the funding of HCFC phase-out unless 
otherwise decided by the Executive Committee in light of, in particular, decision XIX/6 of 
the Nineteenth Meeting of the Parties; 

(e) That institutions and capacities in Article 5 countries developed through Multilateral Fund 
assistance for the phase-out of ODS other than HCFCs should be used to economize the 
phase-out of HCFCs, as appropriate; 

(f) That stable and sufficient assistance from the Multilateral Fund would be provided to 
guarantee the sustainability of such institutions and capacities when deemed necessary for 
the phase-out of HCFCs; 

(g) That the production sector sub-group would be reconvened at the 55th Meeting to consider 
issues pertaining to the phase-out of HCFC production, taking into account decision XIX/6 
of the Nineteenth Meeting of the Parties and the following issues, as well as further 
elaboration and analysis of those issues to be prepared by the Secretariat in consultation 
with technical experts: 

(i) The continued applicability of the current approach to funding HCFC production 
phase-out being based on the assumption of plant closures; 

(ii) The timing of funding HCFC production phase-out in view of the long duration 
between the HCFC freeze in 2013 and the final phase-out in 2030, taking into 
consideration that production and consumption phase-out could take place 
simultaneously; 

(iii) The eligibility of the CFC/HCFC-22 swing plants in view of the commitment in 
the CFC production phase-out agreement not to seek funding again from the 
Multilateral Fund for closing down HCFC facilities that use the existing CFC 
infrastructure; 
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(iv) The cut-off date for funding eligibility of HCFC production phase-out; 

(v) Other measures that could facilitate management of HCFC production phase-out; 
and 

(vi) Other issues related to the HCFC production sector, taking in account 
subparagraph (g)(ii) above. 

(h) That the Secretariat would work with the implementing agencies to examine the existing 
guidelines for country programmes and sector plans (decision taken at the 3rd Meeting of 
the Executive Committee and decision 38/65), and propose draft guidelines to the 54th 
Meeting for the preparation of HCFC phase-out management plans incorporating HCFC 
surveys, taking into consideration comments and views relating to such guidelines 
expressed by Executive Committee members at the 53rd Meeting and the submissions to the 
54th Meeting referred to in paragraph (l) below, and that the Executive Committee would 
do its utmost to approve the guidelines at its 54th Meeting; 

(i) That the Secretariat, in consultation with technical experts with knowledge of experiences 
in Article 5 countries with different levels of development and non-Article 5 countries, 
would prepare by 25 March 2008 a preliminary discussion document providing analysis on 
all relevant cost considerations surrounding the financing of HCFC phase-out, taking into 
account the views expressed by Executive Committee Members in the submissions referred 
to in paragraph (l) below, and including: 

(i) Information on the cost benchmarks/ranges and applicability of HCFC substitute 
technologies; and 

(ii) Consideration of substitute technologies, financial incentives and opportunities 
for co-financing which could be relevant for ensuring that the HCFC phase-out 
resulted in benefits in accordance with paragraph 11(b) of decision XIX/6 of the 
Nineteenth Meeting of the Parties; 

(j) That the current classifications of low-volume-consuming (LVC) countries and small and 
medium-sized enterprises (SMEs) should be maintained until the cost-effectiveness 
thresholds of HCFC phase-out had been developed and the potential impact of those 
thresholds on LVC countries and SMEs had become better known. It would then be 
possible to review those classifications including a classification for very low-volume 
consuming countries, and current policies and funding arrangements targeting those 
countries and enterprises; 

(k) To note that the following cut-off dates for funding HCFC phase-out had been proposed: 

(i) 2000 (Cap of HCFC production/consumption in one major country); 

(ii) 2003 (Clean Development Mechanism); 

(iii) 2005 (proposal for accelerated phase-out of HCFCs); 

(iv) 2007 (Nineteenth Meeting of the Parties); 

(v) 2010 (end of the baseline for HCFCs); 

(vi) Availability of substitutes; 
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(l) As a matter of priority, and taking into account paragraphs 5 and 8 of decision XIX/6 of the 
Nineteenth Meeting of the Parties, to invite Executive Committee Members to submit their 
views on the following issues to the Secretariat, by 15 January 2008, with the 
understanding that the Secretariat would make the submissions available to the 54th 
Meeting: 

(i) Elements the Secretariat should consider in the draft guidelines for the 
preparation of national HCFC phase-out management plans; 

(ii) Cost considerations to be taken into account by the Secretariat in preparing the 
discussion document referred to in paragraph (i) above; 

(iii) Cut-off date for funding eligibility; and 

(iv) Second-stage conversions; 

(m) To approve 2008 expenditure of up to US $150,000 to cover the costs of consultations with 
technical experts and other stakeholders required for the preparation of the documents 
referred to in the present decision. 

 
Decision 54/39:  Draft guidelines for the preparation of HCFC phase-out management plans 
incorporating HCFC surveys (decision 53/37(h) 
 
After having considered the revised text submitted by the contact group, the Executive Committee 
decided to adopt the following guidelines: 

(a) Countries should adopt a staged approach to the implementation of an HCFC phase-out 
management plan (HPMP), within the framework of their over-arching-strategy; 

(b) As soon as possible and depending on the availability of resources, countries should 
employ the guidelines herein to develop, in detail, stage one of the HPMPs, which would 
address how countries would meet the freeze in 2013 and the 10 per cent reduction in 2015, 
with an estimate of related cost considerations and applying cost guidelines as they were 
developed; 

(c) The elaboration of stage one of the HPMP and subsequent stages should be developed as 
follows: 

(i) For countries with consumption in the servicing sector only: 

a) To be consistent with existing guidelines for the preparation of 
RMPs/RMP updates pursuant to decisions 31/48 and 35/57; and, if 
applicable, with the preparation of TPMPs pursuant to decision 45/54; 

b) To contain commitments to achieve the 2013 and 2015 HCFC control 
measures and include a performance-based system for HPMPs based on 
the completion of activities in the HPMP to enable the annual release of 
funding for the HPMP; 

(ii) For countries with manufacturing sectors using HCFCs, HPMPs should contain a 
national performance-based phase-out plan (NPP) with one or several substance 
or sector-based phase-out plans (SPP) consistent with decision 38/65 addressing 
consumption reduction levels sufficient to achieve the 2013 and 2015 HCFC 
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control measures and provide starting points for aggregate reductions, together 
with annual reduction targets; 

(d) For countries that chose to implement investment projects in advance of completion of the 
HPMP: 

(i) The approval of each project should result in a phase-out of HCFCs to count 
against the consumption identified in the HPMP and no such projects could be 
approved after 2010 unless they were part of the HPMP; 

(ii) If the individual project approach was used, the submission of the first project 
should provide an indication of how the demonstration projects related to the 
HPMP and an indication of when the HPMP would be submitted;  

(e) Consideration should be given to providing funding for assistance to include HCFC control 
measures in legislation, regulations and licensing systems as part of the funding of HPMP 
preparation as necessary and confirmation of the implementation of the same should be 
required as a prerequisite for funding implementation of the HPMP;  

(f) In cases where there were multiple implementing agencies in one country, a lead agency 
should be designated to coordinate the overall development of stage one of the HPMP; 

(g) HPMPs should contain cost information at the time of their submission based on and 
addressing:  

(i) The most current HCFC cost guidelines at the time of submission; 

(ii) Alternative cost scenarios based on different potential cut-off dates for new 
capacity if a specific cut-off date had not yet been decided, for funding eligibility 
of manufacturing facilities as specified in decision 53/37(k), as well as the 
current policy for a 25 July 1995 cut-off date; 

(iii) Alternative cost scenarios for the operational and capital costs for second 
conversions;  

(iv) The incremental costs of regulating import and supply to the market of HCFC 
dependent equipment once proven alternatives were commercially available in 
the country and describing the benefits to the servicing sector of associated 
reduced demand; 

(v) Cost and benefit information based on the full range of alternatives considered, 
and associated ODP and other impacts on the environment including on the 
climate, taking into account global-warming potential, energy use and other 
relevant factors;  

(h) Countries and agencies were encouraged to explore potential financial incentives and 
opportunities for additional resources to maximize the environmental benefits from HPMPs 
pursuant to paragraph 11(b) of decision XIX/6 of the Nineteenth Meeting of the Parties; 
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(i) HPMPs should address: 

(i) The use of institutional arrangements mentioned in decision 53/37(e) and (f);  

(ii) The roles and responsibilities of associations of refrigeration technicians and 
other industry associations and how they could contribute to HCFC phase-out; 
and 

(j) HPMPs should, as a minimum, fulfil the data and information requirements, as applicable, 
listed in the indicative outline for the development of HPMPs, as set out in Annex XIX to 
the present report. 

 

Decision 56/16: Cost structure for determining funding levels for preparation of HCFC investment 
and associated activities 
 
On the basis of the text proposed by the contact group, the Executive Committee decided: 

(a) To note document UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/13 regarding a cost structure for determining 
funding levels for preparation of HCFC investment and associated activities (decision 
55/13(d));  

(b) To define the elements of a cost structure for funding the preparation of an overall HCFC 
phase-out management plan (HPMP) in line with decision 54/39 and comprising several 
components as follows: 

(i) Assistance for policy and legislation, e.g. to develop new or extend existing 
legislation regarding HCFC, products containing HCFCs, quotas, and licences; 

(ii) Survey of HCFC use and analysis of data; 

(iii) Development and finalization of the HPMP including its stage one to address the 
2013 and 2015 control measures, the latter being akin to a terminal phase-out 
management plan (TPMP) or a refrigeration service sector plan;  

(iv) Development of investment activities for the HCFC-consuming manufacturing 
sectors for stage one of an HPMP, if such activities were necessary; 

(c) To provide funding for elements (b)(i) to (iii) above as specified in the table below, based 
on the countries’ HCFC consumption for 2007, while applying decision 55/13(a), (b) and 
(c): 

Group according to consumption pattern Funding for above components 
(b)(i) to (iii) 

Countries with zero consumption of HCFC US $30,000
Countries with consumption only of HCFC-22, or 
consumption below 6 ODP tonnes/year 

US $85,000

Countries with medium consumption, between 6 
ODP tonnes/year and 100 ODP tonnes/year 

US $150,000

Countries with consumption higher than 100 ODP 
tonnes/year  

US $195,000
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(d) To limit the maximum funding provided for the element (b)(iv) of the HPMP for any 

country with a manufacturing sector using HCFCs as per the following table based on the 
countries’ HCFC consumption for 2007, on the understanding that those limits represented 
maximum amounts and requests for project preparation would have to justify the level of 
funding up to that amount, and on the understanding that preparation costs for 
demonstration projects according to decision 55/43 paragraphs (b) to (f) were not taken 
into account when calculating that level of funding;  

Consumption limit (ODP tonnes) Investment preparation limit 
Up to 100  $100,000
101 –300  $200,000
301-500 $250,000
501 – 1,000  $300,000
1,001 and above $400,000

 
(e) To define five manufacturing sub-sectors as follows: air-to-air air conditioning systems; 

refrigeration (including all refrigeration, heat pumps and air conditioning sub-sectors 
except air-to-air air conditioning systems); polyurethane foam; extruded polyurethane 
(XPS) foam; and solvent uses in manufacturing; 

(f) To provide funding for the element (b)(iv) of the HPMP for countries with manufacturing 
capacity up to a maximum specified below, to be determined by the total number of 
enterprises to be converted under HPMP stage one in the relevant sub-sector as defined 
under paragraph (e) above, excluding those enterprises with demonstration projects that 
might be chosen by the Executive Committee according to decision 55/43, paragraphs (b) 
to (f):  

(i) One enterprise to be converted in a manufacturing sector: US $30,000;  

(ii) Two enterprises to be converted in a manufacturing sector: US $60,000;  

(iii) Three to 14 enterprises to be converted in a manufacturing sector: US $80,000; 

(iv) Fifteen or more enterprises to be converted in a manufacturing sector: 
US $150,000;  

(g) That in the case where Parties wish to submit requests for preparation of sub-sector plans in 
the approved sectors, the total funding available for all sub-sector plans in each sector 
should not exceed US $150,000; 

(h) Not to apply the provisions in subparagraphs (c), (e) and (f) above to China;  

(i) To request that for demonstration projects, according to decision 55/43 paragraphs (b) to 
(f), the request for preparation funds should include specification of country, sector, brief 
description of the project, approximate ODP tonnes phase-out to be achieved, the 
enterprise(s) to be addressed, if relevant, and the date when they began operation, reference 
to the relevant sub-paragraph of decision 55/43, and a description of compelling reasons as 
to why the Executive Committee should choose this project as described in 
decision 55/43 (b). Funding could be provided up to the following levels:  

(i) Stand-alone demonstration projects (55/43) in a manufacturing sector, per 
project:  US $30,000;  
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(ii) Umbrella demonstration projects (55/43) with three to 14 beneficiaries in one 
manufacturing sector, per umbrella project:  US $80,000; 

(iii) Projects addressing 15 or more beneficiaries could not receive preparation 
funding for demonstration projects related to decision 55/43; and 

(j) To request the Secretariat to apply this cost structure when assessing the eligibility for 
funding of the different elements of the HPMP preparation, and to propose adjustments to 
the structure, in particular with regard to investment and associated activities, to the 
Executive Committee when necessary. 
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