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 تعليقات وتوصية أمانة الصندوق
 
أمريكيا لتعديالت برنامج عمله لعام  دوالرا 1,272,234ة التنفيذية على مبلغ يطلب اليونيب موافقة اللجن .2

 مع عدم اقتران ذلك بأي تكاليف لدعم الوكالة. ومرفق التقديم بھذه الوثيقة. 2012

 التالي النشاطات المقترحة في تعديالت برنامج عمل اليونيب. 1ويتضمن الجدول  .3

 : تعديالت برنامج عمل اليونيب1الجدول 
 

المبلغ  النشاط/ المشروع البلد
المطلوب 

(بالدوالرات 
 األمريكية)

المبلغ 
الموصي به 
(بالدوالرات 
 األمريكية)

القسم ألف: نشاطات يوصي بالموافقة الشاملة عليھا
: تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي1ألف 

بوليفيا (دولة متعددة 
 الجنسيات)

 78,867 78,867 )الثامنة التعزيز المؤسسي (المرحلة تجديد مشروع

 70,000 70,000 التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة) تجديد مشروع ي (دار السالم)برون
 60,000 60,000 التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة) تجديد مشروع  كوكالجزر 
 60,000 60,000 التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة) تجديد مشروع  فيجي
 60,000 60,000 التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة) مشروعتجديد  غامبيا
 60,000 60,000 التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة) تجديد مشروع غرينادا

 60,000 60,000 التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة) تجديد مشروع غينيا بيساو
جمھورية الو الشعبية 

 الديمقراطية
 60,000 60,000 (المرحلة السادسة) التعزيز المؤسسي تجديد مشروع

 60,700 60,700 التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة) تجديد مشروع مدغشقر
 60,000 60,000 التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة) تجديد مشروع لديفم

واليات ميكرونزيا 
 الموحدة

 التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة) تجديد مشروع
60,000 60,000 

 60,000 60,000 التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة) تجديد مشروع اورون
 60,000 60,000 التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة) تجديد مشروع  نيبال

 69,334 69,334 التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة) تجديد مشروع جمھورية مولدوفا
المملكة العربية 

 السعودية
 200,000 200,000 المؤسسي (المرحلة الثانية)التعزيز  تجديد مشروع

 73,333 73,333 التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة) تجديد مشروع سورينام
 60,000 60,000 التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة) تجديد مشروع توفالو
 60,000 60,000 التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة) تجديد مشروع فانواتو

 1,272,234 1,272,234الفرعي ألف المجموع
 0 0 تكاليف دعم الوكالة (الشيء بالنسبة للتعزيز المؤسسي)

 1,272,234 1,272,234 المجموع:
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  القسم ألف: نشاطات يوصي بالموافقة الشاملة عليھا

  : تحديد مشروعات التعزيز المؤسسي 1ألف 

 ؛دوالر أمريكي 78,867: (المرحلة الثامنة) )القومياتبوليفيا (دولة متعددة  )أ (

 دوالر أمريكي؛ 70,000(المرحلة الثالثة):  بروناي (دار السالم) )ب (

 دوالر أمريكي؛ 60,000: (المرحلة الرابعة) جزر كوك )ج (

 دوالر أمريكي؛ 60,000 :(المرحلة الثامنة) فيجي )د (

 دوالر أمريكي؛ 60,000 :غامبيا (المرحلة السابعة) ) )ه (

 دوالر أمريكي؛ 60,000 :) غرينادا (المرحلة الرابعة) )و (

 دوالر أمريكي؛ 60,000 :) غينيا بيساو (المرحلة الثالثة) )ز (

 ؛دوالر أمريكي 60,000: جمھورية الو الشعبية الديمقراطية (المرحلة السادسة) )ح (

 ؛دوالر أمريكي 60,700: مدغشقر (المرحلة الخامسة) )ط (

 دوالر أمريكي؛ 60,000:  مولدوفا (المرحلة السابعة) )ي (

 دوالر أمريكي؛ 60,000:  (المرحلة الرابعة) الموحدةواليات ميكرونزيا  )ك (

 دوالر أمريكي؛ 60,000:  ناورو (المرحلة الرابعة) )ل (

 دوالر أمريكي؛ 60,000 : (المرحلة السابعة) نيبال )م (

 دوالر أمريكي؛ 69,334 :(المرحلة السابعة)  جمھورية مولدوفا )ن (

 ر أمريكي؛دوال 200,000: المملكة العربية السعودية (المرحلة الثانية)  )س (

 دوالر أمريكي؛ 73,333: سورينام (المرحلة الرابعة)  )ع (

 دوالر أمريكي؛ 60,000: توفالو (المرحلة الرابعة)  )ف (

 دوالر أمريكي؛60,000: فانواتو (المرحلة الرابعة)  )ص (

 وصف المشروع

بات قدم اليونيب طلبات لتحديد مشروعات التعزيز المؤسسي للبلدان المذكورة أعاله. وترد أوصاف الطل .3
 الخاصة بتلك البلدان في المرفق األول بھذه الوثيقة.

 تعليقات األمانة

استعرضت أمانة الصندوق التقارير النھائية للتعزيز المؤسسي وخطط العمل التي قدمھا اليونيب نيابة عن  .4
جمھورية الو  ،بيساو غينيا ،غرينادا ،غامبيا ،فيجي ،كوكالجزر ، ي (دار السالم)برون، القومياتدولة بوليفيا المتعددة 
المملكة  ،جمھورية مولدوفا، نيبال ،ناورو ،الموحدة زيايواليات ميكرون ،مولدوفا ،مدغشقر ،الشعبية الديمقراطية
دمت باستخدام الصيغة المنقحة لتجديدات التعزيز المؤسسي التي التي ق فانواتو ،توفالو ،سورينام ،العربية السعودية

، وأشارت إلى أن البلدان في حالة امتثال ألھداف إزالة المواد المستنفدة لألوزون 61/43ووفق عليھا بمقتضى المقرر 
لدى نظر ھذه  61/43(أ) و59/47و 59/17بموجب بروتوكول مونتريال. وأخذت األمانة في االعتبار المقررات 

إلبقاء على تمويل دعم حيث قررت اللجنة التنفيذية "ا 61/43الطلبات الخاصة بالتعزيز المؤسسي وخاصة المقرر 
التعزيز المؤسسي عند المستويات الجارية وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي لفترة السنتين الكاملة اعتبارا من 

  ."االجتماع الحادي والستين
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 توصية األمانة

عددة توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على طلبات تحديد التعزيز المؤسسي لكل من دولة بوليفيا المت .5
جمھورية الو الشعبية  ،غينيا بيساو ،غرينادا ،غامبيا ،فيجي ،كوكالجزر ، ي (دار السالم)برون، القوميات

المملكة العربية  ،جمھورية مولدوفا، نيبال ،ناورو ،الموحدة زيايواليات ميكرون ،مولدوفا ،مدغشقر ،الديمقراطية
المبين في الجدول األول بھذه الوثيقة.وقد ترغب اللجنة التنفيذية التمويل  بمستوى فانواتو ،توفالو ،سورينام ،السعودية

 في أن تبدي للحكومات المعنية التعليقات التي ترد في المرفق الثاني بھذه الوثيقة.
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 المرفق األول

 مقترحات مشروعات التعزيز المؤسسي

  ديد التعزيز المؤسسيج: تالقومياتدولة بوليفيا المتعددة 

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 )األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية

 91,000 1995 -تشرين الثانينوفمبر/  المرحلة األولى:
 60,670 1998 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة الثانية:
 60,670 2001 -يوليو/ تموز المرحلة الثالثة:
 100,000 2003 -يوليو/ تموز المرحلة الرابعة:
 78,867 2005 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة الخامسة:
 78,867 2007 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة السادسة:
 78,868   2009 ينوفمبر/تشرين الثان  المرحلة السابعة:

   2010 وإبريل/نيسان 
المجموع:

 
548,942 

 78,867 )(بالدوالرات األمريكية )(المرحلة الثامنة المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد:
 78,867  )الثامنة (بالدوالرات األمريكية المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة

 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية
التكاليف اإلجمالية للمرحلة الثامنة للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف 

  )(بالدوالرات األمريكية
78,867 

 1995 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 2011  الھيدروكلوروفلوروكربونيةتاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

  :)استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزون
 75.7 )1997- 1995(متوسط  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  

 0.0 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.3 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
-2009(متوسط  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  

2010(  6.1 
 0.6 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل  (و)

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2010أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
  :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  
 0.0  )نية (الھالوناتالمرفق ألف، المجموعة الثا(ب)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
 7.7   )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  
 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

 7.7 المجموع: 
 2010 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 2,861,005 : )(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
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 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 2,339,328  :)(بالدوالرات األمريكية )2010المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون األول 
(باألطنان بقدرات  )2012فدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان المواد المستن

 111.6 :)استنفاد األوزون
(باألطنان بقدرات  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 

 :)األوزوناستنفاد 
106.5 

 

 نفيذية.موجز النشاطات واألموال التي وافقت عليھا اللجنة الت .1

 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 1,047,063 المشروعات االستثمارية (أ)

 548,942 التعزيز المؤسسي: (ب)
 1,265,000 إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى: (ج)

 2,861,005 :المجموع 
 

 ر المرحليالتقري

وزارة البيئة والمياه بدعم من وحدة األوزون الوطنية، خالل المرحلة الحالية من مشروع التعزيز  واصلت .2
، كان استھالك المواد الكلوروفلوروكربونية 2010المؤسسي، تنفيذھا بروتوكول مونتريال بنجاح. ففي عام 
ستكملت وحدة األوزون الوطنية في دولة بوليفيا المتعددة والھالونات ورابع كلوريد الكربون وبروميد الميثيل صفرا. وا

الجنسيات تنفيذ خطتھا المتعلقة بإدارة اإلزالة النھائية للكلوروفلوروكربون، وحصلت على موافقة على خطة إدارة 
ين عملية التصديق على تعديل بيج طة عمل لدعم وتسريعإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتابعت تنفيذ خ

. وأعدت وحدة األوزون الوطنية كذلك مرسوما جديدا للرقابة 2012التي يتوقع استكمالھا في نوفمبر/ تشرين الثاني 
لحصص استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون الذي يجري النظر فيه على المواد المستنفدة لألوزون تتضمن نظاما 

في الوزارة. ونفذت جميع أنشطة نشر المعلومات والتوعية حاليا للموافقة عليه من جانب السلطات الرفيعة المستوى 
العامة وفقا لخطة العمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والمؤسسات الحكومية واألكاديميات، والمنظمات 

  غير الحكومية والقطاع الخاص بما في ذلك المستخدمين النھائيين.

 خطة العمل

على تحقيق  القومياتالتعزيز المؤسسي في دولة بوليفيا المتعددة سوف تركز المرحلة القادمة لمشروع  .3
االمتثال لجميع التزامات البلد بموجب بروتوكول مونتريال والمحافظة على ھذا االمتثال، وتشمل األنشطة الرئيسية 

ئحة مستكملة المقررة لھذه المرحلة استكمال عملية التصديق على تعديل بيجين من جانب المجلس الوطني، واعتماد ال
للمواد المستنفدة لألوزون، وتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وستعزز 
وحدة األوزون الوطنية كذلك مراكز التدريب على التبريد، وبرنامج اعتماد شھادات الفنيين من خالل المساعدات 

البديلة، وستواصل القيام بأنشطة التدريب والتوعية العامة بشأن حماية طبقة التقنية والمعلومات عن التكنولوجيات 
األوزون. وستضمن حكومة دولة بوليفيا المتعددة الجنسيات كذلك تقديم تقارير البرنامج القطري وتقارير استھالك 

 األوزون. المواد المستنفدة لألوزون بطريقة حسنة التوقيت ألمانة الصندوق المتعدد األطراف وأمانة
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 ي دار السالم: تحديد التعزيز المؤسسيبرون

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية)

 80,000 1998 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة األولى:
 70,000 2004 -تموز يوليو/ المرحلة الثانية:

 150,000 :المجموع 
 70,000 ):(بالدوالرات األمريكية الثالثة المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد

 70,000 ):(بالدوالرات األمريكية الثالثة المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة
 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية

للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف  الثالثةلة التكاليف اإلجمالية للمرح
 (بالدوالرات األمريكية)

70,000 

 1998 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 2012 تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :)ان بقدرات استنفاد األوزوناستھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطن
 78.2 )1997- 1995(متوسط  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  

 0.0 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
-2009(متوسط  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  

2010( 6.1 
 0.0 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2010مواد المستنفدة لألوزون (أحدث استھالك مبلغ عنه لل
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  
 0.0  )المرفق ألف، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
 6.9  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  
 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

 6.9 :المجموع 
 2011 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 1,001,800  :)(بالدوالرات األمريكية )2012موافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان المبلغ ال
 282,263 :)(بالدوالرات األمريكية )2010المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون األول 

(باألطنان بقدرات  )2012المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان 
 67.1 :)ألوزوناستنفاد ا

(باألطنان بقدرات  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 :)األوزوناستنفاد 

66.5 

  
 
 تي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية.موجز النشاطات واألموال ال .4
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 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 52,800 ت االستثماريةالمشروعا (أ)

 150,000 التعزيز المؤسسي: (ب)
 799,000 إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى: (ج)

 1,001,800 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

دار السالم في تحقيق  يدعم كبير لبرونأدى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعزيز المؤسسي إلى توفير  .5
شروع التعزيز االمتثال اللتزامات إزالة المواد المستنفدة لألوزون خالل الفترة قيد اإلبالغ. فعلى سبيل المثال، فإن م

ي دار السالم تحقيق اإلنفاذ والرصد الفعالين لنظام إصدار التراخيص من خالل نظام التصريح المؤسسي أتاح لبرون
لملكية للجمارك التعاون المنتظم بين إدارة البيئة والمتنزھات والمجاالت الترويحية واإلدارة اباالستخدام. وقد ساعد 
ي دار السالم في أن ترصد بصورة دقيقة استھالك المواد المستنفدة لألوزون. وعالوة على نظام والضرائب في برون

عزيز المؤسسي، الوعي العام والخاص ي دار السالم، من خالل مشروع التار التراخيص، استثارة حكومة برونإصد
اجتماعات الشبكات بالمستخدمين النھائيين بشأن الحاجة إلى إزالة المواد المستنفدة لألوزون. وقد أتاحت المشاركة في 

اإلقليمية، واجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية، واجتماع األطراف في بروتوكول مونتريال الفرصة للموظفين 
كتساب المزيد من الفھم للمقررات الخاصة بإزالة المواد المستنفدة لألوزون، والمعارف والخبرات التي الحكوميين ال

يمكن تطبيقھا على الصعيد المحلي. وقد أسفر ذلك عن عدم استيراد المواد الكلوروفلوروكربونية ابتداء من تاريخ 
زون خالل غير قانوني في المواد المستنفدة لألو اتجار، ولم يحدث أي 2010اإلزالة النھائية في يناير/ كانون الثاني 

 ي دار السالم في حالة امتثال لجميع التزاماتھا بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون.تلك الفترة. وكانت برون

  خطة العمل

ة ي دار السالم، خالل المرحلة الثالثة من مشروع التعزيز المؤسسي تنفيذ األنشطسوف تواصل حكومة برون .6
والمبادرات الرامية إلى االمتثال اللتزامات خفض استھالك المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك تنفيذ المرحلة األولى 
 من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسيجري تطبيق نظام حصص الھيدروكلوروفلوروكربون

السالم أيضا خالل العامين القادمين بتطبيق اشتراطات  ي دارستقوم حكومة برونفصاعدا. و 2013اعتبارا من 
-التوسيم، وفرض قيود االستيراد على جميع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باستثناء الھيدروكلوروفلوروكربون

اد ، واعتماد فنيي التبريد وتكييف الھواء، وفرض القيود على إنشاء قدرات جديدة لتصنيع المنتجات باستخدام المو22
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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 كوك: تجديد التعزيز المؤسسيالجزر 

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية)

 15,000 2004 -ديسمبر/ كانون األولالبداية
 15,000 2006 -بر/ تشرين الثانينوفم المرحلة األولى

 15,000 2007 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة الثانية: السنة األولى
 32,500 2009 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة الثانية: السنة الثانية

 60,000 2010 -ديسمبر/ كانون األول المرحلة الثالثة
 137,500 :المجموع 

 60,000 ):(بالدوالرات األمريكية الرابعة جديدالمبلغ المطلوب لمرحلة الت
 60,000 ):(بالدوالرات األمريكية الرابعة المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة

 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية
للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف  الرابعةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 

 (بالدوالرات األمريكية)
60,000 

 2004 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 2011 تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :)استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزون
 1.7 )1997- 1995(متوسط  )المواد الكلوروفلوركربونيةالمرفق ألف، المجموعة األولى ((أ)  

 0.0 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0 )2000-1998وسط (مت )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
-2009(متوسط  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  

2010( 0.1 
 0.0 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2010أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
 :7فقا للمادة و )األوزون

 

 0.0  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  
 0.0  )المرفق ألف، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
 0.1  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  
 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

 0.1 :المجموع 
 2010 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 208,750  :)ة(بالدوالرات األمريكي )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
 61,223 :)(بالدوالرات األمريكية )2010المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون األول 

(باألطنان بقدرات  )2012المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان 
 :)استنفاد األوزون

1.4 

(باألطنان بقدرات  )2010األول  المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون
 0.5 :)األوزوناستنفاد 
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 موجز النشاطات واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية. .7

 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 0 المشروعات االستثمارية (أ)

 137,500 التعزيز المؤسسي: (ب)
 71,250 عدات التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:إعداد المشروع والمسا (ج)

 208,750 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

كوك، خالل المرحلة السابقة لمشروع التعزيز المؤسسي تنقيح الالئحة المتعلقة الواصلت حكومة جزر  .8
وفلوروكربونية، وإدراج نظام لحصص بالمواد المستنفدة لألوزون لدعم اإلزالة المعجلة للمواد الھيدروكلور

الھيدروكلوروفلوروكربون في الالئحة، وإجراء عمليات تدريب للجمارك والممارسات الجيدة في التدريب الخاص 
بالتبريد، واستكمال عملية اإلعداد لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ووفق عليھا خالل 

للجنة التنفيذية. وعالوة على ذلك، واصلت وحدة األوزون الوطنية رصد بيانات استھالك  االجتماع الثالث والستين
المواد المستنفدة لألوزون وجمعھا واإلبالغ عنھا، وتنظيم أنشطة التوعية بما في ذلك االحتفال بيوم األوزون في 

 .من الجمھورالذي حصلت بشأنه على معلومات مسترجعة إيجابية  2011

 خطة العمل

وف تركز خطة العمل للمرحلة القادمة على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. س .9
وستقوم وحدة األوزون الوطنية بتنسيق عملية االنتھاء من تنقيح الالئحة لتقديمھا لمجلس الوزراء، وتنفيذ النظام 

تيراد المواد المستنفدة لألوزون، وإضفاء الطابع اإللكتروني لسجل البيانات الذي وضع إلدارة تصاريح وتراخيص اس
الرسمي على التعاون القائم مع إدارة الجمارك من خالل التوقيع على مذكرة تفاھم، ومواصلة تعزيز قدرات الجمارك 
على رصد المواد المستنفدة لألوزون من خالل التدريب، ومواصلة دعم عملية إنشاء رابطة التبريد وتكييف الھواء من 

 الل المراسالت المنتظمة والتدريب على ممارسات التبريد الجيدة.خ
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 فيجي: تجديد التعزيز المؤسسي

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
  األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية)

 199465,890 -مارس/ آذار المرحلة األولى:
 199943,930 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة الثانية:
 57,000 2002 -يوليو/ تموز المرحلة الثالثة:

 200430,000 -ديسمبر/ كانون األول المرحلة الرابعة (السنة األولى):
 200530,000 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة الرابعة (السنة الثانية):

 200660,000 -بر/ تشرين الثانينوفم المرحلة الخامسة:
 200860,000 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة السادسة:
 201060,000 -يوليو/ تموز المرحلة السابعة:

 406,820 :المجموع 
 60,000 )(بالدوالرات األمريكية )المرحلة الثامنة( :المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد
 60,000  )الثامنة (بالدوالرات األمريكية : مرحلةالمبلغ الموصى بالموافقة عليه لل

 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية
التكاليف اإلجمالية للمرحلة الثامنة للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف 

 )(بالدوالرات األمريكية
60,000 

 1993 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 2011 ريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتا

  :)استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزون
 33.4 )1997- 1995(متوسط  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  

 0.0 )1997-1995(متوسط  )عة الثانية (الھالوناتالمرفق باء، المجمو(ب)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
-2009(متوسط  )فلوروكربونيةالمرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلورو(ھ)  

2010( 8.5 
 0.7 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2011أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )يةالمرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربون(أ)  
 0.0  )المرفق ألف، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
 14.46  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  
 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

 14.46 :المجموع 
 2011 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 1,143,145  :)(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
 838,885 :)دوالرات األمريكية(بال )2010المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون األول 

(باألطنان بقدرات  )2012المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان 
 31.0 :)استنفاد األوزون
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 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

(باألطنان بقدرات  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 :)األوزوناستنفاد 

31.0 

 
 طات واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية.موجز النشا .10

 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا 

(بالدوالرات 
 )األمريكية

 71,800 المشروعات االستثمارية (أ)
 406,820 التعزيز المؤسسي: (ب)
 664,525 إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى: (ج)

 1,143,145 :المجموع 
  

 التقرير المرحلي

المؤسسي، تنفيذ خطة إدارة اإلزالة استكملت فيجي بنجاح، خالل المرحلة السابعة من مشروع التعزيز  .11
ويجري حاليا تشغيل نظام التراخيص/ التصاريح النھائية وإعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

دة لألوزون في فيجي، وقد وضع نظام الرقابة على الواردات والصادرات من للمواد المستنف
الھيدروكلوروفلوروكربون ويجري إنفاذه بمنتھى الدقة. وعالوة على ذلك، تنظم وحدة األوزون الوطنية بصورة 

اركت الوحدة أنشطة للتوعية خالل الفترة قيد اإلبالغ. وشمستمرة برامج التدريب للفنيين وموظفي الجمارك وأجرت 
بنشاط في االجتماعات اإلقليمية والدولية. وعلى المستوى اإلقليمي، ساعدت فيجي البلدان المجاورة على تنفيذ التدريب 
على الممارسات الجيدة وحلقات العمل المعنية بتدريب موظفي  الجمارك، وساعدت في بناء قدرات موظفي األوزون 

 نوب.الجدد في إطار التعاون بين بلدان الج

 خطة العمل

ستتركز جھود الحكومة خالل العامين القادمين على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  .12
الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسيجري تنفيذ تدريب الفنيين وبرنامج االسترجاع وإعادة التدوير وفقا للجدول الزمني 

طنية التدريب لموظفي الجمارك وتواصل العمل المتفق عليه بشأن خطة إدارة اإلزالة وسوف توفر وحدة األوزون الو
مع إدارة الجمارك  الجمارك في تعزيز الرقابة على الحدود. وسيجري تعديل مذكرة التفاھمبصورة وثيقة مع إدارة 

وتحسينھا. وستعمل وحدة األوزون الوطنية كذلك مع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن إدراج المعدات المحتوية على 
فلوروكربون في اإلستراتيجية الجديدة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسيجري تشكيل الھيدروكلورو

مجلس وطني لتقييم حصص الھيدروكلوروفلوروكربون وتخصيصھا والموافقة عليھا. كما ستواصل الوحدة الجمع 
 الدوري للبيانات وإبالغھا وبرنامجھا لإلرشاد للتوعية العامة.
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 لتعزيز المؤسسيغامبيا: تجديد ا

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب  الوكالة المنفذة
  األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية)

 42,200 1996 -مايو/ أيار المرحلة األولى:
 28,000 2000 -مايو/ أيار المرحلة الثانية:
 200336,753انون األول ديسمبر/ ك المرحلة الثالثة:
 60,000 2006 -أبريل/ نيسانالمرحلة الرابعة 
 60,000 2008 -أبريل/ نيسان المرحلة الخامسة:
 60,000 2010 -يوليو/ تموز المرحلة السادسة:

 286,773 :المجموع 
 60,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالسابعة  المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد

 60,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالسابعة  ى بالموافقة عليه للمرحلةالمبلغ الموص
 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية

للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد  السابعةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 
 )األطراف (بالدوالرات األمريكية

60,000 

 1996 ج القطريتاريخ الموافقة على البرنام
 2011 تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :)استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزون
 23.8 )1997- 1995(متوسط  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  

 0.0 )1997-1995(متوسط  )لمرفق باء، المجموعة الثانية (الھالوناتا  )ب(
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون  )ج(
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل  )د(
-2009(متوسط  )مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرفق جيم، المجموعة األولى (ال  )ھ(

2010( 1.5 
 0.0 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل  )و(

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2010أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )الكلوروفلوركربونية المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد  )أ(
 0.0  )المرفق ألف، المجموعة الثانية (الھالونات  )ب(
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون  )ج(
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل  )د(
 1.5  )لوروكربونيةالمرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروف  )ھ(

 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  
 1.5 :المجموع 

 2010 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 
 1,141,473  :)(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 

 986,358 :)(بالدوالرات األمريكية )2010ول المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون األ
(باألطنان بقدرات  )2012المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان 

 42.7 :)استنفاد األوزون
(باألطنان  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 

 :)األوزونبقدرات استنفاد 
42.5 
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 موجز النشاطات واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية. .13

 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 243,500 المشروعات االستثمارية (أ)

 286,773 التعزيز المؤسسي: (ب)
 611,200 رية األخرى:إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثما (ج)

 1,141,473 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

اللتزامات بروتوكول مونتريال بشأن إزالة جمع المواد الخاضعة للرقابة. وخالل  غامبيا في حالة امتثال .14
مرحلة التعزيز المؤسسي الحالية، بذلت وحدة األوزون الوطنية مجھودا خاصة لتنفيذ مختلف خطط إزالة المواد 

استثارة الوعي، وتوفير التدريب وبناء القدرات لفنيين التبريد وموظفي الجمارك  ستنفدة لألوزون، وأنشطة الم
من فنيي التبريد  249وغيرھم من موظفي إنفاذ القوانين. فقد تم في إطار خطة إدارة اإلزالة النھائية تدريب نحو 

ريد ومراقبة غازات التبريد المحظورة على التوالي. من موظفي الجمارك على المناولة السليمة لغازات التب 180و
وعالوة على برامج تدريب والتوعية، جرى تزويد نقاط الدخول الجمركية بأجھزة تحديد ھوية غازات التبريد. وقد 
مكنت ھذه األنشطة وحدة األوزون الوطنية من إقامة عالقات عمل جيدة مع األجھزة الحكومية وروابط الصناعة 

من أصحاب المصلحة المعنيين الذين يشاركون بصورة وثيقة مع دعم أنشطة إزالة المواد المستنفدة وغير ذلك 
 لألوزون في البلد.

 خطة العمل

تھدف وحدة األوزون الوطنية إلى أن تحافظ، خالل المرحلة التالية على االمتثال لتدابير الرقابة على المواد  .15
ونتريال أو تنفيذ البرامج واالستراتيجيات الرامية إلى تحقيق اإلزالة المستنفدة لألوزون التي وضعھا بروتوكول م

التدريجية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وستعزز وحدة األوزون الوطنية الشراكات وشبكة المؤسسات المعنية 
رنامج في إطار المشاركة في تنفيذ بروتوكول مونتريال. وعالوة على ذلك، ستواصل الوحدة تنسيق ورصد أنشطة الب

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وضمان إدراج أھداف البروتوكول في السياسات والقواعد 
البيئية واالضطالع بأنشطة التوعية العامة. وستواصل الوحدة أيضا االضطالع بدور استشاري في إطار وكالة البيئة 

األوزون، وستواصل جمع وتحليل وإبالغ البيانات المتعلقة بالمواد المستنفدة  الوطنية في المسائل المتعلقة بحماية طبقة
 لألوزون وفقا لاللتزامات المحددة.
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 غرينادا: تجديد التعزيز المؤسسي

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 األمريكية)األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات 

 المرحلة األولى:
و ديسمبر/  2000مارس/ آذار 
 48,000 2004كانون األول 

 60,000 2006 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة الثانية:
 52,500 2010ابريل/ نيسان  المرحلة الثالثة:

 160,500 :المجموع 
 60,000 ):ريكية(بالدوالرات األمالمرحلة الرابعة  المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد

 60,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالرابعة  المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة
 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية

للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف  الرابعةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 
 )(بالدوالرات األمريكية

60,000 

 2000 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 2010 تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :)استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزون
 6.0 )1997- 1995توسط (م )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  

 0.0 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات  )ب(
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون  )ج(
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل  )د(
-2009(متوسط  )فق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمر  )ھ(

2010( 0.8 
 0.0 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل  )و(

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2010أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )لف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونيةالمرفق أ  )أ(
 0.0  )المرفق ألف، المجموعة الثانية (الھالونات  )ب(
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون  )ج(
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل  )د(
 0.8  )ألولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرفق جيم، المجموعة ا  )ھ(
 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل  )و(

 0.8 :المجموع 
 2011 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 765,100  :)(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
 516,367 :)(بالدوالرات األمريكية )2010نه (حتى ديسمبر/ كانون األول المبلغ المفرج ع

(باألطنان بقدرات  )2012المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان 
 8.1 :)استنفاد األوزون

ت (باألطنان بقدرا )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 :)األوزوناستنفاد 

8.1 
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 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 120,000 المشروعات االستثمارية (أ)

 160,500 التعزيز المؤسسي: (ب)
 484,600 والمشروعات غير االستثمارية األخرى:إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب (ج)

 765,100 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي
 

نفذت حكومة غرينادا بنجاح خالل الفترة قيد اإلبالغ، بروتوكول مونتريال لالمتثال لجميع االلتزامات  .17
إلى خطة إدارة إزالة المواد الوطنية. وواصلت وحدة األوزون الوطنية تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية التي تحولت 

الھيدروكلوروفلوروكربونية. وكان قد ووفق على ھذه الخطة األخيرة خالل االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية، 
. وحققت غرينادا اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد 2011وبدأت التنفيذ في يونيو/ حزيران 

نات وبروميد الميثيل، وطبقت نظام حصص الھيدروكلوروفلوروكربون اعتبارا من يناير/ كانون الكربون والھالو
أي قبل عام من سنة خط األساس. ونفذت وحدة األوزون الوطنية كذلك أنشطة التوعية العامة ونشر  2012الثاني 

ت. وقدمت تقارير تنفيذ البرنامج المعلومات من خالل اإلذاعة والتليفزيون والمقاالت الصحفية وغير ذلك من القنوا
) على التوالي ألمانة 7(بيانات المادة  2011و 2010القطري واالستھالك الوطني للمواد المستنفدة لألوزون لعامي 

 الصندوق المتعدد األطراف وأمانة األوزون.

 خطة العمل

زامات البلد بمقتضى سوف تركز األنشطة المقررة للمرحلة التالية على المحافظة على االمتثال اللت .18
بروتوكول مونتريال. وتشمل تنفيذ نظام التراخيص والحصص للھيدروكلوروفلوروكربون، وإنفاذ تدابير الرقابة لدعم 
إزالة الكلوروفلوروكربون، وتقديم تقارير استھالك المواد المستنفدة لألوزون وتنفيذ البرنامج القطري في الوقت 

ريب والتوعية العامة الموجھة للسلطات الوطنية وقطاع التبريد وتكييف الھواء. المناسب، ووضع تنسيق أنشطة التد
وسوف تشارك وحدة األوزون الوطنية في غرينادا في اجتماعات الشبكة اإلقليمية وأنشطة التعاون بين بلدان الجنوب 

 لتقاسم الخبرات واكتساب المعارف بشأن تنفيذ بروتوكول مونتريال.
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 د التعزيز المؤسسيغينيا بيساو: تجدي

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية)

 المرحلة األولى:
يوليو/ و  2003مارس/ آذار 

 90,000 2004 -تموز
 60,000 2008 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة الثانية:

 150,000 :المجموع 
 60,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالثالثة  المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد

 60,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالثالثة  المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة
 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية

عزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف للت الثالثةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 
 )(بالدوالرات األمريكية

60,000 

 2004 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 2011 تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :)فاد األوزوناستھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استن
 26.3 )1997- 1995(متوسط  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية  )أ (
 0.0 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات  )ب(
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون  )ج(

 0.0 )2000-1998(متوسط  )لمرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيلا(د)  
-2009(متوسط  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  )ھ(

2010( 1.5 
 0.0 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل  )و(

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2011ة لألوزون (أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفد
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية  )أ(
 0.0  )المرفق ألف، المجموعة الثانية (الھالونات  )ب(
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون  )ج(
 0.0  )مرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيلال  )د(
 2.86  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  )ھ(
 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل  )و(

 2.86 :المجموع 
 2010 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 967,900  :)(بالدوالرات األمريكية )2012للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان المبلغ الموافق عليه 
 699,559 :)(بالدوالرات األمريكية )2010المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون األول 

(باألطنان بقدرات  )2012المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان 
 26.4 :)استنفاد األوزون

(باألطنان بقدرات  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 :)األوزوناستنفاد 

21.3 
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 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 40,000 المشروعات االستثمارية (أ)

 150,000 التعزيز المؤسسي: (ب)
 777,900 إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى: (ج)

 967,900 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

غينيا بيساو خالل المرحلة الثانية من مشروع التعزيز المؤسسي اإلزالة الكاملة للمواد  حققت .20
وفلوروكربونية. وقامت وحدة األوزون الوطنية بتنسيق صياغة خطة إدارة إزالة المواد الكلور

الھيدروكلوروفلوروكربونية التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا الخامس والستين، وواصلت في إطار 
واعتماد فنيي التبريد وتوزيع خطة إدارة اإلزالة النھائية تنفيذ برنامج تدريب موظفي الجمارك وبرنامج تدريب 

مجموعات األدوات على الفنيين، كما اضطلعت وحدة األوزون الوطنية بأنشطة منتظمة للتوعية وجمع بيانات 
 استھالك المواد المستنفدة لألوزون للوفاء بمتطلبات اإلبالغ.

 خطة العمل

ت قضايا بروتوكول مونتريال أنشئت وحدة األوزون الوطنية في غينيا بيساو ضمن الھيكل الحكومي وحظي .21
باھتمام كاف من صانعي القرارات. وستقوم الوحدة خالل المرحلة القادمة من التعزيز المؤسسي بتنسيق وإنفاذ القواعد 
القانونية للمواد المستنفدة لألوزون وتنسيق تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، واستكمال 

مار المتبقية بموجب خطة إدارة اإلزالة النھائية، وجمع بيانات استھالك المواد المستنفدة لألوزون ورصد أنشطة االستث
لتقديمھا إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف وأمانة األوزون في الوقت المناسب، وحضور االجتماعات المتعلقة 

 الحتفال باليوم الدولي لألوزون.باألوزون بصورة منتظمة، وتنسيق أنشطة استثارة الوعي بما في ذلك ا
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 جمھورية الوس الشعبية الديمقراطية: تجديد التعزيز المؤسسي

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية)

 66,000 2001 -يوليو/ تموز المرحلة األولى:
 57,200 2004 -يوليو/ تموز المرحلة الثانية:
 60,000 2006 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة الثالثة:

 60,000 2008 -نوفمبر/ تشرين الثاني :الرابعةالمرحلة 
 60,000 2010 -يوليو/ تموز :الخامسةالمرحلة 

 303,200 :المجموع 
 60,000 ):لدوالرات األمريكية(با السادسة المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد

 60,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالسادسة  المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة
 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية

للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف  السادسةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 
 )ريكية(بالدوالرات األم

60,000 

 2001 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 2011 تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :)استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزون
 43.3 )1997- 1995(متوسط  )وركربونيةالمرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفل  )أ(
 0.0 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات  )ب(
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون  )ج(
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل  )د(
-2009(متوسط  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  )ھ(

2010( 2.3 
 0.0 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل  )و(

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2010أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية  )أ(
 0.0  )المرفق ألف، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
 2.5  )يم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرفق ج(ھ)  
 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

 2.5 :المجموع 
 2010 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 1,643,413  :)(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
 1,031,141 :)(بالدوالرات األمريكية )2010المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون األول 

(باألطنان بقدرات  )2012المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان 
 31.0 ):استنفاد األوزون
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 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

(باألطنان بقدرات  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 األوزون):استنفاد 

16.3 

 
 موجز النشاطات واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية. .22

 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 644,003 المشروعات االستثمارية (أ)

 303,200 التعزيز المؤسسي: (ب)
 696,210 ات التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:إعداد المشروع والمساعد (ج)

 1,643,413 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

الشعبية الديمقراطية يدعم تنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع التعزيز المؤسسي بدرجة كبيرة جمھورية الو  .23
، وقد ساعد مشروع التعزيز المؤسسي حكومة جمھورية في تحقيق االمتثال اللتزامات إزالة المواد المستنفدة لألوزون

الو الشعبية الديمقراطية في تعزيز نظام إصدار التراخيص من خالل تنقيح الئحة استيراد وتصدير المواد المستنفدة 
لألوزون التي سيجري دمجھا في مرسوم رئيس الوزراء بشأن إدارة المواد الكيميائية. وحددت وحدة األوزون 

من خالل المسح السنوي على الموقع الطبيعي لجميع البيانات في الميدان، مجاالت للتحسين في نظام إصدار الوطنية 
الجمارك وحدة األوزون الوطنية ووزارة الصناعة والتجارة وإدارة التراخيص الحالي. ووفر التعاون المنتظم بين 

اد المستنفدة لألوزون على نحو دقيق وتعزز تنفيذ الدعم لجمھورية الو الشعبية الديمقراطية في رصد استھالك المو
األنشطة بموجب بروتوكول مونتريال بفضل االجتماعات المنتظمة مع فريق األوزون الوطني. وعالوة على ذلك، 
استثمار مشروع التعزيز المؤسسي وعي الجمھور العام والمستخدمين النھائيين بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون، 

مكن الموظفون الحكوميون بفضل المشاركة في اجتماعات الشبكة اإلقليمية، والفريق العالمي المفتوح العضوية كذلك ت
ومؤتمر األطراف من اكتساب فھم أفضل لمقررات إزالة المواد المستنفدة لألوزون والمعارف والخبرات التي يمكن 

واد كلوروية فلورية كربونية منذ يناير، كانون الثاني تطبيقھا على الصعيد المحلي. وأسفر ذلك عن عدم استيراد أي م
 . كذلك فإن جمھورية الو الشعبية الديمقراطية في حالة امتثال اللتزامات إزالة المواد المستنفدة لألوزون.2010

 خطة العمل

 ستواصل حكومة جمھورية الو الشعبية الديمقراطية، خالل المرحلة القادمة من مشروع التعزيز المؤسسي .24
الوطنية بإنفاذ التركيز على األنشطة الالزمة لالمتثال اللتزامات المواد المستنفدة لألوزون، وستقوم وحدة األوزون 

 1الالئحة المنقحة بما في ذلك نظام حصص استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قبل 
نسيق عملية تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد . وستقوم الوحدة أيضا بت2013يناير/ كانون الثاني 

الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق الھدف األول لالمتثال بشأن الھيدروكلوروفلوروكربون وإقامة تعاون مع وزارة 
االتجار غير  الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك لضمان الرقابة الفعالة على استھالك المواد المستنفدة لألوزون ومنع

 القانوني.
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 مدغشقر: تجديد التعزيز المؤسسي

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية)

 70,000  1999-نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة األولى:
 60,700 2004 -وليو/ تموزي المرحلة الثانية:
 60,700 2006 -يوليو/ تموز المرحلة الثالثة:

 :الرابعةالمرحلة 
 2009 -نوفمبر/ تشرين الثاني

 2010أبريل/ نيسان و
60,700 

 252,100 :المجموع 
 60,700 ):(بالدوالرات األمريكيةالخامسة  المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد
 60,700  ):(بالدوالرات األمريكيةالخامسة  للمرحلة المبلغ الموصى بالموافقة عليه

 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية
للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف  الخامسةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 

 )(بالدوالرات األمريكية
60,700 

 1999 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 2010 اريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةت

  :)استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزون
 47.9 )1997- 1995(متوسط  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  

 0.0 )1997-1995(متوسط  )وعة الثانية (الھالوناتالمرفق باء، المجم(ب)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون  )ج(
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل  )د(
-2009(متوسط  )وفلوروكربونيةالمرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلور  )ھ(

2010( 24.9 
 2.6 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل  )و(

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2010أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )ونيةالمرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركرب  )أ(
 0.0  )المرفق ألف، المجموعة الثانية (الھالونات  )ب(
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون  )ج(
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل  )د(
 16.8  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  )ھ(
 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل  )و(

 16.8 :المجموع 
 2010 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 1,264,500  :)(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
 973,265 :)دوالرات األمريكية(بال )2010المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون األول 

(باألطنان بقدرات  )2012المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان 
 43.1 :)استنفاد األوزون

(باألطنان بقدرات  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 :)األوزوناستنفاد 

35.4 
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 طات واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية.موجز النشا .25

 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 265,000 المشروعات االستثمارية (أ)

 252,100 التعزيز المؤسسي: (ب)
 747,400 إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى: (ج)

 1,264,500 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

خالل المرحلة الرابعة من مشروعھا للتعزيز المؤسسي بتنفيذ العديد من األنشطة من  حكومة مدغشقر قامت .26
لھا لتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية والمحافظة على ذلك. ’ خالل وحدة األوزون الوطنية التابع

األنشطة إنفاذ نظام إصدار التراخيص للمواد المستنفدة لألوزون، وغير ذلك من القواعد ذات الصلة،  وتشمل ھذه
وتنظيم وتنفيذ ورصد أنشطة التدريب بموجب خطة إدارة اإلزالة النھائية، وصياغة خطة إدارة إزالة المواد 

بدائل المواد المستنفدة لألوزون، وأنشطة الھيدروكلوروفلوروكربونية، ونشر المعلومات عن التكنولوجيات الجديدة و
لألوزون، وتقديم تقرير تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق التوعية العامة بما في ذلك االحتفال باليوم الدولي 

الوقت المناسب وتقارير بيانات استھالك المواد المستنفدة لألوزون ألمانة األوزون، واالتصال راف في المتعدد األط
بين الحكومة والمنظمات الدولية ذات الصلة (أمانة الصندوق المتعدد األطراف وأمانة األوزون والوكاالت المنفذة 

  وغير ذلك).

 خطة العمل

الھدف الرئيسي للمرحلة الخامسة من مشروع التعزيز المؤسسي في تدعيم االمتثال لإلزالة الكاملة يتمثل  .27
الونات وغير ذلك من المواد وضمان تجميد استھالك للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والھ

. وخالل ھذه الفترة سوف تتسق وحدة األوزون الوطنية مونتريالالھيدروكلوروفلوروكربون وفقا لطلب بروتوكول 
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومواصلة نشر المعلومات وأنشطة استثارة عملية تنفيذ أنشطة 

لموجھة إلى صانعي القرارات وأصحاب المصلحة والجمھور العام، واإلبالغ عن التقدم في تحقيق البرنامج الوعي ا
 القطري ألمانة الصندوق المتعدد األطراف وجمع البيانات وإبالغھا ألمانة األوزون.
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 مالديف: تجديد التعزيز المؤسسي

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 نيباليو الوكالة المنفذة
 األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية)

 41,250 1994 -مارس/ آذار المرحلة األولى:
 35,753 2002 -يوليو/ تموز المرحلة الثانية:
 60,000 2004 -ديسمبر/ كانون األول المرحلة الثالثة:

 60,000 2006 -نوفمبر/ تشرين الثاني :الرابعةالمرحلة 
 60,000 2008 -نوفمبر/ تشرين الثاني :الخامسةالمرحلة 
 60,000 2010 -يوليو/ تموز :السادسةالمرحلة 

 317,003 :المجموع 
 60,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالسابعة:  المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد

 60,000 ):مريكية(بالدوالرات األالسابعة:  المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة
 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية

للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف  السابعةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 
 )(بالدوالرات األمريكية

60,000 

 1993 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 2010 ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتاريخ الموافقة على خطة إدارة إزال

  :)استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزون
 4.6 )1997- 1995(متوسط  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية  )أ(
 0.0 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات  )ب(
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون  )ج(
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل  )د(
-2009(متوسط  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  )ھ(

2010( 4.6 
 0.0 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل  )و(

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2011أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية  )أ(
 0.0  )وعة الثانية (الھالوناتالمرفق ألف، المجم  )ب(
 0.0   )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون  )ج(
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل  )د(
 3.78  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  )ھ(
 0.0  )يثيلالمرفق ھاء، (بروميد الم  )و(

 3.78 :المجموع 
 2010 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 1,622,943  :)(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
 698,404 :)(بالدوالرات األمريكية )2010المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون األول 

(باألطنان بقدرات  )2012اد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان المو
 4.6 :)استنفاد األوزون

(باألطنان بقدرات  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 :)األوزوناستنفاد 

2.9 
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 ة التنفيذية.موجز النشاطات واألموال التي وافقت عليھا اللجن .28

 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 485,000 المشروعات االستثمارية (أ)

 317,003 التعزيز المؤسسي: (ب)
 820,940 إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى: (ج)

 1,622,943 :المجموع 
 

 ير المرحليالتقر

حكومة مالديف خالل المرحلة السادسة من مشروعھا للتعزيز المؤسسي تنفيذ األنشطة المتبقية من  واصلت .29
خطة إدارة اإلزالة النھائية لتدعيم اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية، كما واصلت حكومة جمھورية مالديف 

ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي وافقت عليھا اللجنة تنفيذ العديد من األنشطة المدرجة في خطة إدار
التوعية التنفيذية في اجتماعھا الستين، وواصلت جمع البيانات لإلبالغ عنھا في الوقت المناسب، واالضطالع بأنشطة 

الذي سيدخل  العامة، وتعزيز عملية إنفاذ نظام إصدار التراخيص، وإعداد نظام حصص الھيدروكلوروفلوروكربون
اإلسكان . ووضعت مذكرة التفاھم بين وزارة مصايد األسماك والزراعة ووزارة 2013حيز النفاذ اعتبارا من عام 

والبيئة لمساعدة صناعة الصيد في مالديف على التحول عن تكنولوجيات التبريد وتكييف الھواء المعتمدة على 
لألوزون والمناخ. ومع جميع ھذه  ھذه المادة، والتي ھي صديقةالھيدروكلوروفلوروكربون إلى البدائل الخالية من 

التي نفذت بنجاح عرضت الحكومة قصة نجاحھا في حماية طبقة األوزون وتحقيق عملية إبطال الكربون في  األنشطة
 مناسبة جانبية نظمتھا وزارة اإلسكان والبيئة في مالديف بالتعاون مع برنامج العمل من أجل األوزون.

 لعملخطة ا

ستواصل مالديف خالل المرحلة السابقة من مشروعھا للتعزيز المؤسسي تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة  .30
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك تدريب موظفي الجمارك وتدريب فنيي التبريد. وستعمل الحكومة 

دود، ومع جميع أصحاب المصلحة اآلخرين في بصورة دقيقة أيضا مع إدارة الجمارك في تعزيز الرقابة على الح
 توفير التقارير في الوقت المناسب حسب ماھو مطلوب.
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 زيا الموحدة: تجديد التعزيز المؤسسييواليات ميكرون

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 األمريكية)األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات 

 34,000 2002 -مارس/ آذار المرحلة األولى:

 المرحلة الثانية:
يوليو/  و 2006 -يوليو/ تموز

 41,333 2009 -تموز
 60,000 2010 -يوليو/ تموز المرحلة الثالثة:

 135,333 :المجموع 
 60,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالرابعة  المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد

 60,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالرابعة  الموصى بالموافقة عليه للمرحلةالمبلغ 
 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية

للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف  الرابعةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 
 )(بالدوالرات األمريكية

60,000 

 2002 برنامج القطريتاريخ الموافقة على ال
 2011 تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :)استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزون
 1.2 )1997- 1995(متوسط  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  
 0.0 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات)  (ب

 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
-2009(متوسط  )(المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرفق جيم، المجموعة األولى(ھ)  

2010( 0.2 
 0.0 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2011أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )مواد الكلوروفلوركربونيةالمرفق ألف، المجموعة األولى (ال(أ)  
 0.0  )المرفق ألف، المجموعة الثانية (الھالونات  )ب(
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون  )ج(
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل  )د(
 0.06  )وروفلوروكربونيةالمرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكل  )ھ(
 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل  )و(

 0.06 :المجموع 
 2010 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 225,208  :)(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
 150,572 :)(بالدوالرات األمريكية )2010األول  المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون

(باألطنان بقدرات  )2012المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان 
 1.0 :)استنفاد األوزون

(باألطنان بقدرات  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 :)األوزوناستنفاد 

0.0 

 
 موجز النشاطات واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية. .31



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/21 
Annex I 

 

22 

 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 0 المشروعات االستثمارية (أ)

 135,333 التعزيز المؤسسي: (ب)
 89,875 األخرى:إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية  (ج)

 225,208 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

زيا الموحدة، خالل المرحلة الحالية من مشروعھا للتعزيز المؤسسي تقدما في يحققت حكومة واليات ميكرون .32
على المواد المستنفدة االنتھاء من وضع الئحة حماية طبقة األوزون التي سوف تدعم نظام إصدار التراخيص للرقابة 

مشاورات مع الصناعة ون، ووضع األساس لتنفيذ نظام الحصص في البلد. وأجرت وحدة األوزون الوطنية لألوز
إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثالث 

ي الجمارك، واضطلعت بأنشطة للتوعية العامة والستين وتنفيذ ھذه الخطة، وعقدت حلقة عمل واحدة لتدريب موظف
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وآثارھا وخطة إزالتھا.إلبقاء الجمھور العام على علم باستخدامات 

 خطة العمل

لمشروع التعزيز المؤسسي على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد القادمة  تركز خطة عمل المرحلة .33
وستعمل وحدة األوزون الوطنية بصورة وثيقة مع إدارة الجمارك  -إنفاذ نظام الحصصالھيدروكلوروفلوروكربونية و

في تعزيز الرقابة على الحدود فضال عن جمع البيانات وإبالغھا بموجب نظام بروتوكول مونتريال. كما ستزيد الوحدة 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.من تشاورھا مع جميع أصحاب المصلحة لتعبئة دعمھا لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/21 
Annex I 

 

23 

 ناورو: تجديد التعزيز المؤسسي

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية)

 المرحلة األولى:
 و 2004 -ديسمبر/ كانون األول
 30,000 2006 -نوفمبر/ تشرين الثاني

 15,000 2007 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة الثانية:
 52,500 2010 -أبريل/ نيسان المرحلة الثالثة:

 97,500 :المجموع 
 60,000 ):(بالدوالرات األمريكية الرابعة المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد

 60,000 ):ريكية(بالدوالرات األم الرابعة المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة
 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية

للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف  الرابعةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 
 )(بالدوالرات األمريكية

60,000 

 2004 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 2011 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة

  :)استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزون
 0.5 )1997- 1995(متوسط  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  

 0.0 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
-2009(متوسط  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  

2010( 0.0 
 0.0 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2010أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  
 0.0  )عة الثانية (الھالوناتالمرفق ألف، المجمو(ب)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
 0.0  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  
 0.0  )لالمرفق ھاء، (بروميد الميثي(و)  

 0.0 :المجموع 
 2010 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 165,125  :)(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
 96,500 :)(بالدوالرات األمريكية )2010المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون األول 

(باألطنان بقدرات  )2012تنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان المواد المس
 0.4 :)استنفاد األوزون

(باألطنان بقدرات  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 :)األوزوناستنفاد 

0.0 
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 فيذية.موجز النشاطات واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التن .34

 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 0  المشروعات االستثمارية (أ)

 97,500 التعزيز المؤسسي: (ب)
 67,625 إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى: (ج)

 165,125 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

حكومة ناورو خالل المرحلة الحالية إعداد خطتھا إلدارة وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لت استكم .35
تشاورية على الصعيد الوطني. كما من خالل إجراء مسح وطني عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون، وعملية 

تراتيجية اإلقليمية لإلزالة، وأبقت أصحاب استكملت وحدة األوزون الوطنية في ناورو جميع األنشطة المقررة في اإلس
المصلحة الرئيسيين والجمھور العام على علم باستخدامات المواد المستنفدة لألوزون وتأثيراتھا المحتملة. وتقوم 

 حكومة ناورو في الوقت الحاضر بإجراء مشاورة وطنية لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 لخطة العم

للحصص ليدخل حيز التنفيذ حكومة ناورو للمرحلة القادمة من مشروع التعزيز المؤسسي إلقامة نظام  تخطط .36
، على النحو الذي ووفق عليه في إطار خطة إدارة إزالة المواد 2013في األول من يناير/ كانون الثاني 

عاون مع إدارة الجمارك لتدعيم عملية جمع الھيدروكلوروفلوروكربونية. كما تخطط وحدة األوزون الوطنية لتعزيز الت
البيانات واإلبالغ عنھا فضال عن منع االتجار غير القانوني. وستجري وحدة األوزون الوطنية البرامج المعتمدة 
لتدريب الفنيين وموظفي الجمارك بموجب خطة إدارة اإلزالة، وستواصل تنفيذ أنشطة التوعية وإجراء مشاورات 

المصلحة الوطنيين لالنضمام إلى الجھود الرامية إلى تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  جميع أصحابوتعبئة 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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 نيبال: تجديد التعزيز المؤسسي

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 مريكية)األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األ

 62,000 1998 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة األولى:
 53,733 2002 -يوليو/ تموز المرحلة الثانية:
 60,000  2004 -ديسمبر/ كانون األول المرحلة الثالثة:

 60,000 2006 -نوفمبر/ تشرين الثاني :الرابعةالمرحلة 
 60,000 2008 -نوفمبر/ تشرين الثاني :الخامسةالمرحلة 
 60,000 2010 -يوليو/ تموز :السادسةالمرحلة 

 355,733 :المجموع 
 60,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالسابعة  المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد

 60,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالسابعة  المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة
 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية

للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف  السابعةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 
 )(بالدوالرات األمريكية

60,000 

 1998 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 2012 تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :)مواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزوناستھالك خط األساس لل
 27.0 )1997- 1995(متوسط  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  

 2.0 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.9 )2000-1998(متوسط  )د الكربونالمرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوري(ج)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
-2009(متوسط  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  

2010( 1.1 
 0.0 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2011أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  
 0.0  )المرفق ألف، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.1  )انية (رابع كلوريد الكربونالمرفق باء، المجموعة الث(ج)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
 1.1  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  
 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

 1.2 :المجموع 
 2010 نامج القطريالبرتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 1,359,739  :)(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
 972,445 :)(بالدوالرات األمريكية )2010المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون األول 

(باألطنان بقدرات  )2012المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان 
 30.1 :)استنفاد األوزون

(باألطنان بقدرات  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 :)األوزوناستنفاد 

24.4 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/21 
Annex I 

 

26 

 
 موجز النشاطات واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية. .37

 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
ت عليھا (بالدوالرا
 )األمريكية

 142,000 المشروعات االستثمارية (أ)
 355,733 التعزيز المؤسسي: (ب)
 862,006 إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى: (ج)

 1,359,739 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

للتعزيز المؤسسي بالتصديق على تعديالت حكومة نيبال خالل المرحلة السادسة من مشروعھا  قامت .38
. وواصلت وحدة األوزون 2012كوبنھاجن ومونتريال وبيجين وقدمت التصديق لسجل األمم المتحدة في مايو/ أيار 

الوطنية في نيبال جھودھا لتدعيم اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية من خالل استكمال خطة إدارة اإلزالة 
داد البلد لالمتثال لتدابير الرقابة األولى على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن طريق إدخال نظام النھائية وإع

إصدار التراخيص والحصص للھيدروكلوروفلوروكربون، وصياغة خطة إدارة إزالة المواد 
ونظمت وحدة ستين الھيدروكلوروفلوروكربونية التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا السادس وال

، واضطلعت بأنشطة للتوعية العامة بما 2011األوزون الوطنية كذلك اجتماع الشبكة اإلقليمية لموظفي األوزون في 
في ذلك االحتفال باليوم الدولي لألوزون، وواصلت جمع وإبالغ البيانات المتعلقة باستھالك المواد المستنفدة لألوزون 

 بطريقة حسنة التوقيت.

 ملخطة الع

سوف تركز خطة العمل الخاصة بالمرحلة القادمة من مشروع التعزيز المؤسسي على تنفيذ المرحلة األولى  .39
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال لتدابير الرقابة األولى بشأن المواد 

الجمارك لتعزيز الرقابة على الجدول  الھيدروكلوروفلوروكربونية. وستعمل حكومة نيبال بصورة وثيقة مع إدارة
الموجھة بشأن وكذلك مع جميع أصحاب المصلحة لتوفير التقارير حسنة التوقيت حسب المطلوب، وتحقيق التوعية 

 أحكام التعديالت التي تمت المصادقة عليھا والستثارة  الوعي العام باستنفاد طبقة األوزون وتأثيرات ذلك على البيئة.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/21 
Annex I 

 

27 

 وفا: تجديد التعزيز المؤسسيجمھورية مولد

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية)

 80,000 1998 -يوليو/ تموز المرحلة األولى:
 69,334 2002 -مارس/ آذار المرحلة الثانية:
 69,334 2004 -يوليو/ تموز ثة:المرحلة الثال

 69,334 2006 -ابريل/ نيسان  :الرابعةالمرحلة 
 69,334 2008 -ابريل/ نيسان  :الخامسةالمرحلة 
 69,334 2010 -يوليو/ تموز :السادسةالمرحلة 

 426,670 :المجموع 
 69,334 ):(بالدوالرات األمريكيةالسابعة  المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد

 69,334 ):(بالدوالرات األمريكيةالسابعة  لغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلةالمب
 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية

للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف  السابعةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 
 )(بالدوالرات األمريكية

69,334 

 1998 البرنامج القطري تاريخ الموافقة على
 2011 تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :)استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزون
 73.3 )1997- 1995(متوسط  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  

 0.4 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
-2009(متوسط  )ولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرفق جيم، المجموعة األ(ھ)  

2010( 1.0 
 7.0 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2011أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )(المواد الكلوروفلوركربونية المرفق ألف، المجموعة األولى(أ)  
 0.0  )المرفق ألف، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
 1.31  )روكلوروفلوروكربونيةالمرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيد(ھ)  
 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

 1.31 :المجموع 
 2011 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 1,865,950  :)(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
 1,628,693 :)(بالدوالرات األمريكية )2010كانون األول  المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/

(باألطنان بقدرات  )2012المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان 
 94.2 :)استنفاد األوزون

(باألطنان بقدرات  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 :)وزوناألاستنفاد 

94.2 
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 موجز النشاطات واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية. .40

 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 384,200 المشروعات االستثمارية (أ)

 426,670 التعزيز المؤسسي: (ب)
 1,055,080غير االستثمارية األخرى:إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب والمشروعات  (ج)

 1,865,950 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

المؤسسي قامت وحدة األوزون الوطنية في جمھورية مولدوفا خالل المرحلة السادسة لمشروع التعزيز  .41
يذ نظام بتحديث النظام التنظيمي للرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل وضع تشريع داعم لتنف

للحصص/ التراخيص للھيدروكلوروفلوروكربون، ووضع رسوم جمركية على المواد المستنفدة لألوزون والبدائل 
(المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية)، وبدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ووضعت 

الجيدة في قطاع التبريد وتكييف الھواء، وزعت على ووزعت موادا مبتكرة للتوعية واستكملت مدونة الممارسات 
العديد من شركات الخدمة والفنيين من خالل الرابطة العامة لفنيي التبريد. كما واصلت الوحدة جمع بيانات االستھالك 

 وإبالغھا ألمانة الصندوق المتعدد األطراف وأمانة األوزون بطريقة حسنة التوقيت.

 خطة العمل

وزون الوطنية في جمھورية مولدوفا، خالل المرحلة القادمة للتعزيز المؤسسي جھودھا وحدة األ ستواصل .42
لضمان االمتثال لنظام حصص الھيدروكلوروفلوروكربون ووضع تدابير تشريعية داعمة للرقابة على استھالك 

الة الموافق عليھا الھيدروكلوروفلوروكربون وخفض االنبعاثات. وستضمن الوحدة أيضا تنفيذ أنشطة خطة إدارة اإلز
على النحو المقرر في الجدول الزمني وبدء األنشطة التحضيرية للمرحلة الثانية من ھذه الخطة. وستواصل المھام 
المعتادة مثل جمع بيانات استھالك المواد المستنفدة لألوزون واإلبالغ عنھا في الوقت المناسب، وتنفيذ أنشطة التوعية 

 قة األوزون والمناخ.العامة ذات الصلة بحماية طب



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/21 
Annex I 

 

29 

 المملكة العربية السعودية: تجديد التعزيز المؤسسي

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية)

 300,000 2007 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة األولى:
 300,000 :مجموعال 

 200,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالثانية المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد
 200,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالثانية المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة

 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية
سسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف للتعزيز المؤ الثانيةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 

 )(بالدوالرات األمريكية
200,000 

 2007 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 لم تتم الموافقة بعد تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :)ات استنفاد األوزوناستھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدر
 1,798.5 )1997- 1995(متوسط  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  

 1,064.0 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 259.2 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 29.8 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
-2009(متوسط  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  

2010( 1,468.7 
 204.1 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2010لغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (أحدث استھالك مب
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  
 0.0  )المرفق ألف، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0  )الكربونالمرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد (ج)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
 1,575.4  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  
 36.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

 1,611.4 :المجموع 
 2010 ريالبرنامج القطتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 4,493,901  :)(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
 1,099,927 :)(بالدوالرات األمريكية )2010المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون األول 

نان بقدرات (باألط )2012المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان 
 856.7 :)استنفاد األوزون

(باألطنان بقدرات  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 :)األوزوناستنفاد 

250.0 
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 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )مريكيةاأل
 3,368,901 المشروعات االستثمارية (أ)

 300,000 التعزيز المؤسسي: (ب)
 825,000 إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى: (ج)

 4,493,901 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

ولى من مشروعھا للتعزيز المؤسسي، عددا من نفذت حكومة المملكة العربية السعودية، خالل المرحلة األ .44
المبادرات التي مكنت البلد من إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية والوفاء بالتزاماته بموجب بروتوكول مونتريال. 
وخالل ھذه الفترة، نفذت المملكة العربية السعودية الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون، وقامت بإنفاذ القواعد 
الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك نظام تراخيص االستيراد والتصدير، وشرعت في مشاورات بشأن 

ستيراد وتصدير الھيدروكلوروفلوروكربون ونظام للحصص. وشرعت وحدة إ لتراخيص وضع نظام اإللكتروني
رة الوعي موجھة إلى الجمھور األوزون الوطنية أيضا في وضع خطة العتماد الفنيين، وقامت بأنشطة الستثا

تعديالت  علىوالمستخدمين والفنيين. وحققت حكومة المملكة العربية السعودية أيضا تقدما في عملية التصديق 
. وأصبحت المملكة العربية السعودية 2012مونتريال وبيجين التي يتوقع اعتمادھا في غضون النصف الثاني من عام 

قليمية لغربي آسيا، وتتعاون مع البلدان األخرى في اإلقليم من خالل توزيع المواد عضوا نشطا في شبكة األوزون اإل
 المطبوعة واستضافة المناسبات اإلقليمية بما في ذلك اجتماعات الشبكة وحلقات العمل التقنية المواضيعية.

 خطة العمل

تنسيق برنامج  يؤسسواصل وحدة األوزون الوطنية، خالل المرحلة الثانية من مشروع التعزيز المست .45
بروتوكول مونتريال في البلد، ووضع/ تحديث التدابير التشريعية والتنظيمية التي ستطبقھا السلطات الحكومية 
المسؤولة بغرض االمتثال ألھداف إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون، وسوف تسند وحدة األوزون الوطنية األولوية 

لوروكربون بما في ذلك بدء نظام لحصص استيراد ھذه المادة وتحديث لتحسين وسائل الرقابة على الھيدروكلوروف
 لزيادةنظام إصدار التراخيص للعمل إلكترونيا، وتعتزم الوحدة أيضا مواصلة تعزيز التعاون مع إدارة الجمارك 
ع البلدان تحسين عملية جمع بيانات المواد المستنفدة لألوزون ومكافحة االتجار غير القانوني، وكذلك بالتنسيق م

 فنيياألعضاء في مجلس التعاون الخليجي والسلطات اإلقليمية. وعالوة على ذلك، يعتزم البلد مواصلة بناء قدرات 
التبريد، وموظفي الجمارك، وتكثيف أنشطة استثارة الوعي. وستواصل الوحدة جھودھا لالنتھاء من إعداد خطة إدارة 

المتعلقة بالھيدروكلوروفلوروكربون لضمان االمتثال ألحكام تنفيذ األنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، و
 بروتوكول مونتريال.
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 سورينام: تجديد التعزيز المؤسسي

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية)

 110,000 2003 -ديسمبر/ كانون األول حلة األولى:المر
 73,333 2006 -نوفمبر/ تشرين الثاني المرحلة الثانية:

 المرحلة الثالثة:
 2009 -نوفمبر/ تشرين الثاني

 73,333 2010 -أبريل/ نيسانو
 256,666 :المجموع 

 73,333 ):(بالدوالرات األمريكيةالرابعة  المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد
 73,333 ):(بالدوالرات األمريكيةالرابعة  المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة

 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية
للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف  الرابعةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 

 )(بالدوالرات األمريكية
73,333 

 2003 افقة على البرنامج القطريتاريخ المو
 2011 تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :)استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزون
 41.3 )1997- 1995(متوسط  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  

 0.0 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
-2009(متوسط  )جموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرفق جيم، الم(ھ)  

2010( 2.0 
 0.0 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2010أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )ة األولى (المواد الكلوروفلوركربونيةالمرفق ألف، المجموع(أ)  
 0.0  )المرفق ألف، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
 1.3  )اد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرفق جيم، المجموعة األولى (المو(ھ)  
 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

 1.3 :المجموع 
 2011 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 1,226,846  :)(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
 700,345 :)(بالدوالرات األمريكية )2010يسمبر/ كانون األول المبلغ المفرج عنه (حتى د

(باألطنان بقدرات  )2012المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان 
 41.4 :)استنفاد األوزون

(باألطنان بقدرات  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 :)األوزوند استنفا

41.3 
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 موجز النشاطات واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية. .46

 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 193,000 المشروعات االستثمارية (أ)

 256,666 التعزيز المؤسسي: (ب)
 777,180 عات غير االستثمارية األخرى:إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب والمشرو (ج)

 1,226,846 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

وحدة األوزون الوطنية في سورينام، خالل مرحلة  التعزيز المؤسسي السابقة، بتحديث النظام  قامت .47
مواد. التنظيمي للرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإدخال نظام التراخيص والحصص بشأن ھذه ال

وقامت الوحدة بتنسيق وصياغة إستراتيجية سورينام إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون من خالل إجراء مسح وطني 
وعقد مشاورات منتظمة مع أصحاب المصلحة (المستوردون والموزعون ورابطة الفنيين، وصانعو السياسات 

 2011روكربونية في نوفمبر/ تشرين الثاني وغيرھم). وقد ووفق على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو
بواسطة بعثة مشتركة من اليونيب واليونيدو. واحتفل باليوم الدولي السنوي  2012في تنفيذھا في أبريل/ نيسان  وبدئ

لألوزون بإعداد مواد التوعية المفيدة والمبتكرة. وقدمت وحدة األوزون الوطنية لسورينام، بطريقة حسنة التوقيت، 
ألمانة الصندوق المتعدد األطراف  7، وبيانات المادة 2011-2010ير المرحلية للبرنامج القطري عن عامي التقار

 وأمانة األوزون على التوالي.

 خطة العمل

ستبدأ وحدة األوزون الوطنية في سورينام خالل المرحلة القادمة من مشروعھا للتعزيز المؤسسي في تنفيذ  .48
التنفيذ السنوية التي روكلوروفلوروكربونية التي ووفق عليھا مؤخرا استنادا إلى خطة خطة إدارة إزالة المواد الھيد

والتھوية وتكييف الھواء في . وستواصل الوحدة، بالتعاون مع رابطة التبريد 2012ووفق عليھا في أبريل/ نيسان 
تقوم الوحدة بالتعاون مع رابطة الرسمي وغير الرسمي. وسسورينام تنفيذ برنامج تدريب الفنيين الذي يعطي القطاعين 

التبريد والتھوية وتكييف الھواء بوضع وتحديث برامج التدريب في المدارس التقنية. وستواصل سورينام العمل 
وضع تدابير تشريعية داعمة للرقابة على لضمان االمتثال لنظام حصص الھيدروكلوروفلوروكربون وستواصل 

 أصحابض االنبعاثات وستواصل الوحدة عقد اجتماعات منتظمة مع جميع استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون وخف
لتطبيق نظام حصص الھيدروكلوروفلوروكربون. وستضمن الوحدة التنفيذ المصلحة من القطاعين العام والخاص 

طبقة  الموافق عليھا، وستواصل استثارة الوعي العام فيما يتعلق بحمايةحسن التوقيت ألنشطة خطة التنفيذ السنوية 
 األوزون.
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 توفالو: تجديد التعزيز المؤسسي

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية)

  17,500 2002 -مارس/ آذار المرحلة األولى:

 المرحلة الثانية:
 2006 -ينوفمبر/ تشرين الثان

  37,583 2008 -نوفمبر/ تشرين الثانيو
  60,000 2010 -ديسمبر/ كانون األول المرحلة الثالثة:

 115,083 :المجموع 
 60,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالرابعة  المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد

 60,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالرابعة  المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة
 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية

للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف  الرابعةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 
 )(بالدوالرات األمريكية

60,000 

 2002 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 2011 لھيدروكلوروفلوروكربونيةتاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد ا

  :)استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزون
 0.3 )1997- 1995(متوسط  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  

 0.0 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
 0.1)2010-2009(متوسط  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  
 0.0 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

 )(باألطنان بقدرات استنفاد األوزون )2010أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
 :7وفقا للمادة 

 

 0.0  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  
 0.0  )ة (الھالوناتالمرفق ألف، المجموعة الثاني(ب)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
 0.1  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  
 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

 0.1 :المجموع 
 2010 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 228,958  :)(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
 69,827 :)(بالدوالرات األمريكية )2010المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون األول 

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2012وزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان المواد المستنفدة لأل
 0.3 :)األوزون

(باألطنان بقدرات  )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 :)األوزوناستنفاد 

0.0 
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 موجز النشاطات واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية. .49

 ز النشاطاتموج
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 0 المشروعات االستثمارية (أ)

 115,083 التعزيز المؤسسي: (ب)
 113,875 إعداد المشروع والمساعدات التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى: (ج)

 228,958 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

وزون الوطنية تقدما، خالل المرحلة الثالثة من مشروعھا للتعزيز المؤسسي، في إعداد وتنفيذ األ حققت وحدة .50
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبدأ البلد في إنفاذ نظام تراخيص االستيراد والتصدير، والئحة 

لحة إلنشاء نظام لحصص استيراد/ ، وأجرت مشاورات مع أصحاب المص2010المواد المستنفدة لألوزون لعام 
تصدير الھيدروكلوروفلوروكربون وإنشاء رابطة للصناعة. وأنشئت لجنة الستثارة الوعي موجھة إلى المستخدمين 

بموجب  2010النھائيين وفنيي الخدمة باإلضافة إلى حملة توعية من خالل أجھزة اإلعالم. وقدم تقرير بيانات عام 
 بطريقة حسنة التوقيت. 2010برنامج القطري عن عام وتعزيز تنفيذ ال 7المادة 

 خطة العمل

ستقدم وحدة األوزون الوطنية في توفالو، خالل المرحلة القادمة لمشروعھا للتعزيز المؤسسي، بتنفيذ نظام  .51
. ويعتزم البلد 2013حصص استيراد/ تصدير الھيدروكلوروفلوروكربون ابتداء من األول من يناير/ كانون الثاني 

ضا لمواصلة تعزيز تعاونه مع إدارة الجمارك لجمع البيانات ومكافحة االتجار غير القانوني. وعالوة على ذلك، أي
يعتزم البلد تنفيذ تدريب الفنيين وموظفي الجمارك فضال عن تنفيذ أنشطة استثارة الوعي على النحو المحدد في الخطة 

ربونية التي ووفق عليھا. وستعمل رابطة الصناعة أيضا اعتبارا من إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكاإلقليمية 
 .2013عام 
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 فانواتو: تجديد التعزيز المؤسسي

 موجز المشروع والمالمح القطرية
 

 اليونيب الوكالة المنفذة
 األموال التي سبقت الموافقة عليھا للتعزيز المؤسسي (بالدوالرات األمريكية)

 20,250 2002 -آذار مارس/المرحلة األولى:
 6,750 2008 -أبريل/ نيسان:الثانية (السنة األولى)المرحلة 
 32,500 2009 -نوفمبر/ تشرين الثاني:الثانية (السنة الثانية)المرحلة 

 60,000 2012 -ديسمبر/ كانون األولالمرحلة الثالثة:
 119,500 :المجموع 

 60,000 ):الدوالرات األمريكية(بالسابعة  المبلغ المطلوب لمرحلة التجديد
 60,000 ):(بالدوالرات األمريكيةالسابعة  المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة

 0 :)تكاليف دعم الوكالة (بالدوالرات األمريكية
للتعزيز المؤسسي التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف  السابعةالتكاليف اإلجمالية للمرحلة 

 )مريكية(بالدوالرات األ
60,000 

 2002 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 2011 تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :)استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (األطنان بقدرات استنفاد األوزون
 0.0 )1997- 1995(متوسط  )لوركربونيةالمرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروف(أ)  

 0.0 )1997-1995(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0 )2000-1998(متوسط  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
-2009(متوسط  )المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(ھ)  

2010( 0.3  
 0.2 )1998-1995(متوسط  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

(باألطنان بقدرات استنفاد  )2010أحدث استھالك مبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون (
 :7وفقا للمادة  )األوزون

 

 0.0  )المرفق ألف، المجموعة األولى (المواد الكلوروفلوركربونية(أ)  
 0.0  )المرفق ألف، المجموعة الثانية (الھالونات(ب)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون(ج)  
 0.0  )المرفق باء، المجموعة الثالثة (كلوروفلورو الميثيل(د)  
 0.5  )جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرفق (ھ)  
 0.0  )المرفق ھاء، (بروميد الميثيل(و)  

 0.5 :المجموع 
 2011 البرنامج القطريتنفيذ سنة البيانات المبلغة عن 

 249,750  :)(بالدوالرات األمريكية )2012المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى أبريل/ نيسان 
 75,500 :)(بالدوالرات األمريكية )2010المبلغ المفرج عنه (حتى ديسمبر/ كانون األول 

(باألطنان بقدرات  )2012المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (حتى أبريل/ نيسان 
 0.0 :)استنفاد األوزون

باألطنان بقدرات ( )2010المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت (حتى ديسمبر/ كانون األول 
 :)األوزوناستنفاد 

0.0 
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 موجز النشاطات واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية. .52

 موجز النشاطات
 

األموال الموافق 
عليھا (بالدوالرات 

 )األمريكية
 0 المشروعات االستثمارية (أ)

 119,500 التعزيز المؤسسي: (ب)
 130,250 والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:إعداد المشروع والمساعدات التقنية (ج)

 249,750 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

استكملت حكومة فانواتو، خالل المرحلة الحالية للتعزيز المؤسسي، عملية التصديق على تعديالت مونتريال  .53
التي ووفق عليھا في أبريل/ نيسان  وبيجين، وانتھت من صياغة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

الجمارك لتعزيز عملية تبادل المعلومات وتنظيم  مذكرة تفاھم مع إدارة أيضاوأبرمت وحدة األوزون الوطنية  2011
التبريد الجيدة، وبدأت في تنفيذ نظام حلقة عمل لتدريب موظفي الجمارك وإقامة دورتين تدريبيتين بشأن ممارسات 

صدير الھيدروكلوروفلوروكربون من خالل منح أول شھادة تسجيل لمورد معتمد في نوفمبر/ تراخيص استيراد/ ت
. كما أجرت حكومة فانواتو تعديالت على قانون حماية طبقة األوزون سيستعرضھا البرلمان في 2011تشرين الثاني 

 .2012منتصف 

 خطة العمل

مؤسسي في إنفاذ نظام الحصص لفرض الرقابة ستبدأ حكومة فانواتو خالل المرحلة القادمة من التعزيز ال .54
، وستواصل تنفيذ 2013على استيراد/ تصدير الھيدروكلوروفلوروكربون اعتبارا من األول من يناير/ كانون الثاني 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك برامج تدريب موظفي الجمارك 
يواصل البلد كذلك مشاركته النشطة في الموافقة المسبقة عن علم غير الرسمية بشأن التجارة بالمواد والفنيين. وس

غير قانوني، وسيواصل القيام بأنشطة استثارة الوعي بشأن حماية األوزون.  اتجارالمستنفدة لألوزون لمنع أي 
 بطريقة حسنة التوقيت. 7وستواصل تقديم تقرير تنفيذ البرنامج القطري وتقارير بيانات المادة 

----- 
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  وجھات النظر التي أعربت عنھا اللجنة التنفيذية بشأن مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي

  المقدمة لالجتماع السابع والستين 
 

 )القومياتبوليفيا (دولة متعددة 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لدولة بوليفيا المتعددة  .1
الذي يبين أنه  7بموجب المادة  2010مع التقدير بأن البلد قد أبلغ أمانة األوزون عن بيانات عام  ، وأحاطتالقوميات

في حالة امتثال لتدابير الرقابة بمقتضى بروتوكول مونتريال. كما أحاطت اللجنة التنفيذية بأن دولة بوليفيا المتعددة 
يق على تعديل بيجين، وبدأت في تنفيذ خطة إدارة إزالة قد حققت خالل ھذه المرحلة تقدما في عملية التصد القوميات

ھذه الدولة على التصديق على تعديل بيجين في أسرع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وشجعت اللجنة التنفيذية 
ة وقت ممكن، وأعربت عن توقعھا بأن تدعم ھذه الدولة، خالل العامين القادمين، إزالة المواد الكلوروفلوروكربوني

وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق األھداف األولية لتجميد 
 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013االستھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

 دار السالم بروني

دار السالم وأحاطت  يد مشروع التعزيز المؤسسي لبرونيدبتحاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الخاص  .2
بما  2011أمانة الصندوق المتعدد األطراف عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام مع التقدير بأن ھذا البلد قد أبلغ 

دابير الرقابة يشير إلى أن البلد قد دعم عملية اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية، وأنه في حالة امتثال لت
بمقتضى بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن بروناي دار السالم سوف تدعم، خالل العامين 

تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد القادمين، إزالة المواد  الكلوروفلوروكربونية وتواصل 
داف األولية لتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح فائق لتحقيق األھ

 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013في 

 كوكالجزر 

حاطت مع المؤسسي لجزر كوك وأالخاص بتمديد مشروع التعزيز استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  .3
بما يشير إلى أن البلد في حالة  7بموجب المادة  2010التقدير بأن جزر كوك قد أبلغت أمانة األوزون عن بيانات عام 

امتثال لتدابير الرقابة بمقتضى بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن جزر كوك سوف تدعم، 
زالة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وتواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إخالل العامين القادمين، عملية 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013

 فيجي

التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسس لفيجي، وأحاطت مع التقدير بأن  استعرضت اللجنة التنفيذية .4
، وأمانة األوزون عن 2011د أبلغت أمانة الصندوق المتعدد األطراف عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام فيجي ق

بما يشير إلى أن البلد يدعم عملية اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية، وأنه في حالة امتثال  7بيانات المادة 
اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم فيجي خالل العامين ربت لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وأع

القادمين عملية إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد 
 2013في  الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق األھداف األولية لتجميع استھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة 
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 غامبيا

مشروع التعزيز المؤسس لغامبيا، وأحاطت مع التقدير  المقدم مع تجديداستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  .5
قابة لتدابير الربما يبين أن البلد في حالة امتثال  7بموجب المادة  2010األوزون عن بيانات  قد أبلغت أمانةغامبيا بأن 

بموجب بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم غامبيا، خالل العامين القادمين، إزالة 
المواد الكلوروفلوروكربونية وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

في المائة  10وخفضه بنسبة  2013لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك ا
 .2015في 

 غرينادا

غرينادا استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير تجديد مشروع التعزيز المؤسس لغرينادا، وأحاطت مع التقدير بأن  .6
بما يشير إلى أن البلد قد  ،2010قد أبلغت أمانة الصندوق المتعدد األطراف عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 

دعم عملية اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية، وأنه في حالة امتثال لتدابير الرقابة بمقتضى بروتوكول 
مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم غرينادا، خالل العامين القادمين، إزالة المواد 

ن تواصل تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح فائق الكلوروفلوروكربونية وأ
في المائة  10وخفضه بنسبة  2013لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

 .2015في 

 غينيا بيساو

مشروع التعزيز المؤسسي لغينيا بيساو وأحاطت مع استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد  .7
بما يشير إلى أن البلد في حالة امتثال لتدابير  7بموجب المادة  2011األوزون بيانات التقدير بأن البلد قد أبلغ أمانة 

ين الرقابة بمقتضى بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم غينيا بيساو خالل العام
القادمين عملية إزالة المواد الكلوروفلوروكربون وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد 

 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة 

  عبية الديمقراطيةجمھورية الو الش

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمھورية الو الشعبية  .8
بما يشير إلى أن  7بمقتضى المادة  2010الديمقراطية، وأحاطت مع التقدير بأن البلد قد أبلغ أمانة األوزون عن بيانات 

جب بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم البلد في حالة امتثال لتدابير الرقابة بمو
وأن تواصل بنجاح تنفيذ جمھورية الو الشعبية الديمقراطية خالل العامين القادمين، إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية 

مواد لتحقيق تجميد استھالك الخطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

 مدغشقر

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز المؤسسي، وأحاطت مع التقدير بأن البلد  .9
في حالة امتثال لتدابير الرقابة  بما يشير إلى أن البلد 7بموجب المادة  2010قد أبلغ أمانة األوزون عن بيانات عام 

خالل العامين القادمين إزالة بمقتضى بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم مدغشقر 
بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد الكلوروفلوروكربونية، وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة 

 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013استھالك ھذه المواد في  لتحقيق تجميد
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 مالديف

وأحاطت مع التقدير استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لمالديف،  .10
لكاملة للمواد بما يشير إلى أن البلد دعم عملية اإلزالة ا 2011بأن مالديف قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات عام 

الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن امتثال لتدابير الكلوروفلوروكربونية وأنه في حالة 
توقعھا بأن تدعم مالديف، خالل العامين القادمين، إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وأن تواصل بنجاح فائق تنفيذ 

 10وخفضه بنسبة  2013استھالك ھذه المواد في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق تجميد  خطة إدارة إزالة
 .2015في المائة في 

 زيا الموحدةيواليات ميكرون

زيا الموحدة، يميكروناستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لواليات  .11
بما يشير إلى أن البلد في حالة  7بموجب المادة  2011بيانات قد أبلغ أمانة األوزون عن  وأحاطت مع التقدير بأن البلد

ونزيا ة عن توقعھا بأن تدعم واليات ميكرامتثال لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذي
وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة الموحدة، خالل العامين القادمين، إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية 

وخفضه بنسبة  2013في إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك ھذه المواد 
 .2015في المائة في  10

 ناورو

اطت مع التقدير استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لناورو، وأح .12
بما يشير إلى أن البلد في حالة امتثال لتدابير  7بمقتضى المادة  2010بأن ناورو قد أبلغت أمانة األوزون عن بيانات 

عن توقعھا بأن تدعم ناورو، خالل العامين القادمين الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية 
بإدارة إزالة المواد بونية وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة إزالة المواد الكلوروفلوروكر

 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق تجميد استھالك ھذه المواد في 

 نيبال

دير بأن استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيبال، وأحاطت مع التق .13
بما يشير إلى أن البلد قد دعم عملية اإلزالة  7بموجب المادة  2011نيبال قد أبلغت أمانة األوزون عن بيانات عام 

لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وأحاطت مع الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية وأنه في حالة امتثال 
ال قد أودعت صكوكھا الخاصة بالتصديق على تعديالت كوبنھاجن ومونتريال مع التقدير بأن حكومة نيباللجنة أيضا 

وبيجين لبروتوكول مونتريال لدى األمم المتحدة في نيويورك، وأن التعديالت سوف تدخل حيز النفاذ بالنسبة لنيبال في 
إزالة المواد القادمين عن توقعھا بأن تدعم نيبال، خالل العامين . وأعربت اللجنة التنفيذية 2012أغسطس/ آب  16

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح فائق الكلوروفلوروكربونية وأن تواصل تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة 
 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013لتحقيق األھداف األولوية لتجميد استھالك ھذه المواد في 

 جمھورية مولدوفا

ذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمھورية مولدوفا، وأحاطت استعرضت اللجنة التنفي .14
. وسلمت اللجنة 7بموجب المادة  2011األوزون عن بيانات عام  مع التقدير بأن جمھورية مولدوفا قد أبلغت أمانة

 2010لوروكربون في التنفيذية مع التقدير بأن جمھورية مولدوفا قد حققت الھدف الصفري الستھالك الكلوروف
بموجب بروتوكول مونتريال، واتخذت خطوات كبيرة لبدء تنفيذ خطتھا إلدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم جمھورية مولدوفا، خالل العامين القادمين، 

خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد  إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وسوف تواصل تنفيذ
في  10وخفضه بنسبة  2013المواد في الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك ھذه 

 .2015المائة في 
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 المملكة العربية السعودية

كة العربية يد مشروع التعزيز المؤسسي للمملاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تحد .15
بما يشير  7بموجب المادة  2010السعودية، وأحاطت مع التقدير بأن المملكة قد أبلغت أمانة األوزون عن بيانات عام 

إلى أن البلد في حالة امتثال لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. كما أحاطت اللجنة التنفيذية بأن المملكة قد 
شروع التعزيز المؤسسي، إزالة ملحوظة من استھالكھا من المواد المستنفدة ، في إطار م2010-2009حققت في 

 التزاماتھا بشأن اإلزالة الكاملة الستھالك المواد الكلوروفلوروكربونية.لألوزون وحققت 

ت اللجنة التنفيذية بالجھود التي تبذلھا المملكة العربية السعودية الستكمال تنفيذ خطتھا الوطنية الخاصة دوأشا .16
بإدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وشجعت المملكة على التصديق على تعديالت مونتريال وبيجين في أسرع 
وقت ممكن، وأعربت عن توقعھا بأن تدعم المملكة، خالل العامين القادمين إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وأن 

واالنتھاء من صياغة خطتھا ،مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ال بنجاح تنفيذ أنشطتھا الجارية الخاصة بإزالة تواصل
الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك ھذه المواد في 

 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013

 سورينام

مشروع التعزيز المؤسسي، وأحاطت مع التقدير بأن البلد استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد  .17
بما يشير إلى أن سورينام في  2011قد أبلغ أمانة الصندوق المتعدد األطراف عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 

رينام خالل لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم سوحالة امتثال 
العامين القادمين، عملية إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، وأن تواصل بنجاح فائق تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة 

 10وخفضه بنسبة  2013لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك ھذه المواد في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 .2015في المائة في 

 توفالو

التقدير رضت اللجنة التنفيذية التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لتوفالو، وأحاطت مع استع .18
بما يشير إلى أن البلد في حالة امتثال بتدابير الرقابة بموجب  2010بأن توفالو قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات عام 

ن تدعم توفالو، خالل العامين القادمين، إزالة المواد بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأ
الكلوروفلوروكربون وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق 

 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013األھداف األولية لتجميد استھالك ھذه المواد في 

 فانواتو

اللجنة التنفيذية التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لفانواتو، وأحاطت مع التقدير استعرضت  .19
بما يشير إلى أن البلد  2011بأن البلد قد أبلغ أمانة الصندوق المتعدد األطراف عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 

وأنه في حالة امتثال لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول  اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية،قد دعم عملية 
تدعم فانواتو، خالل العامين القادمين، إزالة المواد مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن 

 الكلوروفلوروكربونية وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق
 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013األھداف األولية لتجميد استھالك ھذه المواد في 

  
---- 
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A.   INTRODUCTION 
 
1. UNEP’s Work Programme 2012 was approved at the 66th 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 67th Meeting of the Executive Committee, represents an 
Amendment to that Work Programme.  
 
 
B. SUMMARY OF THE WORK PROGRAMME AMENDMENT FOR 2012 
 
3. Consistent with the Business Plan 2012-2014, this Amendment comprises funding requests for  
 
- Support for the implementation of Institutional Strengthening projects in 18 countries. 
 
One annual tranche for an approved HCFC Phase-out Management Plan (HPMP) and HPMPs for 3 countries are 
also submitted to the 67th Executive Committee Meeting (not included in this Work Programme Amendment). 
 
4. Details of the Work Programme Amendment and the total requested funding by project groups are presented 
in Table 1. 
 
5. Summary of the Work Programme Amendment is presented in Table 2. 
 

Table 1. Funding requests for ISP renewals and individual projects to be considered at the 67th Meeting of the 
Executive Committee 
 

Country Project title 
Amount, 

US$ 
PSC, 
US$ 

Total 
requested 
amount, 

US$ 
INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT RENEWALS (ISRs) 
Bolivia Renewal of institutional strengthening project (Phase VIII) 78,867 0 78,867 
Brunei Renewal of institutional strengthening project (Phase III) 70,000 0 70,000
Cook Islands Renewal of institutional strengthening project (Phase IV) 60,000 0 60,000 
Fiji  Renewal of institutional strengthening project (Phase VIII) 60,000 0 60,000 
Gambia  Renewal of institutional strengthening project (Phase VII) 60,000 0 60,000 
Grenada Renewal of institutional strengthening project (Phase IV) 60,000 0 60,000 
Guinea Bissau  Renewal of institutional strengthening project (Phase III) 60,000 0 60,000 
Nauru Renewal of institutional strengthening project (Phase IV) 60,000 0 60,000
Madagascar Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 60,700 0 60,700 
Maldives Renewal of institutional strengthening project (Phase VII) 60,000 0 60,000 
Micronesia Renewal of institutional strengthening project (Phase IV) 60,000 0 60,000 
Nepal  Renewal of institutional strengthening project (Phase VII) 60,000 0 60,000 
Republic of 
Moldova 

Renewal of institutional strengthening project (Phase VII) 69,334 0 69,334 

Lao PDR Renewal of institutional strengthening project (Phase VI) 60,000 0 60,000 
Saudi Arabia  Renewal of institutional strengthening project (Phase II) 200,000 0 200,000 
Suriname Renewal of institutional strengthening project (Phase IV) 73,333 0 73,333 
Tuvalu Renewal of institutional strengthening project (Phase IV) 60,000 0 60,000 
Vanuatu Renewal of institutional strengthening project (Phase IV) 60,000 0 60,000 
Sub-total for Institutional Strengthening Project Renewals 1,272,234 0 1,272,234 
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Table 2. Summary of items submitted for consideration by the 67th Executive Committee meeting by group 
 

Type of projects Value in 
US 

Project 
support 
costs in 

US$ 

Total in 
US$ 

Sub-total for Individual Projects 0 0 0
Sub-total for Institutional Strengthening Projects 1,272,234 0 1,272,234

Grand Total 1,272,234  1,272,234
 

  
C. PROJECT CONCEPTS for items to be submitted by UNEP 
 

1. Title:  Requests for institutional strengthening renewals for (18 countries) Bolivia, 
Brunei, Cook Islands, Fiji, Gambia, Grenada, Guinea Bissau, Nauru, 
Madagascar, Maldives, Micronesia, Nepal, Republic of Moldova, Lao PDR, Saudi 
Arabia, Suriname, Tuvalu and Vanuatu  

 
 Background: 

 
Renewals of institutional strengthening projects (ISP) for the above-listed eight 
countries are being requested in line with relevant decisions and guidelines of the 
Executive Committee. 
 
These projects have been included in the UNEP 2012-2014 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.  
 

Activities and 
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: Country                    US$  

 Bolivia 78,867 
 Brunei 70,000 

 Cook Islands 60,000 
 Fiji  60,000 
 Gambia  60,000 
 Grenada 60,000 
 Guinea Bissau  60,000 
 Nauru 60,000 
 Madagascar 60,700 
 Maldives 60,000 
 Micronesia 60,000 
 Nepal  60,000 
 Republic of Moldova 69,334 
 Lao PDR 60,000 
 Saudi Arabia  200,000 
 Suriname 73,333, 
 Tuvalu 60,000 
 Vanuatu 60,000 

   Total:          1,272,234 
*Note: No project support costs are requested for institutional strengthening projects. 
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