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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو لثاالثاالجتمــــــاع 

 2019مايو/أيّار   31إلى  27من   ،مونتريال
  

استعراض نظام التكاليف اإلدارية: تحليل حسب البلد بشأن وحدات إدارة المشروعات، 
والوكاالت المنفذة، بما في ذلك األنشطة والتمويل في إطار برنامج والتعزيز المؤسسي، 

المساعدة على االمتثال، والوحدات األساسية والعناصر األخرى من نظام التكاليف اإلدارية، 
 (ب)).82/82  ومعلومات عن التحقق المستقل على المستوى الوطني (المقرر

  

  خلفية
، في دراسة حول (ب) و (ج) و (د) 75/69 بالمقرر عمالً  ،تاسع والسبعيناعها الفي اجتم ،نظرت اللجنة التنفيذية      -1

لمساهمة في من أجل ااألساسية  تهمتعدد األطراف وميزانية تمويل وحدالاإلدارية للصندوق  التكاليفاستعراض نظام 
  2020.1 - 2018تقييم التكاليف اإلدارية للفترة الثالثية 

 

شأن لثمانين بع الثاني وا، وثيقة لالجتمافي جملة أمور، تعدنة أن اللجنة التنفيذية من األما، طلبت بعد ذلكو      -2
يز قة بالتعزالمتعل توالواجباتلك التكاليف ارتباط كيفية  تحلل، اتف المرتبطة بوحدات إدارة المشروعالرسوم والتكالي

ع طة المشرويذ أنشوتكاليف الدعم لتنف اتوتمويل إعداد المشروع على االمتثال  اليونيب للمساعدة المؤسسي وبرنامج
  (و)). 79/41أخرى (المقرر لواجبات اإلدارية إلى مؤسسات االوكاالت  نقلتمدى إلى أي ؛ وكذلك منهاوالتحقق 

 
تقدم تحليالً للواجبات  2، قدمت األمانة وثيقة إلى االجتماع الثاني والثمانين(و) 79/41استجابة للمقرر       -3

  أخرى.لوكاالت للواجبات اإلدارية إلى مؤسسات ومدى نقل ا اتوالتكاليف المرتبطة بوحدات إدارة المشروع
  

                                                 
التكاليف  مكوناتة المشروعات التي يدعمها الصندوق، وتحديث تعريفات تهدف الدراسة إلى تحديد المستوى المناسب لتكاليف دعم البرامج إلدار   1

وحدة والوسيط الما وفذة لمناوالوكالة  الخدمات المركزيةفي ذلك تكاليف الوحدة األساسية وبرنامج المساعدة على االمتثال و ، بماذات الصلة  اإلدارية
  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43)إدارة المشروع 
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ي فهم جوانب وحدات إدارة أعرب األعضاء عن تقديرهم للورقة التي ساعدت ف 3،التاليةفي المناقشة و       -4
ألف لالتفاقات بشأن تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد  - 5المتسق للتذييل افتقار االستخدام ، ال سيما اتالمشروع

ووحدات األوزون  اتوحدات إدارة المشروعومسؤوليات أدوار وتحديد وكلوروفلوروكربونية من أجل وصف الهيدر
ق بين أدوار ، طلبت اللجنة التنفيذية معلومات إضافية من شأنها أن توفر فهًما أفضل للفر. ومع ذلكبوضوح الوطنية

ُطلب إجراء تحليل إضافي أكثر تفصيالً يركز على وومسؤوليات وحدة إدارة المشروع ووحدة األوزون الوطنية. 
؛ واإلبالغ عنها بموجب البروتوكول 7أدوار وحدة إدارة المشروع ووحدة األوزون الوطنية في جمع بيانات المادة 

، الوطنية التعزيز المؤسسي لوحدات األوزون مقارنةً بتمويل اتوعتمويل وحدات إدارة المشر عنالبيانات المالية و
في دعم تنفيذ خطة إدارة  الوطنيةووحدات األوزون  اتوالتداخل المحتمل بين وحدات إدارة المشروع ،حسب البلد

طنية وزون الوووحدات األ اتأدوار ومسؤوليات وحدات إدارة المشروعو؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 
الرصد والتحقق  حول المستقبلية، كمدخالت في المناقشات ة التحقق والتكاليف المرتبطة بها؛ وعمليوالوكاالت المنفذة

  المواد المستنفدة لألوزون.إزالة تنفيذ أنشطة  بشأنواإلبالغ 
 
ر ، بالتشاونوالثمالني لثالثا، لالجتماع ، من األمانة أن تعدضمن جملة أموربعد ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية،       -5

لتعزيز عات اومشرو ات، وثيقة تقدم تحليالً مفصالً حسب البلد بشأن وحدات إدارة المشروعمع الوكاالت المنفذة
دة على يب للمساعليونبرنامج ا : األنشطة والتمويل في إطارما يليوالوكاالت المنفذة، بما في ذلك ما يتعلق ب المؤسسي

رى لنظام األخصر األساسية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيدو والبنك الدولي والعناالوحدات و االمتثال
  (ب)). 82/82؛ (المقرر الوطني الصعيدتحقق المستقل على ومعلومات عن ال التكاليف اإلدارية

 
  (ب)). 82/82أعدت األمانة هذه الوثيقة عمالً بالمقرر و        -6
  

  الوثيقةنطاق 
 
ً للمعلومات الواردة في الوثيقة         -7 ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/63تقدم هذه الورقة تحليالً إضافيا

ً ، ووصف(ب) 82/82اصر المدرجة في المقرر العن خاصة دعومة من للواجبات والتكاليف في تنفيذ األنشطة الم ا
طط إدارة ولى من خالمرحلة األ استعراضالمعلومات التي تم جمعها من  يستند إلىحسب البلد  قدم تحليالويالصندوق. 

ر من دد الكبيالتحليل إلى العهذا يستند و التعزيز المؤسسي. وطلبات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 اتع، وهي وحدات إدارة المشرو(ب) 82/82اصر المدرجة في المقرر السياسات والمقررات المتعلقة بالعن

حدات والوثال اليونيب للمساعدة على االمتوالوكاالت المنفذة (بما في ذلك برنامج  التعزيز المؤسسيومشروعات 
إلدارية اكلفة ن نظام التعناصر أخرى مو، إلنمائي واليونيدو والبنك الدولي)األساسية لبرنامج األمم المتحدة ا

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.بموجب خطط إدارة إزالة  أجريتوالتحققات التي  للصندوق
 
في  ريتليهما التي أجك ،ئية والمنفذةمع الوكاالت الثناالتي أجريت تستند هذه الوثيقة أيًضا إلى المناقشات      -8

التي ، و2019 آذار /اع األخير الذي عقد في مارساجتماعات التنسيق المشتركة بين الوكاالت، بما في ذلك االجتم
فذة في ت المنتتضمن الوثيقة معلومات ال تقدر بثمن قدمتها الوكاالوعلى المستوى الثنائي مع كل وكالة. أجريت 
التقدير  مانة معاأل وتشيرهذه الوثيقة. بص المعلومات في المرفق األول تم تلخيو. بوجه خاص لهذه الوثيقةوالماضي 

  ها.المناقشات المثمرة مع الوكاالت والمعلومات التي قدمتإلى 
  

  (ب) 82/82والتكاليف المتعلقة بالمقرر  الواجبات
 
، أبقت اللجنة التنفيذية التكاليف اإلدارية للصندوق قيد 1991متعدد األطراف في عام المنذ إنشاء الصندوق       -9

ونات المك وبنيةاالستعراض. وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والعشرين على تعريف التكاليف اإلدارية 
). 26/41، وتمييزها عن تكاليف المشروع المرتبطة بتنفيذ المشروع وإدارته (المقرر هذه التكاليف لتعويضالمؤهلة 

ت اللجنة التنفيذية النهج ، اعتمدمتعدد األطرافال، في سياق التخطيط االستراتيجي للصندوق 2002- 2001في الفترة و

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72من الوثيقة  283الفقرة    3



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/39 
 

3 

ووافقت على توفير تكاليف  4،متثالبرنامج المساعدة على االإنشاء على  35/5، ووافقت بموجب المقرر القطري
  5.ةاليف دعم وكال، مع تخفيض معدالت تكإلنمائي واليونيدو والبنك الدوليالوحدة األساسية لبرنامج األمم المتحدة ا

 
، في االجتماع الستينفلوروكربونية إدارة إزالة المواد الهيدروكلورومن خطط  تينمنذ الموافقة على أول خطو     -10

والوكاالت الثنائية والمنفذة.  اتأدوار ومسؤوليات وحدات األوزون الوطنية ووحدات إدارة المشروع ازدادت
وحدات روفلوروكربونية التي تشمل تمويل باإلضافة إلى الموافقة على شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلو

ذية بشكل منفصل على تمويل إلعداد المراحل الجديدة من خطط إدارة إزالة توافق اللجنة التنفيو، اتإدارة المشروع
 ويالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذإعداد التحقق من استهالك و لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةا

وميزانيات برنامج  6؛74/51لمقرر ل وفقا(كل سنتين) التعزيز المؤسسي تجديد مشروعات واالستهالك المنخفض؛ 
  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيدو والبنك الدولي.األساسية لوحدة اتكاليف وللمساعدة على االمتثال  اليونيب

 
حدات وو التعزيز المؤسسي :ما يليوليات وطرائق التمويل المتعلقة بملخًصا لألدوار والمسؤ 1يقدم الجدول        -11

فذة في ئية والمنالثنا الوكاالتو؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمنشأة لتنفيذ خطة إدارة إزالة  اتإدارة المشروع
الوحدات ؛ وتثالاليونيب للمساعدة على االمبرنامج و؛ نيةتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربو
  الدولي.األساسية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيدو والبنك 

 
وبرنامج المسعدة  والمنفذةالوكاالت الثنائية و اتوحدات إدارة المشروعو التعزيز المؤسسيعلى  7نظرة عامة   -1الجدول 

  والوحدات األساسية على االمتثال

 مصدر التمويل
 

 األدوار والمسؤوليات
 

 طرق التمويل

متعددالالتي تحصل على دعم الصندوق  5بلدان المادة في جميع  التعزيز المؤسسي
، تنسق وحدة األوزون الوطنية تنفيذ أنشطة بروتوكولاألطراف

للجنةامع  قهالمحددة في اتفاالبلد باإلزالة مونتريال وتنفيذ التزامات 
رةز قد، يتم تعزيم من الوكاالت الثنائية والمنفذةبدعوالتنفيذية. 

فيذفي تنالتعزيز المؤسسي من خالل تمويل  وحدة األوزون الوطنية
  هي:مجموعة من األنشطة، 

  الموادإزالة إعداد االستراتيجية الوطنية الستراتيجية
أصحاببين تنسق غالبا ما ، التي المستنفدة لألوزون

 ، وبالتشاور مع لجنة األوزون الوطنيةالمصلحة
  تعديالت بروتوكول مونتريالالتصديق على عملية تسهيل 
  مراقبة الموادلضبط ووضع وإنفاذ التشريعات واللوائح

 الخاضعة للرقابة
 اجإلنتإدارة جمع وتحليل وتقديم تقارير بيانات االستهالك وا

مرحلية عن تنفيذالتقارير ال وفي إطار 7بموجب المادة 
 البرنامج القطري

 أصحاب المصلحة، على سبيل المثالبين تنسيق ال،
والمستوردين /ات الجمارك المؤسسات الحكومية وسلط

المصدرين والتجار ورابطات الصناعة والصناعة/ التجارة
 والمنظمات غير الحكومية ومراكز التدريب

 ربط السلطات الحكومية باللجنة واألمانة والوكاالت 
  حماية األوزون في الخطط الوطنية مسائلدمج 

تجديد التمويل كل سنتين عند استالم تقرير يتم
مرحلي عن فترة السنتين السابقة، وخطة عمل لفترة

  السنتين المقبلة
 

تمويل مرتباتالتعزيز المؤسسي تغطي ميزانيات 
  الموظفين وتكاليف تشغيل مكاتب األوزون

 
لمشروعاتفي المائة  7.0تكاليف دعم الوكالة بنسبة 

برنامج األمم المتحدةالتعزيز المؤسسي في إطار 
يفاإلنمائي واليونيدو والبنك الدولي؛ ال توجد تكال

مشروعات التعزيزدعم الوكالة قابلة للتطبيق على 
  ة.من برنامج األمم المتحدة للبيئ المدعومة المؤسسي

 

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67الوثيقة    4
يسمح بما ة يتكون نظام التكلفة اإلدارية الحالي المطبق على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيدو والبنك الدولي من تمويل وحدة أساسية سنوي   5

دوالر  250,000 اقدره لفةبتك تاللمشروعفي المائة  7.0كالة بنسبة ، وتكاليف دعم الوي المائة رهنا باالستعراض السنويف 0.7بزيادة سنوية تصل إلى 
 أقل منبتكلفة  وعاتللمشرفي المائة  9.0 بقيمةتكاليف دعم الوكالة و؛ وإعداد المشروعالتعزيز المؤسسي  ات، بما في ذلك تجديدثرأمريكي أو أك

   نتاج.في قطاع اإل اتعوكل حالة على حدة للمشرل هايتم تحديد، في المائة 6.5لوكالة عن دعم اال يزيد و؛ أمريكي دوالر 250,000
ً في المائة أعلى  28مستوى  عند مشروعات التعزيز المؤسسي والتجديداتوافقت اللجنة التنفيذية على جميع    6 ، مع حد من المستوى المتفق عليه تاريخيا

ت التصدي للتحديات ذاوول مونتريال ، لمواصلة دعم االمتثال لبروتوكدوالر أمريكي في السنة 42,500قدره التعزيز المؤسسي تمويل مستوى أدنى من 
 أول اجتماع ، فيتمويل، بما في ذلك مستويات الاستعراض التعزيز المؤسسيقررت اللجنة أيًضا و. بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الصلة

  .2020للجنة التنفيذية في عام 
  لسابقة التي نظرت فيها اللجنة التنفيذية.تستند هذه النظرة العامة إلى المعلومات المقدمة في الوثائق ا   7
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 مصدر التمويل
 

 األدوار والمسؤوليات
 

 طرق التمويل

 زيادة الوعي بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجمهور 
وحدة إدارة المشروع في 
إطار خطط إدارة إزالة 

المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

(عند االقتضاء) وبرامجيوميا االستثمارية  المشروعاتتنفيذ 
دارةإوأنشطة التوعية المدرجة في خطط  الفنيةالتدريب والمساعدة 

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
مدققتوفر وحدة إدارة المشروع الدعم لوحدة األوزون الوطنية وال

، االجتماعات مع أصحاب المصلحةمثللتحقق (المستقل لعملية ا
 ة)المعنيين وتنسيق جمع البيانات والمدخالت في نتائج المراجع

  
تتولى وحدة إدارة المشروع عادة، تحت إشراف وحدة األوزون

أصحاب المصلحة غير الحكوميين أوبين تنسيق الالوطنية، دور 
البحوث بعض اإلدارات الحكومية والجمعيات الصناعية ومعاهد

تنفيذمن أجل والمكتب القياسي ومعهد التدريب ومكتب اإلحصاء 
  أنشطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الغاإلببينما تظل المسؤولية الرئيسية عن جمع البيانات والتحليل و
تشارك وحدة إدارة المشروع فيوداخل وحدة األوزون الوطنية، 

موادحليل بيانات االستهالك المتعلقة بالبعض الحاالت في جمع وت
الخاضعة للرقابة المرتبطة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد

  الهيدروكلوروفلوروكربونية
  

يتم توفير التمويل بناًء على التمويل الكلي لخطة
عإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، م

مرحلةتنفيذها خالل ال الواجبمراعاة نوع األنشطة 
اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد

  الهيدروكلوروفلوروكربونية

الموصييتبع مستوى تمويل وحدة إدارة المشروع 
  به هذه المبادئ:

  يتمذوي حجم استهالك منخفضللبلدان غير ،
في المائة في المتوسط 5حساب التمويل بمعدل 
في المائة من إجمالي 10بحد أقصى ال يتجاوز 

المطلوب لخطة إدارة إزالة الموادالتمويل 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 يتم دمج رصدذوي استهالك منخفضللبلدان و ،
المشروع كجزء من التمويل المؤهل لكلوتنسيق 

مع 8،ذوي حجم استهالك منخفضبلد من البلدان 
في المائة من هذا التمويل 20تخصيص ال يتجاوز 

دارة إزالةالكلي لكل مرحلة من مراحل خطة إ
 ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

بالمرونة البلدتمتع ي، التعزيز المؤسسيعكس تمويل 
في إعادة تخصيص األموال المعتمدة لوحدة إدارة

. ومع ذلك، ينبغي أن تصلاإلزالة المشروع ألنشطة
عالوكالة لوحدة إدارة المشروالتي تصرفها المبالغ 

 مويل المعتمدإلى الحد األقصى لمستوى الت

الوكاالت الثنائية والمنفذة فيمايرد وصف ألدوار ومسؤوليات  الوكاالت الثنائية/ المنفذة
يفيتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 باالتفاق. وتشمل: 6الملحق 
  فاقاتا لالتاألداء والتحقق المالي وفقً  التأكد من: الرئيسةالوكالة

يالداخلية المحددة (باستثناء ف وشروطهاجراءاتها وفقا إلو
إعدادوالصين حيث يقوم البنك الدولي بالتحقق من األداء)؛ 
ةشريحالتقارير المرحلية لشرائح التمويل وخطط العمل السابقة ل

ةاإلزالالتحقق المستقل من تحقيق أهداف والتمويل التالية؛ 
اإلبالغ شروطواستيفاء وأنشطة الشريحة المرتبطة بها؛ 
براءالخ والتأكد من إجراءللتقارير المرحلية والخطط الشاملة؛ 

افمهام اإلشر وتنفيذ ؛التقنية المراجعاتالمستقلين  الفنيين
ةيفعالاإلزالة بضمان أن اآللية القائمة تسمح بتنفيذ خطة و

اتالسياسووضع لبيانات؛ عن اواإلبالغ الدقيق  يةوشفاف
 يواإلدارة والدعم الفن

 لسياساتوضع : تقديم المساعدة في مجال االوكالة المتعاونة
1رة في الفق حسب المذكورواإلدارة والدعم الفني عند االقتضاء 

األنشطة التي تمولها تنفيذ وتقييموألف؛  - 5(م) من التذييل 
لضمان الرئيسةالوكالة المتعاونة مع الرجوع إلى الوكالة 

ألنشطة؛ والتوصل إلى توافق في اآلراء معلتسلسل منسق 
بشأن ترتيبات التخطيط والتنسيق الرئيسةالوكالة المنفذة 

 واإلبالغ لتسهيل تنفيذ الخطة
 باإلضافة إلى تأكيد االمتثال ألهداف االستهالك /التحقق :

في االتفاقات متعددة السنوات، كانت عملياتالمذكورة اإلنتاج 
الموادهالك وإنتاج استمن التحقق المستقلة 

أداة مفيدة في مساعدة بلدان المادةالهيدروكلوروفلوروكربونية 
الموادحصص استيراد وتصدير لتراخيص و همتحسين نظمل 5

الهيدروكلوروفلوروكربونية وإجراءات تشغليهم بطريقة

كلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيدو والبن
إلى 6.5لي، تتراوح تكاليف دعم الوكاالت من الدو
 في المائة حسب نوع المشروع وتكلفته 9.0

ة،للوكاالت الثنائية وبرنامج األمم المتحدة للبيئو
في 13إلى  11تتراوح تكاليف دعم الوكالة من 

 المائة حسب تكلفة المشروع
في تم تغطية التكاليف المرتبطة بالتحققتغالبًا ما و

من خالل ذوي حجم استهالك منخفضالبلدان 
يفتكاليف دعم الوكالة للوكاالت المنفذة الرئيسية، 

انبلدحين أن اللجنة التنفيذية تعتمد تكاليف التحقق لل
  .ذوي حجم استهالك منخفض

  

                                                 
  .74/50و  60/44المقرران   8
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 طرق التمويل

تقارير التحقق على عاتق الوكالة المنفذةمسؤولية تقع و. موثوقة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالرئيسة لخطة إدارة 

،حجم استهالك منخفض ويوهي إلزامية لجميع البلدان غير ذ
يتم اختيار عينة منللبلدان ذوي حجم استهالك منخفض، بينما 

 في المائة من هذه البلدان لغرض التحقق في أي سنة معينة. 20
برنامج اليونيب للمساعدة 

  9على االمتثال
يةقليمإ، آلية برنامج المساعدة على االمتثالالسياسة  ينسق اليونيب

والمعرفةلبناء القدرات تشجع على تبادل المعلومات والخبرات 
نالغ علوفاء بالتزامات بروتوكول مونتريال، واإلبمن أجل االفنية 

زتعزيالبيانات واعتماد وتنفيذ السياسات واعتماد التكنولوجيات و
البرنامج المساعدة على االمتثلعب ويوحدات األوزون الوطنية. 

ياناتبفي إعداد وتقديم  5ا رئيسيًا في مساعدة بلدان المادة دورً 
لىإلى أمانتي األوزون والصندوق ع البرنامج القطريو 7المادة 
  التوالي

  - يلعب برنامج المساعدة على االمتثال األدوار اآلتية أيضا:
  
 تويرد على االستعالما، من أجل االمتثالمساعدة خاصة  يقدم

 ويسهل اإلنفاذالوطنية وحدات األوزون  ويدرب
 لتيبناء القدرات وتوفير التدريب والمعلومات وخدمات الدعم ا

تعزز القدرات الوطنية ألصحاب المصلحة (مثل موظفي
لتياالبيئة  ويهيئالجمارك وفنيي التبريد ورابطات التبريد)، 

 تنفيذ البروتوكول تمكن من
  مالالشبلدان بين فيما وب ولتعاون فيما بين بلدان الجنامرفق

اتيتيح التعاون بين بلدين أو أكثر بشأن تحديالذي والجنوب 
 في تنفيذ البروتوكول معينةتقنية أو سياساتية 

 خدمة عالمية لتبادل المعلومات واالتصال والتثقيف توفر
المنشورات والخدمات اإللكترونية واألدوات التي يمكن

 كولاستخدامها لدعم أهداف البروتو
 يةوفر خدمات المساعدة على االمتثال الخاصة بكل بلد لتلبي

داتاالحتياجات الفردية المتعلقة باالمتثال التي تحددها وح
  األوزون الوطنية

برنامج المساعدة علىتمت الموافقة على ميزانية 
تقدم طلباتو. 2002ألول مرة في عام  االمتثال

بما(برنامج المساعدة على االمتثال التمويل لميزانية 
في ذلك ثمانية في المائة من تكاليف دعم الوكالة)

هذه تشملو. اتنظر فيها اللجنة التنفيذية سنويكي ل
فذةالطلبات تقريًرا مرحليًا شامالً عن األنشطة المن

،المصروفاتفي العام السابق، وتقريًرا ماليًا عن 
 وبرنامج عمل للسنة التالية.

تعاد أرصدة ميزانيات السياسة الزراعية المشتركة
 إلى الصندوق متعدد األطراف على أساس سنوي

 تقوم األمانة بمراجعة الطلبات وتقديم توصية

حداتوولي أنشأ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيدو والبنك الد الوحدات الرئيسية
نلدابروتوكول في أساسية توفر الخبرة والتنفيذ المتسق ألنشطة الب

  5المادة 
  تشمل واجبات الوحدة األساسية:

  المشروعاتجمع ومراجعة والتأهيل المسبق لتطبيقات 
 ات القانونيةعامل مع الحكومات وإبرام االتفاقالت 
 اتإعداد مقترحات المشروع 
 اتإيفاد االستشاريين إلى مواقع المشروع 
 ذيةتنفيالمقدمة إلى اللجنة ال اتتقديم ومتابعة مقترحات المشروع

 للموافقة عليها؛
 التنسيق مع أمانة الصندوق بشأن األنشطة المختلفة 
 إعداد اتفاقات التنفيذ واختصاصات المقاولين من الباطن 
 يمالمعتمدة باستخدام آليات تقد اتعوحشد فرق التنفيذ للمشر

 العطاءات والتقييم المناسبة
 اتعوبة المرتبطة بالمشرمعالجة وثائق التعاقد والمحاس

 المعتمدة
 ليةمرحوالبرنامج (إعداد تقارير  اتعواإلبالغ عن نتائج المشر

 إنجاز المشروع)عن و
 إعداد خطط العمل على أساس التواصل مع الحكومات حول

 احتياجاتهم وأولوياتهم

تمت الموافقة على طلبات تمويل تكاليف الوحدة
 .2003األساسية ألول مرة في عام 

تنظركي تكاليف الوحدة األساسية ليتم تقديم طلبات 
األمانة وتقدم وتستعرضهمفيها اللجنة التنفيذية. 

مثلتُعاد أرصدة تكاليف الوحدة األساسية، وتوصية. 
 متعدد األطرافالللبنك الدولي، إلى الصندوق 

تُستخدم تكاليف الوحدة األساسية أيًضا من أجل:
،بين أمور أخرى من أجل، التكاليف المباشرة

والمرافق والمعداتالفني والتشغيلي التوظيف 
الموارد والرصد حشد(مثل  البرنامجوخدمات 

ةداروالتقييم واإلدارة)؛ والتكاليف غير المباشرة لإل
ردوموا والماديةالمركزية للموارد البشرية والمالية 

تكنولوجيا المعلومات والمسؤوليات القانونية
  وغيرهم.

  

                                                 
التي تغطي طيفًا واسعًا من حيث الحجم والسكان واستهالك وإنتاج المواد الخاضعة  5المادة من بلدان  بلدا 145 برنامج المساعدة على االمتثال يدعم  9

طبيق ص وفنيي التخيص والحصالبنية التحتية التنظيمية والسياسات وأنظمة التر بشأنالدعم الفني لبناء القدرات  هذا البرنامج تشمل خدماتوللرقابة. 
  والتبريد.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/39 
 

6 

 مصدر التمويل
 

 األدوار والمسؤوليات
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  ةالمالي المرحليةتقارير الإعداد 
  وجدا زيارات قطرية إذإجراء متابعة حالة التنفيذ، بما في ذلك

 دليل على التأخير أو صعوبات ال داعي لها
 حسبمدخالت لألمانة مع أوراق السياسة والقضايا  تقديم

 مطلوبال

 المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية واألمانة  
  

  الوكالةتكاليف دعم و بشأن وحدة إدارة المشروع والتعزيز المؤسسيتحليل مفصل حسب البلد 
 

ت األمانة المرحلة ، استعرض(ب) 82/82المطلوب بموجب المقرر  من أجل التحليل التفصيلي حسب البلد       -12
بلداً من غير  34رتبطة بها) في األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (واالتفاقات الم

 لموادا، بما في ذلك الصين، والمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة وي حجم االستهالك المنخفضبلدان ذال
المعتمدة  يمشروعات التعزيز المؤسس، وكذلك ذو حجم استهالك منخفض بلدا 29لعدد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.البلدان منذ وقت الموافقة  لهؤالء
 

  المعلومات المستخدمة للتحليل:شملت        -13
 

لنحو اعلى ة عدد سنوات تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني  )أ(
؛ أدرجت سنة إضافية واحدة للسماح لتنفيذيةامن االتفاق مع اللجنة  ألف -2والتذييل  1في الفقرة  المسجل

 ؛اقمن االتف 14لفقرة ل وفقابإنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 
لى لوكالة) عادعم  تكاليف شاملةالتكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (و  )ب(

لمشروع وتكاليف لالتكلفة التكاليف اإلجمالية هذه تمثل و .ألف من االتفاق -2 التذييلالنحو المسجل في 
عدة أكثر ة بمسانيتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربو في وقتدعم الوكالة اإلجمالية 

 ؛من وكالة واحدة
 

لمرحلة اعلى  يتم استخراج الميزانيات المعتمدة لوحدة إدارة المشروع من وثيقة المشروع التي تحتويو  )ج(
كي يذية لالتنف اإلجمالية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعروضة على اللجنة

دارة وحدة إ يتم احتساب تكلفة وحدة إدارة المشروع سنويًا عن طريق قسمة إجمالي تكلفةونظر فيها؛ ت
واد الم المشروع على عدد سنوات تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 
 
فقت التي وا يتجديدات التعزيز المؤسسمجموع التكلفة اإلجمالية لجميع التعزيز المؤسسي تمثل تكلفة و  )د(

 زالةطة إدارة إخلى من المرحلة األو ذ السنة التي اعتمدت فيهاعليها اللجنة التنفيذية من المرحلة األولى من
ة إجمالي عن طريق قسم لكل سنة التعزيز المؤسسيتكلفة  وتحسب؛ ربونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروك

اد على عدد سنوات تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المو التعزيز المؤسسيتكلفة 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 
  المنخفض ذوي حجم االستهالكبلدان غير ال
 

 للتحليل ينتارالمخ وي حجم االستهالك المنخفضمن البلدان غير ذ بلداً  34معلومات عن  2يعرض الجدول        -14
  التمثيلي.
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لوب بموجب حليل المطللت المستخدمة وي حجم االستهالك المنخفضالبلدان غير ذمن  بلدا 34معلومات من   -2الجدول 
  (ب)82/82المقرر 

 البلد
عدد 

السنوات

تكلفة خطة إدارة إزالة المواد 
  %الهيدروكلوروفلوروكربونية (دوالر أمريكي)

لتكلفة الدعم

تكلفة وحدة إدارة المشروع 
  %  (دوالر أمريكي)

 لتكلفة الدعم

تكلفة التعزيز المؤسسي 
 (دوالر أمريكي)

 سنةفي ال المجموع سنةفي ال المجموعالدعمالمشروعالمجموع
  الصين بلدا غير ذي حجم استهالك منخفض باستثناء 33تحليل

 58,364 642,000 9.85 679,10178,55411.5766,8696,079 757,655 11  أفغانستان
 28,600 257,400 7.53 1,993,331152,7317.66150,00016,667 2,146,062 9  الجزائر

 157,861 1,420,746 3.71 10,775,154822,4397.63400,00044,444 11,597,593 9 األرجنتين
 17,692 230,000 5.87 2,808,985224,8298.00165,00012,692 3,033,814 13 البحرين

 42,640 426,400 - --1,556,074136,2318.75 1,692,305 10 بنغالديش
 133,380 800,280 4.89 19,417,8661,609,5228.29950,000158,333 21,027,388 6 البرازيل

 133,072 798,434 5.73 1,786,455149,8518.39102,43317,072 1,936,306 6 شيلي
 168,510 1,179,568 4.93 6,821,483517,1117.58336,36348,052 7,338,594 7 كولومبيا

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

8 527,150 475,00052,15010.9860,0007,500 12.63 149,540 18,693 

الجمهورية 
 الدومنيكية

10 1,826,192 1,696,225129,9677.66100,00010,000 5.90 746,891 74,689 

 20,573 226,305 5.27 2,393,159183,6537.67126,00011,455 2,576,812 11  إكوادور
 126,948 1,269,475 7.83 8,520,815643,5997.55667,00066,700 9,164,414 10 مصر
 244,839 1,224,194 4.64 21,994,490974,8544.431,020,000204,000 22,969,344 5 الهند

 137,431 1,236,880 3.55 12,692,684968,4527.63450,00050,000 13,661,136 9 إندونيسيا
جمهورية إيران 

 اإلسالمية
9 10,869,327 9,994,338874,9898.75390,00043,333 3.90 791,210 87,912 

 91,019 819,171 3.00 3,329,317250,6477.53100,00011,111 3,579,964 9 األردن
 71,067 497,468 10.00 900,000109,00012.1190,00012,857 1,009,000 7 كينيا
 88,401 707,210 9.31 2,495,109187,1337.50232,30029,038 2,682,242 8 لبنان
 65,856 329,279 0.21 1,908,843133,6197.004,000800 2,042,462 5 ليبيا

 182,074 1,274,520 6.26 9,587,470719,0607.50600,00085,714 10,306,530 7 ماليزيا
 141,688 1,558,570 1.34 18,066,2111,354,9667.50242,00022,000 19,421,177 11 المكسيك
 0 0 6.22 1,286,74096,5067.5080,0008,889 1,383,246 9 المغرب
 206,514 1,445,600 7.22 4,938,830370,4127.50356,63450,948 5,309,242 7 نيجيريا
 178,291 1,248,037 - --5,448,849432,8647.94 5,881,713 7 باكستان

 113,620 681,720 11.62 335,54529,0168.6539,0006,500 364,561 6 بنما
 50,734 304,403 17.69 282,67127,4409.7150,0008,333 310,111 6 بيرو

 142,602 998,211 10.02 2,295,000200,9658.76230,00032,857 2,495,965 7  الفلبين
المملكة العربية 

 السعودية
10 14,421,066 13,420,9711,000,0957.45500,00050,000 3.73 200,000 20,000 

 0 0 6.43 6,533,556457,3497.00420,00042,000 6,990,905 10 جنوب أفريقيا
 154,267 1,234,138 7.05 18,108,6301,285,7827.101,276,633159,579 19,394,412 8 ايلندت

 41,212 247,270 8.33 1,800,195166,0149.22150,00025,000 1,966,209 6 تونس
 123,644 1,112,800 3.52 14,223,5401,040,4247.31500,00055,556 15,263,964 9 تركيا

 110,251 661,506 5.84 9,125,020684,3777.50532,57288,762 9,809,397 6 ت ناميفي
 3,232,443 24,719,226 4.77 217,691,65716,064,6017.3810,386,8041,386,271 233,756,258 المجموع

      الصين
   6.50 360,00027,0007.5023,4003,900 387,000 6 التنسيق الوطني

رغوة البولي 
 يوريثان

6 78,303,870 73,000,0005,303,8707.273,650,000608,333 5.00   

رغوة البولي 
يوريثان المسحوبة 

 بالضغط
6 53,670,860 50,000,0003,670,8607.342,807,000467,833 5.61   

التبريد وتكييف 
الهواء الصناعي 

 والتجاري
6 65,396,900 61,000,0004,396,9007.213,965,000660,833 6.50   

التبريد وتكييف 
 هواء الغرف

6 80,432,150 75,000,0005,432,1507.244,236,550706,092 5.65   

   6.50 5,000,000362,5007.25325,00054,167 5,362,500 6 المذيبات
   7.09 5,640,000638,40011.32400,00066,667 6,278,400 6 الخدمة

 296,400 1,778,400 5.71 270,000,00019,831,6807.3515,406,9502,567,825 289,831,680  المجموع
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  :2تنشأ المالحظات التالية من البيانات الواردة في الجدول         -15
 

كاليف دعم ت، مثل متوسط ، باستثناء الصين33الـ  غير ذوي حجم االستهالك المنخفض للبلدان  )أ(
ي ف 7.5تجاوز تتكاليف دعم الوكالة التي وتعزى في المائة من إجمالي تكلفة المشروع.  7.38الوكالة 

تنفيذ  يفبيئة المتحدة للالمائة من إجمالي التكاليف إلى مشاركة الوكاالت الثنائية وبرنامج األمم 
 ؛المشروع

 
في المائة من إجمالي تكاليف  4.77اتلتمويل اإلجمالي لوحدات إدارة المشروعايمثل متوسط و  )ب(

الة رة إزفي المرحلة األولى من خطط إدا اتلم يتم طلب تمويل لوحدات إدارة المشروعو المشروع.
 ت إدارةوحداتمويل  قيمةكانت ، في حين فلوروكربونية لبنغالديش وباكستانالمواد الهيدروكلورو

من إجمالي ة في المائ 10المشروع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وبنما وبيرو والفلبين 
 ؛تكلفة المشروع أو أعلى

 
ولى ية األفي المرحلة الزمن اتاستعرضت األمانة مستوى التمويل المعتمد لوحدات إدارة المشروعو  )ج(

بطت . وارتاللجنة التنفيذيةكي تعتمده من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل
، وعدد مشمولةزمين لألنشطة والقطاعات الواإلداريين الال الفنيينمستويات التمويل بعدد الموظفين 

مة اع خد، وكذلك األنشطة المتعلقة بقطالمؤسسات المراد تحويلها وتوزيعها القطاعي والجغرافي
نةً بالتكلفة بأعلى تمويل لوحدة إدارة المشروع مقار يحظون الذين 5بلدان المادة كانت والتبريد. 

لمتعلقة شطة ااألن ، تنفذ في الغالبالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاإلجمالية لخطة إدارة إزالة 
 ؛بقطاع الخدمات

 
ويل مؤسسات التصنيع في التحليل تمويالً لتحالواردين  5بلدان المادة بلداً من  33 الـ تلقى العديد منو  )د(

لمرحلة قبل الموافقة على ا مستقلة اتعوالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كمشرالقائمة على 
ن األردومصر و الدومنيكيةاألولى (مثل الجزائر واألرجنتين وبنغالديش وكولومبيا والجمهورية 

ذه ه تشملوالمغرب وباكستان والفلبين والمملكة العربية السعودية وتركيا). لم والمكسيك 
لدعم انشطة وأ(يمكن تقديم المساعدة الفنية  اتلوحدات إدارة المشروع المشروعات المستقلة تمويال

زء ج مع، وهمتعلقة بالمشرو فنيةأنشطة مساعدة  ماالستشاري والتدريب، على سبيل المثال، على أنه
ى حلة األولإلى المر مضمهوقت قيد التنفيذ في غالبية هذه المشروعات كانت ومن تكاليف المشروع). 

 ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطط إدارة إزالة 
 

، كان آخر ل سنتين. على سبيل المثالكالتعزيز المؤسسي طلبات لتجديد  5بلدان المادة قدم جميع لم يو  (هـ)
 تصنيف منذ إعادةو. االجتماع التاسع والخمسين المغرب في التعزيز المؤسسي قدمته طلب لتمويل

  ؛التعزيز المؤسسي، لم تتم الموافقة على تمويل 5المادة كبلد من بلدان جنوب إفريقيا 
 

(باستثناء  33ـ ال 5المادة  بلدانالمعتمد للتعزيز المؤسسي لبلغ مجموع التمويل الكلي المعتمد و  (و)
زالة في المائة من إجمالي تكاليف خطة إدارة إ 11.2أو  دوالر أمريكي  24,719,226الصين) 

غ السنوي البال التعزيز المؤسسيكان إجمالي تمويل والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
روع لمشاأعلى بثالثة أضعاف من إجمالي التمويل السنوي لوحدة إدارة  دوالر أمريكي 3,232,443

  ؛دوالر أمريكي 1,386,271البالغ 
 

، مثلت تكاليف دعم الوكالة الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين في حالة خطة إدارة إزالة الموادو  (ز)
في المائة من إجمالي التكاليف اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  7.35اإلجمالية 

في  5.71مثلت التكاليف اإلجمالية لوحدة إدارة المشروع ، في حين ونيةالهيدروكلوروفلوروكرب
إدارة إزالة المواد  ةخط  المائة من إجمالي التكاليف اإلجمالية للمرحلة األولى من
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للصين منذ اعتماد المرحلة  التعزيز المؤسسيبلغ إجمالي تمويل و. الهيدروكلوروفلوروكربونية
، وهو الر أمريكيدو 1,778,400األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

في المائة من التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و  0.66ما يمثل 
  ع؛ لي تكاليف وحدة إدارة المشروفي المائة من إجما 11.54

 
التي تختلف عن التعزيز المؤسسي  اتعوملخص لألنشطة المنفذة في إطار مشر 1يرد في الجدول   (ح)

 82/82ر المطلوب بموجب المقر األنشطة المتعلقة بوحدة إدارة المشروع. ولالطالع على التحليل
ا حاليا ري تنفيذهالجاالفعلية التعزيز المؤسسي نشطة ألهذه الوثيقة ملخصاً ب(ب)، يقدم المرفق الثاني 

أنه لم ب العلم(مع  2المدرجة في الجدول ذوي حجم االستهالك المنخفض غير من بلدان بلدا  33في 
امج ات من برتم استخراج هذه المعلوموجنوب أفريقيا). لالتعزيز المؤسسي تتم الموافقة على تمويل 

 ذية.عمل كل من الوكاالت المنفذة التي وافقت عليها اللجنة التنفي
  
  دان ذوي حجم االستهالك المنخفضلالب
 

لة المواد دارة إزاإل هم، فإن المرحلة األولى من خططذوي حجم االستهالك المنخفض لغالبية البلدان   -16
البا غ(بونية المواد الهيدروكلوروفلوروكرستهالك الالتدريجي  بالتخفيضالهيدروكلوروفلوروكربونية ذات الصلة 

ة على . ووافقت اللجنة التنفيذيفقط خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء) المستخدمة ل22- الهيدروكلوروفلوروكربون
اد لمول خط األساس استنادا إلىمستويات تمويل قصوى لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  )).12(ج) ( 74/50) والمقرر 12((و)  60/44لالمتثال (المقرر الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 

 للتحليل التمثيلي. ينالمختارخفض حجم االستهالك المن ويبلداً من البلدان ذ 29لومات من مع 3يعرض الجدول         -17
المستخدمة في التحليل المطلوب بموجب المقرر  المنخفض حجم االستهالك ويالبلدان ذبلداً من  29معلومات من  -3الجدول 

  (ب) 82/82

 البلد
عدد 

السنوات

تكلفة خطة إدارة إزالة المواد 
   % الهيدروكلوروفلوروكربونية (دوالر أمريكي)

لتكلفة الدعم

PMU cost (US $) 
% 

لتكاليف  
وحدة إدارة
المشروع

تكلفة التعزيز المؤسسي 
 (دوالر أمريكي)

 في السنة المجموع في السنة المجموع الدعم المشروع المجموع

 45,268 497,952 15.87 315,00031,75010.0850,0004,545 346,750 11 ألبانيا
 82,176 575,232 20.45 176,00015,8409.0036,0005,143 191,840 7 أنغوال
 95,314 667,200 - --601,83847,2837.86 649,121 7 أرمينيا

 33,280 299,520 7.14 280,00032,88011.7420,0002,222 312,880 9 ربادوسب
متعددة  –بوليفيا (دولة

 القوميات)
11 347,130 315,00032,13010.2033,5003,045 10.63 258,684 23,517 

 31,269 312,692 - --953,28469,8867.33 1,023,170 10 البوسنة والهرسك
 14,294 100,061 5.36 560,00056,00010.0030,0004,286 616,000 7 بوتسوانا

 25,826 309,915 19.05 630,00072,30011.48120,00010,000 702,300 12 بوركينا فاسو
 14,500 145,000 8.10 210,00022,50010.7117,0001,700 232,500 10 إريتريا
 14,500 145,000 9.52 315,00035,35011.2230,0003,000 350,350 10 إثيوبيا

 24,273 267,001 8.21 500,90037,5687.5041,1003,736 538,468 11 جورجيا
 14,522 159,744 15.04 442,13738,4698.7066,5006,045 480,606 11 غواتيماال

 12,800 128,000 8.38 280,00032,51611.6123,4672,347 312,516 10 هايتي
 13,182 145,000 14.29 630,00061,0009.6890,0008,182 691,000 11 هندوراس

الو، الجمهورية
  الديمقراطية الشعبية

11 316,400 280,00036,40013.0014,4001,309 5.14 290,000 26,364 

 -  7.79 404,50030,3387.5031,5002,864 434,838 11 الجبل األسود
 12,813 205,000 11.11 900,000109,00012.11100,0006,250 1,009,000 16 ناميبيا
 23,483 234,828 8.04 560,00057,12510.2045,0004,500 617,125 10 النيجر
 -  - --1,030,00077,2507.50 1,107,250 12 الشمالية مقدونيا
 48,840 293,039 9.21 434,12037,2348.5840,0006,667 471,354 6 عمان
 12,658 113,920 7.82 1,150,90792,0938.0090,00010,000 1,243,000 9 قطر

 63,053 693,580 9.52 630,00063,63710.1060,0005,455 693,637 11 السنغال
 35,889 430,664 4.62 973,26077,1487.9345,0003,750 1,050,408 12 صربيا

 14,500 145,000 20.95 315,00022,0507.0066,0006,600 337,050 10 الصومال
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 البلد
عدد 

السنوات

تكلفة خطة إدارة إزالة المواد 
   % الهيدروكلوروفلوروكربونية (دوالر أمريكي)

لتكلفة الدعم

PMU cost (US $) 
% 

لتكاليف  
وحدة إدارة
المشروع

تكلفة التعزيز المؤسسي 
 (دوالر أمريكي)

 في السنة المجموع في السنة المجموع الدعم المشروع المجموع

 73,902 665,122 3.43 1,456,341108,4767.4550,0005,556 1,564,817 9 السودان
 6,417 77,000 4.60 652,05048,9047.5030,0002,500 700,954 12 نستاناتركم

 114,608 687,648 21.58 380,00428,5007.5082,00013,667 408,504 6 أوروغواي
 13,684 150,520 15.87 315,00035,35011.2250,0004,545 350,350 11 زامبيا

 44,203 486,234 9.63 1,038,818124,27011.96100,0009,091 1,163,088 11 زمبابوي
 935,134 8,483,556 10.06 16,729,1591,533,2479.171,361,467137,005 18,262,406  المجموع

  
  :2المالحظات التالية من البيانات الواردة في الجدول تنشأ        -18
 

تكاليف دعم ، مثل متوسط متم تحليله حجم االستهالك المنخفض الذين ويذ 29لجميع البلدان الـ   )أ(
هذه التكاليف زيادة المساعدة المقدمة من  وتبينفي المائة من إجمالي تكلفة المشروع.  9.17الوكالة 

األخص برنامج األمم المتحدة للبيئة في تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد وبالوكاالت الثنائية 
 10؛حجم االستهالك المنخفض ويالبلدان ذالهيدروكلوروفلوروكربونية في 

 
ف المائة من إجمالي تكاليفي  10.06 اتلتمويل اإلجمالي لوحدات إدارة المشروعايمثل متوسط و  )ب(

ونيا ، وتفاوت بشكل كبير من عدم وجود طلب تمويل (أرمينيا والبوسنة والهرسك ومقدالمشروع
ة عد تمويل وحدي، وفقًا لقرارات اللجنة التنفيذيةوفي المائة (الصومال).  20الشمالية) إلى أكثر من 

إدارة المشروع جزًءا من الحد األقصى المسموح به لتمويل خطط إدارة إزالة المواد 
تهالك حجم االس ويالبلدان ذروفلوروكربونية لألنشطة المتعلقة بقطاع الخدمات في الهيدروكلو
 ؛المنخفض

تمد يل المعفي الجبل األسود ومقدونيا الشمالية في إطار التمومشروعات التعزيز المؤسسي أدرجت و  )ج(
ي ف تدرج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وبالتالي لمللمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

 ؛3الجدول 
 
اء الجبل األسود (باستثن 5بلدان المادة من بلدا  27المعتمد لـ التعزيز المؤسسي بلغ إجمالي تمويل و  )د(

فة اإلجمالية في المائة من التكل 50، ما يمثل حوالي أمريكي دوالر 8,483,556ومقدونيا الشمالية) 
تعزيز لللسنوي ا تمويلالكان إجمالي ولخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

وي أعلى بنحو سبعة أضعاف من إجمالي التمويل السن ر أمريكيدوال 935,134المؤسسي بقيمة 
ألوزون يوضح هذا الدور النشط لوحدات اودوالر أمريكي.  137,005 وقدرهلوحدة إدارة المشروع 

واد ط إدارة إزالة المفي تنفيذ خطحجم االستهالك المنخفض  ويذبلدان الالوطنية في 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 
هذه الوثيقة بالثالث  المرفق، يعرض حجم االستهالك المنخفض يذعلى غرار حالة البلدان غير و  (هـ)

ستهالك ذي حجم اال بلدا 27في الجاري تنفيذها حاليا الفعلية التعزيز المؤسسي ملخًصا ألنشطة 
  لدان.الب لهؤالء. وتجري أنشطة التحقق بتمويل معتمد خصيًصا 3في الجدول  ينالمدرجالمنخفض 

  
   

                                                 
لتنفيذ  رئيسيةوكالة  ذوي حجم استهالك منخفض بصفتهأوضح برنامج األمم المتحدة للبيئة أنه في معظم الحاالت التي يعمل فيها مع غالبية البلدان    10

. عدارة المشروإ ية وحدةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون مشروعات، ال تتضمن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةدارة إزالة خطة إ
 علىالك منخفض ذوي حجم استهوالتقييم لمساعدة البلدان  الرصد عنصرم صموالرصد والتقييم.  بشأنعنصر منفصل  يوجد، المشروعاتفي كل هذه و

اس لبيانات لقياظم وجمع المشروع ضمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل الرصد المنت عناصرمان التنفيذ الفعال لجميع ض
  معايير األداء. في ضوءالتقدم المحرز 
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  مالحظات األمانة
 

ا ، بمتعدد األطرافمالالصندوق من دعم لحصول على قدمة لميع األنشطة المجقرارات اللجنة التنفيذية  تحكم     -19
المواد  إدارة إزالة إنتاجوخطط  ،في ذلك خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؤسسييز المومشروعات التعزالهيدروكلوروفلوروكربونية (تعد وحدة إدارة المشروع واحدة من مكونات التكلفة) 
لمواد ممولة خارج خطة إدارة إزالة اال( ذوي حجم االستهالك المنخفضبلدان لعمليات التحقق لو

المتحدة  ج األممتكاليف الوحدة األساسية لبرنامو؛ ى االمتثالوبرنامج المساعدة عل؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية)
  .والمنفذة، وتكاليف دعم الوكاالت الثنائية إلنمائي واليونيدو والبنك الدوليا
 

التعزيز المؤسسي  ديدتج تبالطو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ ليوتم يحةرش دمتق    -20
 داتحوو نيةطولا وزونألا داتحوو ذةلمنفا تکاالولا تلياؤومسوأدوار و المحرز دملتقا نع شاملة تماومعلو تبيانا

ميزانية لوحدة  ملكونالذين ال ي 5بلدان المادة في و. تلياؤولمسوا دوارألا ذهبه لمتعلقةا فلتکاليوا اتروعلمشإدارة ا
ذ سية لتنفيية أساطنوحدة األوزون الو تكون، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة المشروع في خطة إدارة إزالة 

مؤشرات أداء ة للتنفيذ تتضمن التقارير المرحليوالقطري.  برنامجالو 7المادة  إبالغ بيانات ، بما في ذلكجميع األنشطة
 ف المحددةاألهداول بروتوكول مونتريا نحو اللتزاماته بلد، ويتمثل الهدف الرئيسي في امتثال كل يمكن التحقق منها

  مع اللجنة التنفيذية. بموجب اتفاقه
 

 ،لمالية والرصدافي ذلك التقارير  ، بمامن جانب األمانة وكامل شامل الستعراضتخضع جميع المقترحات       -21
لتداخل اار مخاطر االعتب يأخذ هذا التحليل فيوبشأنها.  اتقرار وتتخذنظر فيها كي تقبل تقديمها إلى اللجنة التنفيذية ل
نه ال أيخلص إلى ، وبأنشطة المشروع ورصده مرتبطةوالتكاليف الالجهات المعنية في وظائف وواجبات مختلف 

  ، وأن خطر تضخم التكاليف محدود أو معدوم.يوجد حساب مزدوج
 

ية قارير مرحلت تقدم، وعالمشر وثائقمبينة في ال، لإلدارة واألداء اوالمنفذة مقاييسالوكاالت الثنائية  تملك     -22
 لةرة إزاإداطة خ ، ويتم إعداد وتقديم شريحةالمصروفات التي تعالج في ضوئها تقارير منتظمة عن اإلنفاقومنتظمة 

  .عزيز المؤسسيتال وطلبات نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما
  
  توصيةال
 

وحدات اإلدارية: تحليل حسب البلد ل التكاليفام استعراض نظاإلحاطة علما بقد ترغب اللجنة التنفيذية في        -23
 المساعدة نامجار بربما في ذلك األنشطة والتمويل في إط والتعزيز المؤسسي والوكاالت المنفذة اتإدارة المشروع

على  المستقل ، ومعلومات عن التحققالتكلفة اإلدارية نظام أخرى منعناصر و، والوحدات األساسية على االمتثال
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40، الوارد في الوثيقة (ب)) 82/82وطني (المقرر مستوى الال

 

  





UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/39 
Annex I 

 

1 
 

Annex I 

DUTIES AND COSTS ASSOCIATED AGENCIES IN IMPLEMENTING ODS PHASE-OUT 
ACTIVITIES1 

UNDP 

1. UNDP has since 2010 been supporting HPMP implementation in 47 countries, and institutional 
strengthening projects in 22 countries. The HPMP funding approved in principle for UNDP between 2010 
and 2018 for stage I amounts to US $172,741,400, and the total for stage II is US $241,704,497. The total 
PMU budget approved in principle for the same period amounts to US $22,081,442. UNDP’s core unit 
funding approved since 2010 totals US $18,241,722, and programme support costs approved for HPMPs 
amount to US $29,677,769. Institutional strengthening funding approved since 2010 is US $21,608,065. 

2. Core unit funding is approved by the Executive Committee to fulfil the UNDP’s global core 
functions. Core unit costs are not linked to the approved HPMP, PMU, IS and funding. Administrative 
costs (core activities) are approved to cover the costs of UNDP’s Montreal Protocol Unit staff and 
associated operating expenses.  MPU staff coordinate the UNDP Montreal Protocol programme in all 
Article 5 countries with MLF projects. Staff functions include: preparing delegation of authority to 
UNDP country offices on project funding approved by the Executive Committee; draw up documents for 
signature; project implementation; oversight; coordination with other UNDP offices to ensure consistency 
of MLF programme implementation with UNDP policies and procedures; coordination with 
MLF Secretariat and the Executive Committee, Treasurer, other implementing agencies; policy advice to 
Article 5countries; lead agency functions; business planning; knowledge management; trust fund 
management, including allocation and monitoring of approved funding and associated budgets as well as 
substantive (project); and financial reporting to MLF. 

3. Administrative costs (project fees) are approved by the Committee to cover UNDP general 
management costs.  General management costs are incurred by UNDP’s central, regional and country 
offices to facilitate implementation of MLF and UNDP programmes funded from sources other than MLF. 
The fees paid by each source of funding as a percentage of project cost are distributed internally among 
various offices, including UNDP-MPU, central services and country offices.  General management 
services provided by UNDP include, for example, legal, financial, human resources, travel, procurement, 
ICT and Security, and general administration.  These costs are considered indirect costs since they cannot 
be directly attributed to a specific project.  Without this larger UNDP infrastructure, it would not be 
possible for the small UNDP-MPU team to operate cost effectively to ensure successful delivery of 
MLF programmes. 

UNEP  

4. UNEP is currently responsible for implementing a portfolio of more than 450 ongoing 
Multilateral Fund projects in A5 countries. It is implementing 104 IS projects for which it does not receive 
support costs. The HPMP funding approved in principle for UNEP between 2010 and 2018 for stage I 
amounts to US $28,143,604, and the total for stage II is US $24,558,930. The total CAP budget approved 
in principle for the same period totals US $85,102,259, and the associated support costs total 
US $79,247,836. Unlike other implementing agencies, UNEP does not get core unit funding but 
CAP. Institutional strengthening funding approved since 2010 totals US $28,340,583. 

5. CAP funding is approved by the Executive Committee to fulfil the UNEP’s global core functions. 
UNEP CAP staff support the project delivery in all A5 countries, whether UNEP is a lead or cooperating 

                                                      
1 The information presented in this Annex has been provided by the implementation agencies. 
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agency, and whether or not a lead/cooperating agency has a PMU under its HPMP components. 
CAP provides technical and financial support to the NOUs related to IS and HPMP projects, as well as 
CAP services, which cover a wide range of areas, including technical capacity building support on 
regulatory infrastructure, policies, licensing and quota systems, enforcement, and the refrigeration 
servicing sector.  

6. UNEP works with the majority of LVCs as a lead agency in the implementation of HPMPs. 
In most of the cases, the HPMP projects do not include a PMU, but a separate component on monitoring 
and evaluation. In some LVC countries, the PMU acronym stands for project monitoring unit, which is 
distinctly different from PMU as it is generally understood in the HPMP context. The Project Monitoring 
Unit applies to the NOUs which have two or more consultants under the component for monitoring and 
evaluation.  

7. The monitoring and evaluation component assists LVCs to ensure effective implementation of all 
project components within the HPMP through regular monitoring and collection of data to measure 
progress against performance criteria. One of the important contributions to the successful implementation 
of HPMPs is that the M&E component ensures that monitoring of the implementation of various activities 
is done in a timely manner resulting.  

8. UNEP implements a few non-LVC HPMPs as lead agency. The PMUs in those large countries 
are formal, organised units that support complex components of HPMPs. The unit is normally under the 
supervision and coordination of the NOU. 

UNIDO 

9. UNIDO is supporting HPMP implementation in 36 low-volume consuming (LVC) countries 
(excluding Croatia), 36 non-LVC countries in stage I and 15 non-LVCs in stage II of their HPMPs. 
UNIDO is the lead implementing agency for HPMPs in 33 countries and is the cooperating agency 
in 43 countries. 

10. The HPMP funding approved in principle for UNIDO between 2010 and 2018 for stage I amounts 
to US $227,283,003. This excludes the Croatia HPMP and the HCFC project in Syria. 
The total PMU budget approved in principle for the same period totals US $18,665,302. UNIDO’s core 
unit funding approved since 2010 totals US $18,241,722. The programme support costs approved for 
UNIDO for HPMPs since 2010 amount to US $34,098,731. This excludes the Croatia HPMP and HCFC 
project in Syria. Core unit funding is approved by the Executive Committee to fulfil the agency’s global 
core functions. Core unit costs are not linked to the approved HPMP, PMU, IS and funding. 

11. Since 2010, UNIDO has been supporting 14 countries with IS activities, including North 
Macedonia (Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)), Montenegro and Turkmenistan for 
which IS activities are included in the HPMP. IS funding approved since 2010 totals US $6,892,150. This 
amount excludes the IS included in the HPMPs for North Macedonia, Montenegro and Turkmenistan for 
which the approved funding in principle is included in the total HPMP funding. The IS projects for these 
three countries are a stand-alone component of each HPMP, and the activities are implemented in 
accordance with the IS guidelines.  

12. UNIDO has a direct execution model for the PMU budget and the institutional arrangements are 
the same in all countries where UNIDO is operating since they all follow the same UNIDO rules and 
project implementation guidelines. The PMU budget is used to finance staff and travel costs and project 
execution and coordination. When missions are required for PMU staff, individual travel requests are 
authorized by the project manager and administratively managed centrally by UNIDO. 
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13. The PMU is not involved in UNIDO’s core activities, and its budget and costs are independently 
managed from the IS funds. The PMU budget is managed as a separate project component and with 
separate contractual arrangements, TORs and reporting requirements. The approved support costs provide 
for project implementation and are used to cover UNIDO’s administrative operations. UNIDO centrally 
manages support costs to cover the administrative costs related to project implementation. 

The World Bank 

14. The Bank has since 2010 been supporting stage I and II HPMP implementation in six countries, 
and two in institutional strengthening. The HPMP funding approved in principle for the Bank between 
2010 and 2018 for stage I amounts to US $104,629,584, and the total for stage II is US $168,753,947. 
The total PMU budget approved in principle for the same period totals US $14,617,917. The Bank’s core 
unit funding approved since 2010 totals US $13,797,644 of which US$1,624,941 was returned. The 
programme support costs approved for the Bank for HPMPs since 2010 amount to US $24,719,405.  

15. The Bank supports Jordan and Thailand in implementing each country’s IS projects. IS funding 
directly supports the NOU to manage all aspects of Montreal Protocol implementation. Institutional 
strengthening funding approved for the Bank since 2010 is US $1,905,976. 

16. The Bank has three types of PMU arrangements: autonomous PMU operating parallel to the 
NOU; PMU reporting to the head of the NOU or other manager in the agency or ministry responsible for 
Montreal Protocol implementation; and integrated PMU working within the NOU and reporting to the 
head of the NOU or other manager in the agency or ministry responsible for Montreal Protocol 
implementation. 

17. The Bank requires under an overall grant agreement that a country recipient of MLF grant funding 
maintains a project management unit(s) during project implementation with “composition, power, 
function, staffing and resources,” appropriate to fulfilling project responsibilities. The institutional 
arrangements, responsibilities, and financing of the PMU are described in the agreement and the project 
appraisal document, and, further detailed in a mandated “project implementation manual.” The Bank’s 
overall agreement with the government not only outlines roles and responsibilities, but also requires the 
country, through the PMU, to continually monitor and evaluate the progress of the project and regularly 
submit progress and financial reports.  This includes “interim financial reports” semi-annually, and an 
annual audited financial statement within six months after a calendar year, and semi-annual progress 
reports.  Timely submission of documents required by the Executive Committee is also reflected in the 
grant agreement.  
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CURRENT INSTITUTIONAL STRENGTHENING IMPLEMENTATION 
IN 33 NON-LOW-VOLUME-CONSUMING COUNTRIES 

 
Country Meeting Description 

Afghanistan 80 Consult on the HCFC-based equipment ban; hold meetings with customs department on data 
collection, field surveys and visits; raise awareness among stakeholders of the forthcoming ban 
on HCFC-based equipment; continue training in good practices and strengthen cooperation with 
the customs department, ministries and industry associations; and start preparatory work on 
enabling activities to facilitate Kigali Amendment ratification. 

Algeria 73 Ensure the sustainability of ozone unit activities; continue the implementation of the existing 
licensing and quota system; coordinate the implementation of HPMP activities; continue 
information dissemination and awareness raising; collect and report data to the Ozone and 
Multilateral Fund Secretariats. 

Argentina 82 Through the NOU, strengthen and ensure sustainability of HPMP activities implemented in the 
servicing sector including technical assistance to end-users for low-GWP alternatives selection 
and strengthening the legal framework to support activities; coordinate activities with 
stakeholders; collect and submit CP and Article 7 data; participate in regional network and 
Montreal Protocol meetings; and continue public awareness activities, including celebration of 
International Ozone Day. 

Bahrain 81 Continue to work with stakeholders and update them on Montreal Protocol-related decisions to 
ensure engagement in implementation of the HPMP and HFC phase-down enabling activities; 
continue to operate the quota and licensing system; start procedures for Kigali Amendment 
ratification; initiate the licensing and quota system updates to include HFCs; pursue efforts to 
identify feasible ODS alternatives (not-in-kind technologies); continue awareness raising; 
continue to prepare CP and Article 7 data reports. 

Bangladesh 77 Continue implementing and monitoring stage I of the HPMP and ODS-related activities; adopt 
and implement policies, strategies, and ODS control measures; maintain close cooperation with 
customs and stakeholders to prevent illegal trade in ODS and to monitor HCFC imports; raise 
awareness and exchange information on ozone layer protection and its linkage to climate change; 
assist in submitting investment activities under stage II of the HPMP and commence activities 
upon approval; work with refrigeration and air-conditioning industry to identify and facilitate 
adoption of low-GWP alternatives. 

Brazil 75 Support coordination and monitoring of the implementation of stage I of the HPMP and the 
initiation of stage II through consultations with stakeholders to continuously review the work 
plan and update the evolving legislation and rules to ensure the control, monitoring, oversight
and proper use of ODS and alternative substances; coordinate the ODS disposal demonstration 
project and integrated management of the chillers sector; ensure the enabling environment to 
undertake ODS import controls, participation in Montreal Protocol meetings, continued 
information dissemination on national legislation and regulations to protect the ozone layer, and 
awareness raising; and hire consultants to strengthen the NOU technical team and to develop 
work, studies, and the collection of data on ODS alternatives. 

Chile 79 Work with public and private entities to enforce HCFC consumption control measures and 
coordinate activities including investment projects, training programmes on good refrigeration 
practices, and public awareness activities; initiate the internal process for the ratification of the 
Kigali Amendment; continue to participate in regional network and Montreal Protocol meetings.

China 82 Improve policy formulation and enforcement; strengthen international communication; 
strengthen coordination with related agencies and stakeholders; improve data collection and 
reporting; and improve the project management capacity of the PMU which will ensure 
communication with bilateral and implementing agencies in its daily operation, and continue to 
practice efficient programme management, awareness raising and data reporting, and expand its 
capabilities to ensure successful ODS phase-out; and attend relevant regional network and 
Montreal Protocol meetings. 
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Country Meeting Description 

Colombia 79 Implement stage II of the HPMP; initiate the process for ratification of the Kigali Amendment; 
consult with the Climate Change office, Energy Department, and other stakeholders to 
coordinate efforts through the Montreal Protocol and the UNFCCC; collect and analyze data on 
ODS alternatives; participate in regional and Montreal Protocol meetings; celebrate International 
Ozone Day; and continue other awareness activities. 

Democratic 
Republic of  
Congo 

77 Disseminate information and raise awareness including Ozone Day celebration and awareness 
on low-GWP alternatives to HCFCs; coordinate HPMP activities with stakeholders; promote and 
enforce the licensing and quota system; continue training of refrigeration technicians; establish 
incentives on imports of hydrocarbons and develop incentive programmes for enterprises to 
convert refrigeration equipment; monitor and evaluate HPMP activities; organize annual 
stakeholder workshops; collect and report ODS data to the Fund and Ozone Secretariats; and 
participate in regional network and Montreal Protocol meetings. 

Dominican 
Republic 

82 Ensure the operation of the HCFC/HFC licensing and quota system; develop national capacities 
to allow efficient Montreal Protocol implementation; monitor and control imports and use of 
HCFCs; facilitate access to and use of low GWP alternatives; train RAC servicing technicians, 
customs officers and enforcement inspectors; foster partnerships with public and private sectors; 
and implement public awareness campaigns; prepare for the ratification of the Kigali 
Amendment and HFC phase-down through the implementation of the revised regulation and 
through enabling activities. 

Ecuador 76 Implement the ODS licensing system; train customs officials on ODS illegal trade; increase 
controls on imports of ODS equipment and HCFC-141b contained in imported pre-blended 
polyols; report ODS data and CP activities; train RAC technicians to promote the use of HCFC 
alternatives and refrigerant recovery and recycling; and carry out public awareness campaigns. 

Egypt 81 Continue to enforce and operate the electronic database connection between the NOU and 
customs, and initiate consultations to extend the database to include HFCs; coordinate 
implementation of the foam sector phase-out plan under stage II; manage and monitor HCFC 
imports through the quota system; promote Kigali Amendment ratification and review and 
propose regulation amendments; carry out awareness activities on the ban of HCFCs in pre-
blended polyols and celebrate international ozone day; and attend regional network and Montreal 
Protocol meetings. 

India 76 Sustain ODS phase-out; monitor effective implementation of stage I of the HPMP; finalize and 
implement the strategy for stage II; strengthen institutional networks to achieve the compliance 
targets; continue implementation and enforcement of the Amended Rules (2014) for ODS; and 
intensify implementation of information outreach activities involving all stakeholders. 

Indonesia 80 Provide support for completion of stage I of the HPMP and implementation of stage II through 
the enforcement of policies, strategies, control measures, technical assistance and monitoring 
mechanisms, cooperation with stakeholders, and public awareness; support implementation of 
enabling activities for the Kigali Amendment; ensure timely submission of data to the Fund and 
Ozone Secretariats and participate in regional network meetings and Montreal Protocol 
meetings. 

Islamic 
Republic of 
Iran 

82 Control and monitor all ODS consumption; submit CP and Article 7 data; monitor projects and 
activities under stage II of the HPMP through close coordination with the implementing agencies 
and relevant stakeholders; coordinate with the Customs department and Trade Promotion 
Organization and with the Ozone Cells in provinces to implement ODS policy and control 
measures; carry out awareness-raising and training activities; implement the enabling activities 
project to facilitate ratification of the Kigali Amendment; and participate in relevant regional and 
international meetings. 
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Country Meeting Description 

Jordan 82 Monitor importers and industry, train customs officers, and build capacity to track ODS use; 
implement public awareness activities, and attend ozone-related meetings; oversee HPMP 
activities to convert about 80 enterprises (refrigeration and foam subsectors) in coordination with 
the PMU; support the RAC sector with training, technician certification, demonstration projects, 
and advice on setting-up refrigerant recovery, recycling and reclamation centers; coordinate 
training on handling and using ODS alternatives; promote study tours to provide technical 
assistance and exchange information and experiences on ODS alternatives; assist in the 
development of an electronic management system to include HCFCs and HFC enterprises; raise 
awareness on HFCs and the Kigali Amendment. 

Kenya 80 Train RAC technicians, customs and enforcement officers to support ODS regulations 
implementation; raise awareness and distribute materials to stakeholders; ensure timely data 
submission to the Ozone and Fund Secretariats; coordinate completion of stage I of the HPMP, 
and launch the second stage of the HPMP; participate in regional and international meetings of 
the Montreal Protocol; and engage policy makers for the early ratification of the Kigali 
Amendment. 

Lebanon 82 Implement a public awareness strategy with a special focus on the RAC servicing sector; amend, 
if necessary, the existing legislation and ODS licensing system to accommodate HFCs and 
ensure future enforcement of those regulations; facilitate the ratification of the Kigali 
Amendment with support from the enabling activities for the preparation of a cooling plan, and 
development of a Minimum Energy Performance Standard; recruit technical consultants and a 
legal advisor to assist in developing national policies; update the appropriate guidelines for 
monitoring and evaluation of ODS phase-out projects; and ensure implementation of stage II of 
the HPMP; participate in the negotiations related to the HFC phase-down guidelines at Montreal 
Protocol meetings, and participate in regional network meetings. 

Libya 81 Continue to monitor HCFC consumption through the licensing and quota system; issue quotas 
for 2018 and 2019 in line with the Agreement with the Executive Committee and decision 
XXVII/11; monitor HCFC distribution by sub-sector; continue to coordinate activities with 
stakeholders on future HFC phase-down; coordinate enabling activities to facilitate Kigali 
Amendment ratification; carry out information dissemination and awareness; report CP and 
Article 7 data; and participate in regional and Montreal Protocol meetings. 

Malaysia 80 Coordinate completion of stage I of the HPMP, implementation of stage II, and preparations for 
HFC phase-down; enforce policies, strategies, control measures, technical assistance and 
monitoring mechanisms; support monitoring activities under stage II including the investment 
project in the foam sector, technical assistance in the RAC sector, and regulations and measures 
to control HCFC consumption; initiate enabling activities for Kigali Amendment ratification. 

Mexico 82 Prepare the basis for legislative and regulatory measures to be adopted; monitor ODS import and 
consumption data; collect and submit CP and Article 7 data; implement the quota system to 
ensure sustainability of the 35 per cent reduction in HCFC consumption in 2018 and 2019; 
implement stage II of the HPMP, and the HFC conversion projects; coordinate the HFC enabling 
activities project; and participate in regional network and Montreal Protocol meetings. 

Mexico 7 Support for the Ozone Protection Unit to develop a tracking system for production and imports, 
preparation of investment project proposals, coordination with industry and implementing 
agencies, training programmes, negotiate voluntary agreements, update country programme and 
public information. 

Morocco 59 To continue implementing the national ODS phase-out plan including training of refrigeration 
technicians, operation of the recovery and recycling centres and enforcement of the licensing 
system; facilitate the preparation and implementation of the HPMP; and submit reports to the 
Fund and Ozone Secretariats. 

Nigeria 82 Increase awareness raising; strengthen collaboration with chemical regulatory agencies,
particularly with regard to data reporting; coordinate with industry stakeholders; and build 
capacity for sustainable implementation of the Montreal Protocol. 

Pakistan 82 Hold awareness workshops targeting industry, importers and the general public; train servicing 
technicians and promote good refrigeration practices; train customs officers; celebrate 
International Ozone Day; implement awareness activities targeting youth and environmental 
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Country Meeting Description 

university; participate in Montreal Protocol and regional network meetings; implement enabling 
activities to ratify the Kigali Amendment; collaborate with the National Standards body on the 
development of safety standards for HC technology; make policy to ensure the safe handling of 
ODS and the adoption of standards and practices for flammable refrigerants; monitor the quota 
system in collaboration with all the relevant stakeholders; and launch registration process for 
HFC importers, initially on a voluntary basis then as a policy. 

Panama 80 Ensure sustainability of the phase-out and compliance with the Protocol’s control measures; 
strengthen legislation; support industry and trade to adopt ODS alternatives and related 
technologies; maintain public awareness activities targeting illegal ODS trade; submit data 
reports to the Fund and Ozone Secretariats in a timely manner; attend Montreal Protocol 
meetings; coordinate and monitor the implementation of stage II of the HPMP including projects 
in the foam and RAC servicing sectors, and the regulations and measures to control HCFC 
consumption; aim to ratify the Kigali Amendment by the end of 2018. 

Peru 80 Assist the national focal point and liaise with country authorities; promote Kigali Amendment 
ratification; continue implementation of the ODS quota and licensing system; coordinate with 
the Customs Authority to ensure ODS control measure implementation and illegal trade 
prevention; continue HPMP implementation and initiate stage II of the HPMP; engage 
stakeholders to control HCFC demand; raise public awareness; train RAC technicians in safe 
practices for flammable refrigerants; and strengthen RAC technicians’ certification programme.

Philippines 79 Implement the licensing and quota system for HCFC import/export; submit data reports; pursue 
implementation of stage II of the HPMP; monitor ODS imports; conduct public awareness 
activities; monitor grant recipients of the foam sector plan; work to facilitate the ratification of 
the Kigali Amendment through additional public awareness. 

Saudi 
Arabia 

67 Coordinate the Montreal Protocol programme and update the legislative and regulatory 
measures; improve HCFC controls through the HCFC import quota system and update the 
licensing system to operate online; strengthen cooperation with the Customs Department;
improve ODS data collection and illegal trade control; and with the Gulf Cooperation Council 
member countries and regional authorities, build the capacity of refrigeration technicians and 
customs officers, and conduct awareness-raising activities; finalize the preparation of the HPMP,
and ensure data reporting to the Fund and Ozone Secretariats. 

Thailand 82 Coordinate and implement the allocation of import quotas; monitor imports and exports with the 
Customs Department; technical assistance and build capacity including support to the Ministry 
of Energy to raise industry awareness regarding energy efficiency; conduct training workshops 
on HCFCs and HFCs for customs officials; and conduct public awareness activities. 

Tunisia 74 Focus on activities to complete the methyl bromide phase-out (including coordination of the 
acquisition and distribution of phosphine generators for the fumigation of dates); start the 
operation and monitoring of the RRR centres in order to minimize imports of HCFCs, and 
acquire 20 refrigerant recovery units; continue coordinating the implementation of investment 
projects, training programmes for the RAC manufacturing sector operating with HCFC-22, the 
acquisition of a number of equipment and tools for vocational training centres, and the updating 
of training programmes for RAC technicians and training of customs officers to control imports 
of ODS; conduct a HFC survey; continue awareness efforts including seminars for the 30th 
anniversary of the Vienna Convention; and participate in regional network and Montreal 
Protocol meetings. 

Turkey 80 Train and support the new generation of ODS alternatives; increase monitoring of ODS trade to 
combat illegal trade; collect data and report ODS; implement networking and awareness 
activities; initiate actions in coordination with the Ministry of Foreign Affairs to start the process 
of Kigali Amendment ratification. 
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Country Meeting Description 

Viet Nam 82 Strengthen HCFC quota system enforcement, especially the control of HCFC-141b in 
pre-blended polyols; coordinate HPMP implementation; conduct awareness-raising activities, 
including International Ozone Day celebration, and activities supporting the operation of the 
RAC industry associations; submit CP and Article 7 data; and participate in international and 
regional meetings related to the Montreal Protocol. 
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CURRENT INSTITUTIONAL STRENGTHENING IMPLEMENTATION 
IN 27 LOW-VOLUME-CONSUMING COUNTRIES 

 
Country Meeting Description 

Albania 80 Continue activities to ensure approval and adoption of legislation; implement the new 
ODS legislation, develop capacities to promote Montreal Protocol implementation, monitoring 
and control of HCFC imports and use, and facilitate access to and use of new alternatives and 
technologies; continue training of RAC servicing technicians, customs officers and 
environment inspectors; foster partnerships with stakeholders; continue public awareness 
campaigns; and prepare for Kigali Amendment ratification and implement enabling activities 
for HFC phase-down. 

Angola 80 Continue the training programme for RAC technicians, and customs and enforcement officers 
to support the enforcement of ODS regulations; maintain database of importers, improve 
coordination of the allocation of HCFC licenses and quotas, and organize meetings to analyze 
annual quotas; revise and submit ODS data for approval; engage in regional and international 
meetings of the Montreal Protocol; and engage policy makers for the early ratification of the 
Kigali Amendment. 

Armenia 82 Monitor and identify the consumption of controlled substances; follow up on policies and 
regulations for improvements; coordinate matters on illegal trade with Customs; raise 
awareness of technicians on refrigerant recycling and recovery; cooperate and coordinate with 
ministries and inter-ministerial bodies, advisory groups, and stakeholders; collect and submit 
CP and Article 7 data; organize Ozone Day celebrations; and participate in regional network 
and Montreal Protocol meetings. 

Barbados 82 Monitor the implementation of the licensing and quota system; sustain ODS phase-out 
achieved; strengthen partnerships between the NOU and regional and international partners, 
and the Climate Change Unit and the Energy Division on Kigali Amendment implementation; 
coordinate HPMP implementation and HFC phase-down preparatory activities; and continue 
awareness-raising activities targeting the public and stakeholders. 

Bolivia 

(Plurinational 
State of) 

80 Provide assistance to the national focal point for the Montreal Protocol and liaise with 
authorities; promote Kigali Amendment ratification; continue to implement the ODS quota and 
licensing system; coordinate with Customs to prevent illegal trade; coordinate stage I of the 
HPMP implementation with stakeholders; carry out awareness activities; train servicing 
technicians in safety practices for flammable refrigerants; and strengthen the implementation 
of the certification system for RAC technicians. 

Bosnia and 
Herzegovina 

80 Build capacity to target the HCFC consumption phase-out targets and enhance ongoing 
regulatory efforts; improve HCFC controls and track the promulgation and enforcement of 
policy and legislation; cooperate with the customs authorities to prevent illegal trade, and with 
the RAC Association to support activities in the sector; ratify the Kigali Amendment and 
initiate enabling activities for early action to phase down HFCs. 

Botswana 76 Coordinate HPMP activities including implementation of ODS regulations, enforcement of the 
licensing and quota system, regular monitoring of ODS imports through the National Licensing 
Committee, and training of customs and enforcement officers and technicians including the 
establishment of a training syllabus for the RAC association; implement public awareness 
activities; report ODS data; and participate in regional network and Montreal Protocol
meetings. 

Burkina Faso 79 Coordinate stage I of the HPMP including submission and implementation of the third tranche; 
disseminate information and raise awareness; promote the licensing and quota system and its 
enforcement, and provide information about annual quotas to importers; strengthen the 
capacity to fight illegal trade; train refrigeration technicians under the HPMP; monitor and 
evaluate; organize annual stakeholder workshops to raise awareness on low-GWP alternatives; 
collect and report data to the Fund and Ozone Secretariats; and prepare for ratification of the 
Kigali Amendment. 
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Eritrea 77 Coordinate the planned activities to achieve the phase-out of HCFCs; ensure an enabling 
environment for robust collaboration to fully engage with stakeholders; continue training 
RAC  technicians and customs officers and conducting public awareness activities; engage 
custom officers to support the implementation and enforcement of ODS regulations; ensure 
the preparation of the report on the non-ODS alternatives survey. 

Ethiopia 77 Strengthen the network between national institutions; conduct additional training for 
RAC technicians; implement public awareness activities; monitor HPMP activities; and ensure 
integration of Montreal Protocol objectives into national environmental policy and regulations.

Georgia 81 Further improve the regulatory framework by amending exemptions to ODS use, ensuring 
mandatory RAC technician certification, and regulating ODS-containing equipment 
import/export; continue enforcing ODS control measures and monitoring illegal ODS trade 
through customs and environmental officer training; prepare for Kigali Amendment 
ratification; report ODS consumption data; assist in HPMP implementation; raise awareness 
of stakeholders on UNFCCC and Montreal Protocol linkages, and of decision-makers on green 
procurement; cooperate with the Waste and Chemicals Management Service, relevant 
ministries and donor programmes to manage ODS-based waste electrical and electronic 
equipment; and participate in regional networks and Montreal Protocol meetings. 

Guatemala 81 Continue activities such as the revision of ODS legislation to fulfill the Kigali Amendment 
requirements and the development of national capacities; monitor and control the import and 
use of HCFCs/HFCs; facilitate access to and use of new alternatives; continue 
HPMP implementation and public awareness activities, and foster partnerships with public and 
private sector stakeholders; promote Kigali Amendment ratification and HFC phase-down 
through enabling activities. 

Haiti 75 Collect and report data to the Ozone and Fund Secretariats in a timely manner; strengthen the 
capacity of customs officials and technicians to allow for the transition to low-GWP 
energy-efficient alternatives; support the national refrigeration association; develop a public 
awareness and education campaign and strengthen relationships with stakeholders; remain 
active in regional network and Montreal Protocol meetings; and hire a legal consultant to 
develop legislation on refrigerants and the Ministerial resolution on the licence and quota 
system. 

Honduras 75 Continue to apply and implement the national law for ODS (Acuerdo #006/2012) and the quota 
and licensing system; continue to liaise with national authorities; continue to implement 
HCFC phase-out activities and submit the third tranche of stage I the HPMP; collaborate with 
the main stakeholders to control HCFC demand; continue public awareness activities and 
training activities for RAC technicians; continue implementation of R&R activities; coordinate
and collaborate with customs authorities; celebrate International Ozone Day; and participate 
in regional network meetings. 

Montenegro 61 Continue implementing information campaigns and the issuance of newsletters; assist in the 
preparation of the HPMP; and data reporting. 

Namibia 79 Coordinate implementation of the IS project and monitor implementation of stage I of the 
HPMP; train refrigeration technicians and customs officers; raise awareness through various 
means and distribute awareness materials to industry and other stakeholders; submit CP and 
Article 7 data; coordinate the completion of the second tranche and launch implementation of 
the third tranche of the HPMP; engage in regional and international meetings; and initiate the 
administrative procedures to ratify the Kigali Amendment by raising the awareness of key 
policy makers. 

Niger 80 Disseminate information and raise awareness; coordinate HCFC phase-out activities; promote 
and enforce the licensing and quota system; train RAC technicians; continue monitoring and 
evaluation; hold stakeholder workshops to raise awareness on low-GWP alternatives; collect 
and report data to the Fund and Ozone Secretariats; start preparatory activities to facilitate 
Kigali Amendment ratification; facilitate the verification of HCFC consumption targets to 
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expedite the submission of the second tranche of stage I; and  ensure timely reporting of 
country programme data. 

Oman 82 Submit CP and Article 7 data reports; monitor the licensing system and allocation of quotas on 
HCFC imports; assist in further developing appropriate activities for HPMP implementation; 
enforce regulatory controls on HCFC-based equipment; cooperate with custom authorities 
including customs training and distribution of refrigerant identifiers; update national 
regulations to include HFCs and facilitate the Kigali Amendment ratification through enabling 
activities; celebrate International Ozone Day; and participate in regional network and Montreal 
Protocol meetings. 

Qatar 79 Follow up on policies and regulations for improvements with a view to moving forward the 
administrative procedures for the ratification of the Kigali Amendment; cooperate with 
ministries and inter-ministerial bodies and with advisory groups (NGOs and those in the 
refrigeration and air-conditioning and other sectors). 

Senegal 80 Disseminate information and raise awareness; coordinate HPMP implementation; promote and 
enforce the licensing and quota system; provide information on annual quotas to importers; set 
up the technician certification programme; continue monitoring and evaluation; organize 
stakeholder workshops to raise awareness on low-GWP alternatives; collect and report data to 
the Ozone and Fund Secretariats in a timely manner; and start preparatory activities to facilitate 
Kigali Amendment ratification. 

Serbia 80 Support NOU liaison with the HCFC consumption sector; coordinate the submission of the 
subsequent tranche of the HPMP and ensure timely implementation of HPMP according to 
schedule; implement enabling activities and discuss the Kigali Amendment with relevant 
Government officials; update ODS regulations to introduce the ban on the import of 
HCFC equipment; and revise legislation in line with European Union F-gas legislation. 

Somalia 77 Approve and adopt the legal instruments necessary to support the implementation of the 
ODS legislation; develop national capacity to allow for the implementation of the Montreal 
Protocol provisions; monitor and control HCFC imports and facilitate access to and use of new 
alternative substances and technologies; train technicians in the RAC servicing sector and 
customs officers, and foster partnerships with public and private sector stakeholders; submit 
CP and Article 7 data to the Fund and Ozone Secretariats; coordinate HPMP activities and 
completion of the project on ODS alternative survey; engage in regional and international 
meetings, workshops and events supporting the work of the Montreal Protocol. 

Sudan 81 Enforce import regulations for HCFCs and the quota system, and ensure that import quotas are 
gradually reduced; coordinate  HPMP implementation, monitoring and reporting; facilitate the 
Kigali Amendment ratification process through enabling activities; promote ozone and climate 
friendly alternative technologies; and encourage HCFC recovery, recycling and reclamation 
through the introducing of appropriate training and equipment; submit CP and Article 7 data; 
disseminate information on new technologies and policy developments related to the Montreal 
Protocol; expand training and equipment for customs officers and RAC technicians; organize 
celebrations of International Ozone Day; and participate in regional network and Montreal 
Protocol meetings. 

Turkmenistan 61 Continue monitoring activities to sustain phase-out of CFCs; promote the recovery, recycling 
and reclamation scheme and organize training in the refrigerating sector; train customs officers 
and maintain co-operation with customs authorities; implement the methyl bromide phase-out 
project; finalize the legal system and regulatory acts; complete the preparation of its HPMP; 
and ensure data reporting. 

Uruguay 80 Strengthen the legal framework through additional support from the Legal Office; allocate 
resources from stage II of the HPMP to support the IS project in terms of technical training, 
and revision and strengthening of the legal framework; work with entities to enforce 
HCFC consumption control measures and coordinate activities including investment projects, 
a training programme on good refrigeration practices, and continuous public awareness 
activities; initiate the internal process for Kigali Amendment ratification; continue to 
participate in regional network and international Montreal Protocol meetings. 
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Zambia 77 Coordinate the implementation and monitoring of the HPMP; train technicians in the 
refrigeration sector; train customs officers to support the implementation and enforcement of 
ODS controls; conduct an awareness-raising programme through the mass media, 
non-governmental organizations, workshops, and information materials for stakeholders; 
report ODS data; and participate in regional network and Montreal Protocol meetings. 

Zimbabwe 79 Implement IS and coordinate the implementation of stage I of the HPMP; train refrigeration 
technicians and customs officers; raise awareness; submit CP and ARTICLE 7 data; prepare 
the fourth tranche of stage I of the HPMP; engage in regional and international meetings; 
initiate and lead the administrative procedure to ratify the Kigali Amendment by raising the 
awareness of key policy makers. 

 
     

 


