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  تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها
 
  
يكي  دوالر أمر12.214.793موافقة اللجنة التنفيذية على مبلغ ) يونيب(يطلب برنامج األمم المتحدة للبيئة  .1

  . دوالراً أمريكيا1.016.170ً، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 2008عام  على برنامج عمله لمن أجل التعديالت
  
  : أدناه1إن األنشطة المقترحة في التعديالت على برنامج عمل يونيب مدرجة في الجدول  .2
  

   التعديالت على برنامج عمل يونيب:1الجدول 
  

 المطلوبالمبلغ  المشروع/ النشاط   البلد
 )دوالر أمريكي(

وصى  المالمبلغ
  به

  )دوالر أمريكي(
  أنشطة موصى بموافقة شمولية عليها: القسم ألف

  :تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي: 1الف 
 60,000 60,000  )المرحلة السادسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   نبن

 72,410 72,410  )المرحلة الثامنة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   وصبوركينا فا
 60,000 60,000  )المرحلة الرابعة(مشروع التعزيز المؤسسي تجديد   تشاد

 87,707 87,707  )المرحلة السادسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   كرواتيا
 60,000 60,000  )المرحلة الرابعة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   دومينيكا

 الجمهورية
  الدومينيكية

 134,333 134,333  )امسةالمرحلة الخ(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي 

 السنة ،المرحلة الخامسة(التعزيز المؤسسي تجديد مشروع   السلفادور
  )الثانية

30,000 30,000 

 60,000 60,000  )المرحلة السادسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   فيجي
 60,000 60,000  )المرحلة السادسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   غابون
 60,000 60,000  )المرحلة السادسة(روع التعزيز المؤسسي تجديد مش  غينيا

جمهورية الو 
الديمقراطية 

  الشعبية

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

 60,000 60,000  )المرحلة الخامسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   لديفم
 60,677 60,677  )لخامسةالمرحلة ا(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   مالي
 60,000 60,000  )المرحلة الخامسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   نيبال
 60,666 60,666  )المرحلة الخامسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   توغو

 985,793  985,793  :1المجموع الفرعي لـ ألف 
   فلورو كربونيةإعداد مشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو: 2ألف 

 25,000 25,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  بنغالديش
 85,000 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  الرأس األخضر
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 85,000 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  غينيا االستوائية
 85,000 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  اثيوبيا
 85,000 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  غينيا

سانت كيتس 
  سونيف

 85,000 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية

 85,000 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  سيراليون
 85,000 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  سوازيلند
 85,000 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  توغو
 30,000 30,000   خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونيةإعداد  نداأوغ

 85,000 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  زامبيا
 820,000  820,000  :2 الفرعي لـ ألف المجموع

   كربونية إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو مشروع إضافي لخططإعداد: 3ألف 
إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية،   بوتان

  إضافي
55,000 55,000 

إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية،   وصبوركينا فا
  إضافي

55,000 55,000 

 110,000  110,000  :3 الفرعي لـ ألف المجموع
  خطط إزالة وطنية:4ألف 
 [1] 53,000  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية    القمرجزر

 [2] 66,000  )الشريحتان الثانية والثالثة(خطة إدارة اإلزالة النهائية   دومينيكا
 [3] 33,000  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية   غواتيماال

 [4] 62,500  )األولىالشريحة (خطة إدارة اإلزالة النهائية   وا بيس- غينيا
 [5] 87,000  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية   مدغشقر
 [6] 140,500  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية   مولدوفا

 [7] 75,000  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية   موزامبيق
 [8] 130,000  )ريحة األولىالش(خطة إدارة اإلزالة النهائية   نيكاراغوا

انت كيتس س
  سونيف

 [9] 90,000  )الشريحتان الثانية والثالثة(خطة إدارة اإلزالة النهائية 

نت انت فنسس
  غرينادينجزر و

 [10] 28,000  )الشريحتان الثانية والثالثة(خطة إدارة اإلزالة النهائية 

 [11] 100,000  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية   سورينام
 [12] 75,000  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية   سوازيلند

    940,000  :4 الفرعي لـ ألف المجموع
  األنشطة الموصى بالنظر فيها منفردة: اءالقسم ب

   التعزيز المؤسسيتجديد مشروع : 1باء 
  *  30,000  ) الثانيةالمرحلة الثانية، السنة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   توفالو

  *  30,000  :1 الفرعي لـ باء المجموع
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  بدء مشروع التعزيز المؤسسي : 2باء 
  *  40,000  بدء التعزيز المؤسسي  ليشتي-تيمور

  *  40,000  :2 الفرعي لـ باء المجموع
  :خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونيةإعداد مشروعات ل : 3باء 
 في خطة الث استراتيجيات للعنصر غير االستثماريثإعداد   الهند

  إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية
145,000 *  

جمهورية إيران 
  اإلسالمية

إعداد العنصر غير استثماري في خطة إدارة إزالة المواد 
  الهيدرو كلورو فلورو كربونية

100,000 *  

  *  245,000  :3 الفرعي لـ باء المجموع
  :مشروع إفرادي  : 4ء با

خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو إعداد مشروع توعية ل  الصين
  فلورو كربونية

140,000    

    140,000  :4 الفرعي لـ باء المجموع
  :المشروعات الشاملة واإلقليمية  : 5باء 
 [13] 8,490,000  2009برنامج المساعدة على االمتثال   شامل
إنشاء شبكة عمل إقليمية لبلدان جزر : ط الهادئآسيا والمحي  إقليمي

  المحيط الهادئ
0 * 

[13] 
 * 200,000  ميزانية طوارئ لالمتثال  شامل

    8,690,000  :5 الفرعي لـ باء المجموع
  :تنفيذ االستراتيجية االنتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات  : 6باء 
ة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات استراتيجية انتقالية ألجهز  الهند

  كجزء من مشروع التحويل
144,000 [14] 

استراتيجية انتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات   باكستان
  كجزء من مشروع التحويل

70,000 [15] 

   214,000  :6 الفرعي لـ باء المجموع
 12,214,793  :المجموع الفرعي للقسمين ألف وباء

 
1,915,793 

 برنامج  بالمئة لميزانية طوارئ8ال توجد للتعزيز المؤسسي، و(تكاليف دعم الوكالة 
  : بالمئة لألنشطة األخرى13 والمساعدة على االمتثال ،

1,016,170 120,900 

  2,036,693  13,230,963  :المجموع
   اً أو معلّقاً بصورة منفرد ُينظر فيهمشروع*

     UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/45  الوثيقة   في   ُينظر فيه UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/26    [9]   الوثيقة  في ُينظر فيه [1]
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/47  الوثيقة   في ُينظر فيه UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/28    [10]  الوثيقة   في ُينظر فيه [2]
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/49  الوثيقة   في ظر فيهُين UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/31    [11]  الوثيقة   في ُينظر فيه [3]
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/50  الوثيقة   في ُينظر فيه UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/32    [12]  الوثيقة   في ُينظر فيه [4]
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/21  الوثيقة   في ُينظر فيه UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/37    [13]  الوثيقة   في ُينظر فيه [5]
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/34  الوثيقة   في ُينظر فيه UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/44    [14]  الوثيقة   في ُينظر فيه [6]
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/42  الوثيقة   في ُينظر فيه UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/40    [15]  الوثيقة   في ُينظر فيه [7]
        UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/41  الوثيقة   في ُينظر فيه [8]

  
  

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/16 
 

5 
 

  ة شمولية عليهاأنشطة موصى بموافق: لف القسم أ
  

   تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي  .1ألف 
  

   دوالر أمريكي60.000) : المرحلة السادسة(بنن   ) أ(
  دوالر أمريكي72.410) : المرحلة الثامنة(بوركينا فاصو   ) ب(
   دوالر أمريكي60.000) : المرحلة الرابعة(تشاد   ) ج(
   دوالر أمريكي130.000) : المرحلة السادسة(كرواتيا   ) د(
   دوالر أمريكي60.000) : المرحلة الرابعة(دومينيكا   )ه(
   دوالر أمريكي134.333) : المرحلة الخامسة(الجمهورية الدومينيكية   ) و(
   دوالر أمريكي30.000) : المرحلة الخامسة، السنة الثانية(السلفادور   ) ز(
   دوالر أمريكي60.000) : المرحلة السادسة(فيجي   ) ح(
   دوالر أمريكي60.000) : المرحلة السادسة(غابون   ) ط(
   دوالر أمريكي60.000) : المرحلة السادسة(غينيا   ) ي(
   دوالر أمريكي60.000) : المرحلة الرابعة(جمهورية الو الديمقراطية الشعبية   ) ك(
  دوالر أمريكي60.000) : المرحلة الخامسة(ملديف   ) ل(
  دوالر أمريكي60.677) : المرحلة الخامسة(مالي   ) م(
  دوالر أمريكي60.000) : المرحلة الخامسة(نيبال   ) ن(
  دوالر أمريكي60.000) : المرحلة الخامسة(توغو   )ه(
  
  

  وصف المشروعات
  
 ووصف . بلداً وردت أسماؤها أعاله15 يونيب طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي لـ قّدم  .3

  .ول بهذه الوثيقة في المرفق األالطلبات لهذه البلدان وارد
  

  تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها
  
توصي أمانة الصندوق بموافقة شمولية على طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي لهذه البلدان   .4

 لحكومات هذه البلدان التعليقات رغب اللجنة التنفيذية في أن توّجهوقد ت. 1بمستوى التمويل المبّين في الجدول 
  .ي المرفق الثاني بهذه الوثيقةالمبّينة ف
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  إعداد مشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية   .2ألف 
  
المبلغ المطلوب   المشروع  البلد  

  )دوالر أمريكي(
 25,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  بنغالديش  )أ(
 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية   الرأس األخضر  )ب(
 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  غينيا االستوائية  )ج(
 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  إثيوبيا  )د(
 85,000  زالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونيةإعداد خطة إدارة إ  غينيا  )ه(
 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  سانت كيتس ونيفس  )و(
 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  سيراليون  )ز(
 85,000  يدرو كلورو فلورو كربونيةإعداد خطة إدارة إزالة المواد اله  زيلنداسو  )ح(
 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  توغو  )ط(
 30,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  أوغندا  )ي(
 85,000  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  زامبيا  )ك(
  
  

  وصف المشروع
  
وقد . قّدم يونيب أحد عشر طلباً جديداً إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  .5

  :أبلغت هذه البلدان عن استهالك لهيدرو كلورو فلورو كربون على النحو المبّين في الجدول أدناه
  

 2007استهالك هيدرو كلورو فلورو كربون عام   البلد
  )نان من قدرات استنفاد األوزونأط(

المبلغ الموصى بالموافقة 
  )دوالر أمريكي( عليه

هيدرو كلورو فلورو   
  22-كربون

هيدرو كلورو فلورو 
   b-141كربون 

  

 25,000 4.9 32.2  بنغالديش
 85,000 0 0.1  الرأس األخضر
 85,000 0 0.4  غينيا االستوائية

 85,000 0 0.03  إثيوبيا
 85,000 0 18.87  غينيا
 85,000 0 0.5  نت كيتس ونيفساس

 85,000 0 28.0  ليونسيرا
 85,000 0 5.6  سوازيلند
 85,000 0 4.9  توغو
 30,000 0 0  أوغندا
 85,000 0 0.7  زامبيا
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  تعليقات أمانة الصندوق
  
ع الخامس ، وكذلك مع االتفاق في االجتما55/13 تفيد األمانة أن هذه الطلبات متوافقة مع المقرر   .6

 فقط ستتلقّى أمواالً إلعداد خطة 22-والخمسين للجنة التنفيذية بأن البلدان التي تستهلك هيدرو كلورو فلورو كربون
 دوالر أمريكي من أجل المرحلة األولى من 85.000إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية بمبلغ 

ورو كربونية، في حين أن البلدان التي لديها قطاع تصنيع تتلقّى أمواالً خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فل
  .وفقاً لمستوى استهالكها

  
 دوالر أمريكي بالتوافق مع استهالكه، 150.000بالنسبة لبنغالديش، في حين أنه يحقّ للبلد أن يستعمل   .7

، ألنه الوكالة عمل يوئنديبيوب من ضمن تعديل برنامج مطل)  دوالر أمريكي125.000(فإن رصيد األموال 
  .عداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونيةإلالرئيسية من أجل 

  
  توصية أمانة الصندوق المتعدد األطراف

  
خطط إدارة إزالة لشمولية على طلبات إعداد المشروع توصي أمانة الصندوق المتعدد األطراف بموافقة   .8

  لورو كربونية للبلدان األحد عشر المدرجة أسماؤها أعاله بمستوى تمويل مبّين فيالمواد الهيدرو كلورو ف
  .1الجدول 

  
  إعداد مشروع إضافي لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية : 3ألف 

  
   لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونيةي أموال إعداد مشروع إضاف:بوتان 

  ) دوالر أمريكي00055.(
   لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونيةيأموال إعداد مشروع إضاف: بوركينا فاصو

  ) دوالر أمريكي00055.(
  

  وصف المشروع
  
قّدم يونيب طلبات مبالغ إلعداد مشروع إضافي لهيدرو كلورو فلورو كربون لبوتان وبوركينا فاصو،   .9

ة على أموال إلدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في االجتماع الخامس اللّذَين حصال على موافق
ويجري تقديم الطلبات ). ب (55/13 دوالر أمريكي لكل منهما بالتوافق مع المقرر 30.000والخمسين قيمتها 

؛ وبالتالي 22-بونهيدرو كلورو فلورو كر تبين استهالك 2007 لعام 7حيث أن البلدين أبلغا عن بيانات مادة 
دارة إزالة المواد إل  خطته دوالر أمريكي إلعداد85.000سيكون كّل من البلدين مؤهالً للحصول على مبلغ 

، مما يجعل  دوالر أمريكي لكل بلد55.000ويطلب يونيب أمواالً إضافية قدرها . الهيدرو كلورو فلورو كربونية
د الهيدرو كلورو فلورو كربونية لكل من بوتان وبوركينا فاصو دارة إزالة المواإل مجموع الموافقة على الخطة

  . دوالر أمريكي85.000
  

  تعليقات أمانة الصندوق
  

، حيث قررت اللجنة التنفيذية ، من جملة أمور ) ج (55/13تفيد األمانة أن هذا التقديم متوافق مع المقرر   .10
من هيدرو كلورو فلورو كربون، أن تقّدم طلبات لتمويل استهالك " صفر"أخرى، أن بإمكان البلدان التي أبلغت عن 

 إذا كان قد تّم كشف مستويات الستهالك  إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية خطةإضافي إلعداد
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ولدى التأكيد مع أمانة . 7دة ، خالل اإلعداد وُأبلغ عنها بمقتضى الما" صفر"هيدرو كلورو فلورو كربون أعلى من 
 طن من قدرات 0.1قدره  22- بوتان وبوركينا فاصو استهالكاً لهيدرو كلورو فلورو كربون كل منوزون، أبلغاأل

  . أطنان من قدرات استنفاد األوزون ، على التوالي4.0استنفاد األوزون و
  

  توصية أمانة الصندوق 
  

 إدارة إزالة المواد الهيدرو ة خطتوصي أمانة الصندوق بموافقة شمولية على طلبات تمويل إضافي إلعداد  .11
  . أعاله1 تمويل مبين في الجدول ىبوتان وبوركينا فاصو بمستو لكّل من كلورو فلورو كربونية

  
  األنشطة الموصى بالنظر فيها منفردة : اءالقسم ب

  
  :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   .1 اءب
  

  أمريكي دوالر 30.000) المرحلة الثانية ، السنة الثانية: (توفالو   ) أ(
  

  وصف المشروع
  

ووصف الطلب لهذا البلد مدرج في .  يونيب الطلب من أجل تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتوفالوقّدم  .12
  .المرفق األول بهذه الوثيقة

  
  تعليقات أمانة الصندوق

  
انات البرنامج خالل مراجعة هذا الطلب، الحظت األمانة ساعة إعداد هذه الوثيقة أن توفالو لم يقّدم بعد بي  .13

وبالتوافق مع . 2008أيار / المتعدد األطراف، وكانت المهلة القصوى للتقديم أول مايووقالقطري إلى أمانة الصند
 أن بيانات تنفيذ البرامج القطرية ينبغي أن تقدم مسبقاً "جنة التنفيذية من خالله ، الذي قررت الل)و (52/5المقرر 
، الحظت " كشرط مسبق للموافقة واإلفراج عن تمويل المشروعاتةت التالي اجتماع في السنة واالجتماعاآلخر

  .األمانة أن هذا الطلب يجب أن يخضع للنظر منفرداً من قبل اللجنة التنفيذية
  

وتوفالو هو أيضاً أحد بلدان جزر . 2005إن أحدث بيانات البرنامج القطري المتوفرة لتوفالو هي من عام   .14
وأفاد .  بلداً في تلك المنطقة13ّمت الموافقة على استراتيجّية بلدان جزر المحيط الهادئ لـ المحيط الهادئ حيث ت

لياً نظام منح تراخيص ولكنه لم يؤكد إذا كان لديه موظف بدوام كامل ايونيب، دعماً لتقديمه، أن لدى توفالو ح
  .للمواد المستنفدة لألوزون

  
  توصيات أمانة الصندوق

  
  :ا تقّدم أعاله، قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر إلى ماستناداً  .15
  

بمستوى تمويل ) المرحلة الثانية، السنة الثانية(في الموافقة على تجديد التعزيز المؤسسي لتوفالو   ) أ(
 شرط أالّ يتّم أي صرف إلى أن يؤكّد البلد بواسطة اتصال مع أمانة ، أعاله1مبّين في الجدول 

وام كامل للمواد المستنفدة لألوزون كجزء من وحدة األوزون الصندوق أنَّ ثمة موظفاً بد
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 ستقّدم في أقرب فرصة 2007 و2006 وأن بيانات البرنامج القطري المعلقة لعاَمي ،الوطنية
 ممكنة؛ و

  
 . لحكومة توفالو التعليقات الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقةتوّجهفي أن   ) ب(

 
   بدء مشروع التعزيز المؤسسي  .2باء 

  
  ) دوالر أمريكي00040.) (أموال بداية(مشروع التعزيز المؤسسي : ليشتي -تيمور

  
  وصف المشروع

  
 لشتي، طلب يونيب تمويل بداية للتعزيز المؤسسي يستعمل، من جملة أمور - عن حكومة تيموربالنيابة  .16

د المستنفدة لألوزون لضمان  لشتي في إدارة أنشطة إزالة الموا-أخرى، إلنشاء وتعزيز القدرة الوطنية لتيمور
وقد عّبرت حكومة .  دوالر أمريكي 40.000والطلب كما تّم تقديمه هو من أجل . االمتثال ببروتوكول مونتريال

 15 على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال في رسالتها المؤرخة في  لشتي عن عزمها على التصديق-يمورت
ّم ذلك فوراً بعد إتمام عملية التصديق الداخلية بواسطة مجلس وزراء ومن المتوقع أن يت. 2008أيلول /سبتمبر
  .توفالو

  
  :ستكون لدى وحدة األوزون، عقب إنشائها ، األنشطة التالية " البداية"خالل مرحلة   .17
  

 تنسيق األنشطة المتعلّقة بالتصديق على بروتوكول مونتريال وتنفيذه  ) أ(
  
 يقاإلسهام في تقّدم واستكمال عملية التصد  ) ب(

 
للمواد المستنفدة ) كوتا(إعداد قواعد وأنظمة تتضّمن نظاماً إلصدار التراخيص ونظاماً للحصص   ) ج(

 لألوزون
  
   نظام رصد لواردات المواد المستنفدة لألوزونتطوير  ) د(
  
   الخطوات الستشارات الجهات المعنية إلعداد البرنامج القطريلاستهال  )ه(
  

  تعليقات أمانة الصندوق
  

.  لشتي ملتزمة بالتصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال في أسرع وقت ممكن-مور حكومة تيإن  .18
وفي تقديمها . وفي تقديمه األولي إلى االجتماع الخامس والخمسين، أفاد يونيب أن ذلك سيتم في أسرع وقت ممكن

 ألن الحكومة تحتاج إلى 2009الحالي أفادت الحكومة في رسالتها أن مالحقة التصديق لن تتم إال في بداية عام 
وحسب الحكومة سيبدأ هذا . إجراء تحليل لتكلفة ومنفعة ِكال االتّفاقَين، والتشاور مع الجهات المعنية الرئيسية

كانون األول /، في حين أن العرض على مجلس الوزراء متوقّع لديسمبر2008تشرين الثاني /التشاور في نوفمبر
  . كأقرب فرصة2009شباط /حدود فبرايرات التصديق في ومن المتوقّع إيداع أدو. 2008
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 األمانة يونيب بأن أموال البداية تشكّل التمويل األولي المتفق عليه من جانب اللجنة التنفيذية لتمكين أعلمت  .19
ؤخذ بالحسبان يوس.  البلد حتى ولو لم يتّم التصديق بعدضمنالبلد من المباشرة بأنشطة بروتوكول مونتريال 

 لتمديد دعم التعزيز المؤسسي، الذي تُحتسب تكلفته الكاملة يتوى تمويل البداية في مجال أعداد طلب مستقبلمس
  .استناداً إلى خط أساس البلد، غير المعروف حالياً

  
  توصية أمانة الصندوق

  
 لشتي بمستوى - ترغب اللجنة التنفيذية في النظر بالموافقة على أموال بداية التعزيز المؤسسي لتيمورقد  .20

، شرط أالّ يجري صرف أي تمويل إلى أن يتّم 1 دوالر أمريكي كما هو مبّين في الجدول 40.000تمويل قدره 
  .تسلّم أدوات التصديق لبروتوكول مونتريال في مركز اإليداع الخاص باألمم المتحدة

  
  يةإدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربون إعداد مشروع لخطط   .3باء 

  
 إعداد ثالث استراتيجيات للعنصر غير –إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية : الهند 

  ) دوالر أمريكي000145.: (االستثماري من خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية
  

  وصف المشروع
  

بي كوكالة رئيسية لمقترح شامل من أجل إعداد إدارة  التقديم هو جزء من ذاك الذي ورد من يوئنديهذا  .21
 دوالر 145.000ه، كونه وكالة متعاونة، و كلورو فلورو كربونية للهند، الذي يطلب يونيب منإزالة المواد الهيدر

وهذه االستراتيجيات مؤلفة من تبادل المعلومات واستراتيجية اتّصال خارجي، . أمريكي إلعداد ثالث استراتيجيات 
وحسب التقديم عينّت حكومة الهند يونيب إلجراء . ستراتيجية تجارة ورصد وكذلك استراتيجية تدريب لإلنفاذوا

  .الجزء غير االستثماري من تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية
  

  : على النحو التالي أإن تقديم يونيب ُمجّز  .22
  

  دوالر أمريكي50.000 –تبادل المعلومات واستراتيجية االتصال الخارجي   ) أ(
 
  دوالر أمريكي50.000 –استراتيجية التجارة والرصد   ) ب(

 
   دوالر أمريكي45.000 –استراتيجية التدريب لإلنفاذ   ) ج(

  
  تعليقات أمانة الصندوق

  
ياسية لتمويل إعداد خطط إدارة إزالة في االجتماع الخامس والخمسين وافقت اللجنة التنفيذية على تكاليف ق  .23

 طن من قدرات استنفاد 1200 و120 تستهلك بين  كالهندوبالنسبة لبلدان. المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية
 دوالر أمريكي لتغطية اإلنماء 195.000تمويل قدره على األوزون ولديها قطاع تصنيع، يحقّ للبلد الحصول 

  .ارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، باستثناء التكاليف لقطاع التصنيعالكامل الستراتيجية خطة إد
  

ع طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة، من جملة أمور أخرى، أن تُعّد لالجتما) د (55/13في المقرر   .24
لحقة واللتماس األفكار د مستويات التمويل إلعداد األنشطة االستثمارية والمّدالسادس والخمسين هيكل تكاليف يح
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والجزء . من الوكاالت الثنائية والمنفذة عن خبرتها في خطط قطاع كلورو فلورو كربون وخطط اإلزالة الوطنية
من هذا المقرر يطلب أيضاً من األمانة أن تطبق هيكل التكاليف على أية تقديمات من أجل إعداد أنشطة ) ه(

 من الوكاالت الثنائية ،، إلى االجتماع السادس والخمسينو كربونوأنشطة ملحقة لهيدرو كلورو فلوراستثمار 
فيذية، ستخضع للنقاش من ضمن ومسّودة الورقة التي أعدتها األمانة استجابة لهذا الطلب من اللجنة التن. والمنفذة
  .من جدول األعمال) ب (7 المقرر

  
الخمسين، كان هنالك تفاهم بأن الجزء األول استناداً إلى االتفاقات والمناقشات خالل االجتماع الخامس و  .25

 عناصر خطة إدارة  كافة، سيتضّمن)د (55/13من االستراتيجية التي تستثني قطاع التصنيع الذي يشمله المقرر 
  هوإزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية لتشمل كافة األنشطة غير االستثمارية وكذلك قطاع الخدمات كما

 التوجيهية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية الموافق عليها في االجتماع مدرج في الخطوط
 بواسطة أنشطة المرحلة 2015 و2013وهذه سوف تمكّن البلد من التقّيد بتدابير الرقابة عام . الرابع والخمسين

ليه للجزء األول من إعداد خطة إدارة وبالتالي فإن هذا الطلب من يونيب يندرج ضمن المبلغ الموافق ع. األولى
  . دوالر أمريكي195.000إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية البالغ 

  
 ستقالًتان أن البلد سيطلب تمويالً م أكدت الوكال،في المناقشات مع يونيب وكذلك مع الوكالة الرئيسية  .26

في الهند فريد من نوعه، ألنها بلد كبير يث أن الوضع إلعداد مشروع منفصل لهذه العناصر غير االستثمارية، بح
 وأكدت الوكالتان أيضاً أن هذا. ونيتطلّب استراتيجيات مختلفة لتلبية أهدافها فيما يختص بهيدرو كلورو فلورو كرب

حاجة المتطلبات الكاملة للمرحلة األولى للعناصر غير االستثمارية في البلد، وأنه لن تكون هنالك التمويل سيغطي 
  .ألموال اإلعداد في المستقبل

  
  توصية أمانة الصندوق

  
 في تمويل َضمنَّةتمويل األنشطة غير االستثمارية، ألن هذه ُمل ألمانة من التوصية بطلب يونيبلن تتمكن ا  .27

بي  دوالر أمريكي يطالب به يوئندي195.000خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية للبلد بمبلغ 
  .كوكالة رئيسية

  
  :من جدول األعمال) ب (7 أن تنظر في ما يلي على ضوء البند  فيقد ترغب اللجنة التنفيذية  .28
  

 إعداد العنصر غير –إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية : جمهورية إيران اإلسالمية 
  ) دوالر أمريكي000100.(ورو فلورو كربونية االستثماري في خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كل

  
  وصف المشروع

  
 يوئنديبي كوكالة رئيسية من أجل مقترح شامل إلعداد خطة ورد من هذا التقديم هو جزء من ذاك الذي إن  .29

، كونها اإلسالمية، الذي تطالب يونيب منهإدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية لجمهورية إيران 
 دوالر أمريكي لتغطية أنشطة غير استثمارية، وكذلك كجزء من استراتيجية 100.000كالة المتعاونة، مبلغ الو

 دوالر أمريكي 75.000وفي نطاق العنصر غير االستثماري يخطط يونيب لتخصيص . قطاع خدمات التبريد
عزيز سياسة رقابة إلعداد استراتيجية توعية وإعداد استراتيجية تدريب لموظفي اإلنفاذ، وكذلك لت

 دوالر أمريكي إلعداد برنامج تدريب على 25.000ويخطط يونيب أيضاً لتخصيص . التصدير في إيران/االستيراد
الممارسات الصالحة الذي هو جزء من استراتيجية قطاع الخدمات الذي اقتُرحت حكومة ألمانيا أن تأخذ فيه الدور 
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جزء غير االستثماري من  يونيب إلجراء الرية إيران اإلسالميةوبموجب التقديم عّينت حكومة جمهو. الرئيسي
  .تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية

 
  

  تعليقات أمانة الصندوق
  

  . أعاله تنطبق أيضاً على هذا المشروع25 إلى 23تفيد األمانة أن التعليقات في الفقرات من   .30
  

البلد سيطلب تمويالً مستقالً  أن  الوكالة الرئيسية، أكدت الوكالتانوكذلك معفي المناقشات مع يونيب   .31
وأكّدنا أيضاً أن ذلك سيغطي المتطلبات الكاملة . مشروع لهذه العناصر غير االستثمارية، وكذلك لقطاع الخدماتال

مبالغ اإلعداد في د من نه لن يكون هنالك طلب لمزيللمرحلة األولى من العناصر غير االستثمارية في البلد، وأ
  .المستقبل

  
  توصية أمانة الصندوق

  
  بحيث أن هذه األنشطةإن األمانة ال تستطيع التوصية بطلب يونيب لتمويل األنشطة غير االستثمارية  .32

 دوالر أمريكي 195.000مَضمَّنة في تمويل خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية للبلد بمبلغ 
  . يوئنديبي كوكالة رئيسيةيطلبه

  
  .من جدول األعمال) ب (7قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر بهذه األمور على ضوء البند   .33
  

  إفراديةمشروعات   .4باء 
  

 000140.(مشروع توعية لدعم إعداد الخطة الصينية إلدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية : الصين
  )دوالر أمريكي

  
  وصف المشروع

  
 يونيب طلباً لمشروع توعية للصين لدعم إعداد خطة الصين إلدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو قّدم  .34

وقد ُوصف المشروع بأنه مساعدة للصين لتلبية التزاماتها لالمتثال .  دوالر أمريكي 140.000كربونية بمبلغ 
موعات المستهدفة أصبحت واعية بصدد إزالة هيدرو كلورو  أن المجلضمانلمواد هيدرو كلورو فلورو كربون 

  .التخفيف من زيادة استهالك هيدرو كلورو فلورو كربون في البلدباحتمال فلورو كربون و
  

السلطات المحلية على مستوى المقاطعة والبلد : هذا المقترح إلى استهداف مجموعتينالغاية من   .35
وتتضمن األنشطة .  وكذلك عاّمة الناس،عتمدة على هيدرو كلورو فلورو كربونوالمستعملين النهائيين للمعّدات الم

المقترحة عقد اجتماعات وحلقات عمل، وبنوع خاص لدعم االستشارات من أجل إعداد خطة إدارة إزالة المواد 
رو فلورو  الصناعات وكذلك إلحالل الجداول الزمنية لرقابة هيدرو كلو في مختلفالهيدرو كلورو فلورو كربونية

  .كربون بمقتضى بروتوكول مونتريال
  

والستهداف المستعملين النهائيين وعامة الناس، يقترح المشروع العمل مع وسائل اإلعالم المحلية، وإعداد   .36
وهنالك مخطط لتنظيم حلقة عمل تستهدف . ات والكراريس عن مواد هيدرو كلورو فلورو كربونقوتوزيع الملص

  .ن، وكذلك حلقة عمل أخرى لوسائل اإلعالمالمستعملين النهائيي
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 دوالر أمريكي مطلوب لتغطية تكاليف المستشارين، ولتنظيم حلقات العمل وإلنتاج 140.000إن مبلغ   .37

ؤمن يفيد المقترح أيضاً أن الحكومة ستو. وتوزيع ُعدَّات التوعية بصدد المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية
  . دوالر أمريكي150.000جعل التكاليف اإلجمالية مما ة للمشروع، نّيكل إسهامات عي دوالر أمريكي بش10.000

  
  تعليقات أمانة الصندوق

  
 ماليين دوالر 4.1 على 55/14في االجتماع الخامس والخمسين وافقت اللجنة التنفيذية في المقرر   .38

 ين، شرط أالّ تتّم الموافقة علىربونية للصأمريكي كصفقة إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو ك
أي تمويل آخر للصين من أجل إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية للمرحلة 

مريكي منها لتطوير  دوالر أ100.000 دوالر أمريكي كان 475.000ومن هذه الموافقة تلقّى يونيب . األولى
التصدير، ولتطوير استراتيجته /السياسات العامة والمساعدة على تعزيز رقابة االستيراددريب على استراتيجية للت
  .ومن أجل ذلك أعلمت األمانة يونيب أن هذا الطلب للصين ال ُيعتبر مؤّهالً. اتصال وتوعية

  
م في شرح يونيب أن هذا التقديم هو من أجل تنفيذ مشروع من نوع خاص في الصين، يشعر يونيب أنه قُّد  .39

وأوضح يونيب أيضاً أنه يقّدم هذا المقترح إذ . االجتماع األخير، ولكنه لم يخضع للنظر من قبل اللجنة التنفيذية
وأفادت األمانة يونيب بأن هذا المشروع، .  لتنظر فيه اللجنةأن تعيد الصين تقديم الطلبأدرك أن طلب اللجنة هو 

التنفيذ النهائي لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية كما تّم تقديمه، سيشكّل جزءاً ال يتجّزأ من 
للصين، وبنوع خاص في تنفيذ استراتيجية اتصال وتوعية لدعم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو 

. و كربونيةفلورو كربونية التي هي جزء من عنصر يونيب في إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلور
وأفادت األمانة أيضاً أن العديد من األنشطة، وبنوع خاص تلك المتعلقة باالستشارات مع السلطات المحلية، 

، وأنه ال يمكن  أصبحت جزءاً من عملية إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونيةُيفترض أنها
  .انفرادتمويلها على 

  
 إذا أرادت طلب هذا المشروع مسبقاً عن ،ات مع يونيب اقترحت األمانة أن الصينمناقشالفي مزيد من   .40

 األمانة أن توصي بأن تنظر فيه باستطاعةتقديم الخطة الكاملة إلدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، 
 استراتيجية االتصال سوف ُيحتََسم  المبلغ الذي ستتم الموافقة عليه لتنفيذناللجنة التنفيذية شرط أن توافق الصين أ

. من عنصر يونيب في المبلغ النهائي الذي سيوافَق عليه لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية
 المناقشات في هذا ُيؤخذ باالعتبار في انتظار نتيجةوأفادت الصين، من خالل يونيب، أن هذا الخيار يمكن أن 

  .ية استقطاع هذه األموال في المستقبل وتوضيح كيف،االجتماع
  

  توصية أمانة الصندوق
  

 لهذه 1قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر بالموافقة على هذا الطلب للصين بالمستوى المبين في الجدول   .41
ال  االتصتُستقطع من البرنامج النهائي حول بأن هذه المبالغ سوف شرط أن تقّدم الصين موافقة خطيةالوثيقة، 

  .والتوعية الذي سيقدمه يونيب كجزء من التقديم الكامل لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية
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  المشروعات الشاملة واإلقليمية .5باء 
  

المبالغ مَضّمنة في ميزانية المساعدة (إنشاء شبكة عمل إقليمية لبلدان جزر المحيط الهادئ :  والمحيط الهادئآسيا
  متثالعلى اال

  
  وصف المشروع

  
يقوم يونيب بتقديم طلب إلنشاء شبكة عمل إقليمية من موظّفي المواد المستنفدة لألوزون من أجل بلدان   .42

 دوالر أمريكي 60.000 في المحيط الهادئ، وتمويل 13 البلدان الـ  هذا األمر وسيشملجزر المحيط الهادئ
  تقديم ويصف.  خالل إعادة ترتيب أولوية أنشطته منلى االمتثاللعملية الشبكة مضمَّن في ميزانية المساعدة ع

 استعمال أطنان المواد المستنفدة بطريقة غير مباشرة أهمية أنشاء شبكة العمل هذه التي ستزيل ريونيب باختصا
  .رياللألوزون بواسطة توفير الدعم الضروري للبنية التحتية الوطنية للبلدان من أجل االمتثال ببروتوكول مونت

  
يسلّط يونيب الضوء في تقديمه على الوضع لبلدان جزر المحيط الهادئ، ويذكر أن ذلك يطرح تحّديات   .43

وركّز .  وكذلك بسبب اقتصادها الهش، بسبب حجمها وُبعدها وانعزالها5إضافية بالمقارنة لبلدان أخرى من المادة 
ان، والتي تشمل تأخيرات في وضع السياسات العامة، يونيب على بعض المشاكل الخاّصة التي تواجهها تلك البلد

ومشاكل بالنسبة لتبليغ البيانات، وضمان االستدامة البعيدة المدى لبروتوكول مونتريال، عن طريق إدماج مسائل 
األوزون في برامج العمل الوطنية، ومشاكل االمتثال المحتملة بالنسبة لتدابير رقابة هيدرو كلورو فلورو كربون، 

  .جملة أمور أخرىمن 
  

 هذه البلدان في التيار الرئيسي لحماية األوزون، دخالأفاد يونيب أنّه بحث في خيارات مختلفة عّدة إل  .44
 أو اجتماعات األطراف، واجتماعات ،كاالجتماعات المتعاقبة خالل اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية

لبيئي للمحيط الهادئ، وكذلك االجتماعات المعنية بالتغّير المناخي، اليوم الواحد على هوامش اجتماعات البرنامج ا
 استمرارية في المشاركة وستتأّمن هكذا.  هي أفضل خيار لجدوى التكاليف الجيدة مستقلّةوهو يجد أن شبكة عمل

ف تعقد  بأن شبكة عمل بلدان جزر المحيط الهادئ سو ويؤملالعملفي هذه االجتماعات، وهذه قاعدة لنجاح شبكة 
 اإللكترونية من أجل جدوى المناقشات، وُيشَجَّع استعمال الهادئالمحيط اجتماعاً سنوياً واحداً في منطقة جزر 

  .المعلومات وتعميمهاتبادل تكاليف أعلى في 
  

 جزر  لبلدان، وكذلك التنقالتات يونيب وتنظيم االجتماعتنقالتإن التكاليف الملحقة بشبكة العمل تتضّمن   .45
 لبلدان جزر المحيط إقليمييخطط يونيب أيضاً لتخصيص أموال لمنّسق التكاليف وإضافة إلى هذه . حيط الهادئالم

  .الهادئ في نطاق ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال
  

  تعليقات أمانة الصندوق
  

 لالمتثال إقليمية لالجتماع السادس والثالثين، استراتيجية 36/27وافقت اللجنة التنفيذية في المقرر   .46
 ،يونيبكما اقترحه ) ان جزر المحيط الهادئاستراتيجية بلد(ببروتوكول مونتريال لبلدان جزر المحيط الهادئ 

تونغا، وتوفالو،  وجزر سليمان و،يا الموحدة، وباالووواليات ميكرونيزكيريباس، وجزر مارشال، والتي تضّمنت 
 من أجل أنشاء أو دعم وحدة أوزون وطنية وكذلك إنماء أنظمة تتعلق  هذه االستراتيجية أمواالًوقّدمت. وفانواتو

  .باألوزون في تلك البلدان، وتدريب تقنّيي الجمارك وخدمات التبريد في تلك البلدان
  

، وافقت اللجنة التنفيذية على اقتراح يونيب بتوسيع 44/22في االجتماع الرابع واألربعين، وفي المقرر   .47
في ذاك الوقت كان لدى تلك البلدان . اورو ونيويلمحيط الهادئ لتتضّمن جزر كوك، ونن جزر ااستراتيجية بلدا
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استهالك قليل، أو ال استهالك على اإلطالق، وكانت حكوماتها ملتزمة بإزالة نهائية الستهالك كلورو فلورو 
لدان األحد عشر التي هي وبتاريخ تحرير هذه الوثيقة هنالك خمسة بلدان من أصل الب. 2005 ةكربون مع نهاي

وهنالك بعض من هذه البلدان لم تنفذ بعد . جزء من استراتيجية بلدان جزر المحيط الهادئ، لم تكمل بعد تنظيماتها
واستناداً إلى ما ورد أعاله تأخذ األمانة علماً بأن . تعيين موظفي أوزون بدوام جزئيتدريب الجمارك، وقد تّم 

  .ط الهادئ لم تنفّذ بكاملهااستراتيجية بلدان جزر المحي
  

 يونيب عّما إذا كانت هنالك إمكانية للمساعدة الثنائية لهذه الشبكة الجديدة، إذ أن أستراليا، في ةسألت األمان  .48
وأفاد يونيب أن أستراليا ستكون مشاركاً .  ضّمنت أمواالً لهذه الشبكة في خطة أعمالها،االجتماع الثامن واألربعين

 في  الخاصة الشبكة، ولكّن إسهامها الوحيد الممكن سيكون في تغطية التكاليف المتعلّقة بمشاركتهانشطاً في هذه
  .وأفاد يونيب أيضاً أن أستراليا ستؤمن أيضاً مساعدة تقنية عينية للشبكة. اجتماعات الشبكة

  
التكاليف في ميزانية برنامج أفادت األمانة أيضاً أن يونيب ال يطالب بمبالغ جديدة لهذه الشبكة، بل بإدماج   .49

. المساعدة على االمتثال من خالل إعادة تحديد األولويات ، بما في ذلك تكلفة منّسق بلدان جزر المحيط الهادئ 
وأفاد يونيب أن المنصب المقترح للمنّسق اإلقليمي سيكون معتمداً على إعادة توجيه وصف الوظيفة الحالية 

 لجعل P4 إلى  في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي ُرفّعت في وقت الحقلموظف خطة إدارة غازات التبريد
ولكّن األمانة تفيد أن منسق الشبكة .  آخرين في الشبكة لشبكات إقليمية أخرىرتبة هذا المنصب متوافقة مع منسقين

الستفهام عن كيفية واستجابة ل. P3في باريس، ما زال في مستوى ومقّره اإلقليمية لبلدان أوروبا وآسيا الوسطى 
إدارة التبريد سُيلغى من الناحية التقنية، أفاد يونيب أن مهّمات  تغطية قطاع التبريد إذا كان منصب موظف خطة

 موظف برامج لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو لبروميد الميثيل سُيعاد توجيهها فيصبح الموظفالموظف الحالي 
ل هيدرو كلورو فلورو كربون، بما في ذلك التبريد، وأن منسق بلدان جزر كلورو فلورو كربونية، ولمعالجة مسائ

  .المحيط الهادئ المقترح سوف يشارك أيضاً في هذه المسؤوليات
  

تعتقد األمانة بأن المساعدة سبق وقُّدمت لبلدان جرز المحيط الهادئ بواسطة استراتيجية بلدان جزر   .50
ة امتثال كلورو فلورو كربون وهيدرو كلورو فلورو كربون لبلدان الستدام تنسيق أنشطة هذه االمحيط الهادئ، وأن

وفي حين أنه ثبت أن . كانت دائماً جزءاً من مهّمات فريق برنامج المساعدة على االمتثال في آسيا والمحيط الهادئ
 مع تخصيص تثال على االمهذه البلدان تحتاج إلى مساعدة، يمكن توفير هذه المساعدة بواسطة برنامج المساعدة

 هذه البلدان في االجتماعات دونما حاجة بالضرورة إلنشاء شبكة عمل خاصة لبلدان ة مشاركةمحّدد للتنقالت إلتاح
  .جزر المحيط الهادئ

  
  توصية أمانة الصندوق

  

نظراً لما ورد أعاله، ال تستطيع أمانة الصندوق التوصية بالموافقة على إنشاء شبكة عمل لبلدان جزر   .51
  .لمحيط الهادئا
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من يونيب  .52
  

أن يحتفظ بتخصيص لبلدان جزر المحيط الهادئ ضمن برنامج المساعدة على االمتثال إلتاحة   ) أ(
 مشاركتها في اجتماعات شبكة العمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛

  
 ر المحيط الهادئ على ضوء ما ورد أعاله؛ وراجع المقترح الحالي لمنسق إقليمي لبلدان جزيأن   ) ب(

 
  . على ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال ليونيبظر في ما ورد أعاله إبان الموافقةنيأن   ) ج(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/16 
 

16 

  
  ) دوالر أمريكي000200.(ميزانية طوارئ لالمتثال 

  
  وصف المشروع

  

 وفي . دوالر أمريكي200.000 يبلغ" لميزانية طوارئ لالمتثال" يونيب بتقديم طلب لمرة واحدة يقوم  .53
تقديمه وصف يونيب هذا الطلب بأنه احتياطي استراتيجي لتغطية االحتياجات غير المنظورة والقريبة المدى، 

وأفاد يونيب أن هذه المبالغ سوف . 2010 أهداف امتثال العام رة بالبلدان المعّرضة لعدم تلبيةالمرتبطة مباش
ة تتعلق بمسائل االمتثال على مستوى وزاري أو مستوى أرفع، والستشارات تستعمل من أجل عقد اجتماعات عاجل

مع سياسّيين في البلدان المعنية، ولتكاليف تنقالت لمدراء يونيب اإلقليميين وغيرهم من مسؤولي يونيب خارج 
اً للتعاقد مع وستُستعمل هذه المبالغ أيض. منطقة عمليات برنامج المساعدة على االمتثال لتسهيل امتثال البلدان

  . على معالجة مسائل تقنية محددة متعلقة باالمتثال5خبراء على المدى القريب لمساعدة بلدان المادة 
  

أفاد يونيب في مقترحه األساسي أنه لن يلتمس تكاليف دعم المشروع لهذا الطلب، وإنما يتضّمن التقديم   .54
وذكر يونيب أنه سيعيد أية مبالغ غير مستعملة من . ئة بالم13المنقّح تخصيصاً لتكاليف دعم المشروع بمعّدل 

  .2009ميزانية الطوارئ هذه في نهاية عام 
  

  تعليقات أمانة الصندوق
  

 من أجل 2009 ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  تقديمإن تقديم هذا المقترح هو باإلضافة إلى  .55
 دوالر أمريكي لميزانية الطوارئ هذه كبند 200.000 الـ غّمن مبلوقد ُض. ه اللجنة في هذا االجتماعأن تنظر في

  . على انفراد بحيث ُينظر فيه بحّد ذاتههذاواقترحت األمانة أن ُيقّدم . إضافي خارج الميزانية اإلجمالية
  

ات احتياج"أفادت األمانة أن األنشطة المقترح إجراؤها في نطاق هذه الميزانية المطلوبة والتي تتضّمن   .56
هي مشابهة إلى حد بعيد لهدف برنامج المساعدة على االمتثال، وهو تمكين " عاجلة غير منظورة قريبة المدى
وقد منحت اللجنة التنفيذية يونيب مرونة في استعمال أموال برنامج المساعدة . البلدان من تلبية أهداف االمتثال

وهذه المرونة ممارسة حالياً من جانب برنامج .  للبلدان األنشطة مع االحتياجات المتغيرةمةءماللوعلى االمتثال 
المساعدة على االمتثال من خالل تدبير اجتماعات موضوعية خاصة في منطقة معّينة، لالستجابة لمتطلبات امتثال 

وال ترى األمانة أي مبّرر لهذه . خاصة، عوضاً عن اجتماعات شبكة العمل الرسمية كما كان متَصوَّراً في األساس
  .األموال اإلضافية

  

لتغلّب على هذه المرحلة الصعبة من أجل امطلوبة لسنة واحدة فقط،  يونيب األمانة أن هذه األموال أعلم  .57
وحسب يونيب، تلتمس . ، حيث يكون هنالك احتمال لعدد من األنشطة التي لم ُيخطط من أجلها2010 و2009بين 

  . الستجابة الفورية الحتياجات امتثال طارئة لبلدان معّينةتمكينها من ال" شبكة أمان " هذه األموال كـ 
  

تفيد األمانة أنه يمكن معالجة ظروف امتثال طارئة كهذه من قبل يونيب بواسطة المرونة التي منحتها   .58
  .اللجنة التنفيذية لميزانية برنامج المساعدة على االمتثال

  

  توصية أمانة الصندوق
  

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في .  تستطيع األمانة التوصية بالموافقة على هذا الطلب لما ورد أعاله النظراً  .59
أن تطلب من يونيب أن يدرج مثل هذه األنشطة في نطاق ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال باستعمال 

 على االمتثال،  من أجل أولوية التمويل بين خطوط ميزانية برنامج المساعدة47/24  المقررالمرونة بمقتضى
  .بهدف تسهيل أولويات التغيير
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  األولالمرفق 
  

  سيمؤسالتعزيز الع يرا مشاتمقترح
  

   تجديد التعزيز المؤسسي:بنن
  

  موجز المشروع والموجز القطري
  نيبيوال  الوكالة المنفذة

    ):دوالر أمريكي(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 
 50,000  1995تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة األولى
 33,333  1999تموز /ليويو: المرحلة الثانية
 33,333  2003آذار /مارس: المرحلة الثالثة
 43,333  2003تموز /يوليو: المرحلة الرابعة
 60,000  2006تموز /يوليو: المرحلة الخامسة

 219,999  المجموع
 60,000  ):دوالر أمريكي) (المرحلة السادسة(المبلغ المطلوب للتجديد 

 60,000  ):دوالر أمريكي(بالموافقة عليه للمرحلة السادسة المبلغ الموصى 
 0  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 

 60,000  ):دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة السادسة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف 
ة بسعر دسةً للتعزيز المؤسسي، المرحلة الساالكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيج

  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1
 ال يوجد

 1995 نوفمبر  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 ODP(  41.0  منأطنان) (1993(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(اس االستهالك من المواد الخاضعة للرقابة خط أس
 59.9  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 3.9  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )2000- 1998متوسط السنوات ) (رابع كلوريد الكربون(الثانية لمجموعة المرفق باء ا  )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7وفقا للمادة ) ODPأطنان من ) (2007(وزون االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لأل
 7.9  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )لميثيلكلوروفورم ا (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(
 0.3  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 8.2  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 1,042,445  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 792,946  ):دوالر أمريكي) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(بلغ المصروف الم

 67.0  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 27.0  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 

  

  : التي وافقت عليها اللجنة التنفيذيةموالوجز األنشطة واألم  -1
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 242,546  مشروعات االستثمار  )أ(
 219,999  التعزيز المؤسسي  )ب(
 579,900  عداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةإ  )ج(
 1,042,445  :المجموع  
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  المرحليالتقرير 

  
بنجاح أتمت وحدة األوزون الوطنية في بنن فقد . في بنن مرضيا حتى اآلنمونتريال كان تنفيذ بروتوكول   -2

وخالل المرحلة األخيرة من مشروع التعزيزالمؤسسي، قامت وحدة . خمس مراحل من مشروع التعزيز المؤسسي
تدريب فنيي التبريد، ذلك أساسا ببتنسيق إتمام تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد، وفي بنن الوطنية  وناألوز

بدعم من وزارة  وإعادة التدوير ردادأيضا تنفيذ برنامج االستوحدة الونسقت .  ومفتشي البيئةومسؤولي الجمارك
ت جحون. هائية بالتعاون مع اليونيب واليونيدوخطة إدارة اإلزالة النإعداد نسقت كما . البيئة الكندية واليونيب

 ط ووسائإذاعية وية من خالل برامج تلفزيون، بشأن المسائل المتعلقة باألوزونزيادة التوعيةفي كذلك وحدة ال
يوجه و. ض الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وممارسات تبريد جيدةافطبوع، مما نتج عنه انحاإلعالم الم
يحصل البرنامج على دعم نشط من و بروتوكول مونتريال بعناية في اجتماعات مجلس الوزراء ائلاالهتمام لمس
  .مكتب الوزير

 
  العملخطة 

 
 البلد بالتزاماتها الوطنية لحماية طبقة األوزون بموجب وفاء في بنن وحدة األوزون الوطنية وف تكفلس  -3

 الوحدة تنسيق تنفيذ أنشطة خطة إدارة اإلزالة النهائية، لواصوخالل هذ المرحلة القادمة، ست. بروتوكول مونتريال
رفع ع البيانات وة المواد المستنفدة لألوزون؛ وجمجاح المحرز في هذه األنشطة؛ وتنسيق إنفاد الئحنورصد ال
أمانات األوزون، وستحضر بانتظام جميع االجتماعات المتعلقة باألوزون؛ وإبالغ أمانة الصندوق إلى  التقارير

مسح عن استهالك المواد إجراء التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القطري؛ وتنسيق بمتعدد األطراف ال
وستواصل . تنفيذهافي بدء الدارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإلالهيدروكلوروفلوروكربونية، وإعداد خطة 

  .ة إعالم مختلفطالوحدة أيضا تنسيق أنشطة زيادة التوعية من خالل وسائ
  

  تجديد التعزيز المؤسسي: وصبوركينا فا
  

  موجز المشروع والموجز القطري
  نيباليو  الوكالة المنفذة

    ):دوالر أمريكي(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 
 83,500  1993تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة األولى
 55,700  1997أيار /مايو: المرحلة الثانية
 55,700  1999آذار /مارس: لثةالمرحلة الثا

 55,700  2001آذار /مارس: المرحلة الرابعة
 72,410  2002تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الخامسة
 72,410  2004كانون األول /ديسمبر: المرحلة السادسة
 72,410  2006تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة السابعة

 467,830  المجموع
 72,410  ):دوالر أمريكي) (المرحلة الثامنة (المبلغ المطلوب للتجديد

 72,410  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الثامنة 
 0  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 

 72,410  ):دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة الثامنة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف 
ة بسعر ثامنالكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسسي، المرحلة ال

  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1
 ال يوجد

 1993نوفمبر   :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 ODP(  32.7  منأطنان) (1993( عنه في البرنامج القطري استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ
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  موجز المشروع والموجز القطري
   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(خط أساس االستهالك من المواد الخاضعة للرقابة 

 36.3  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 5.3  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات( الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )2000- 1998متوسط السنوات ) (رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7وفقا للمادة ) ODPأطنان من ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 4.2  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  ) الكربونرابع كلوريد(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(
 4.0  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 8.2  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 1,383,783  ):دوالر أمريكي(بلغ الموافق عليه للمشروعات الم
 1,034,709  ):دوالر أمريكي) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المبلغ المصروف 

 76.8  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 54.0  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008ن األول تشري/حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 

  
  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  -4
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 86,500  مشروعات االستثمار  )أ(
 467,830  التعزيز المؤسسي  )ب(
 829,453  التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةعداد المشروعات والمساعدة إ  )ج(
 1,383,783  :المجموع  
  

  التقرير المرحلي
  
، 2008 و2007و في السنتين روع التعزيز المؤسسي لبوركينا فاصكانت األنشطة المنفذة في سياق مش  -5

نص سي لهذه الفترة تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة التي وكان الهدف الرئيسي لمشروع التعزيز المؤس. مرضية
ها بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لألوزون وذلك في معظم الحاالت من خالل أنشطة وحدة علي

 وإنتاج مواد ذاعة التلفزيون واإل، بما في ذلك من خاللأنشطة زيادة التوعية العامة: األوزون الوطنية مثل
وخالل . صانعي القرارمع ل ، والتواصألوزون كل سنةلدولي ليوم اال االحتفال بخاللأنشطة ويشمل ذلك  ،التوعية

 أيضا في نشر معلومات عن التكنولوجيات الجديدة وبدائل المواد وحدة األوزون الوطنية استمرت ،هذه الفترة
 عن إنفاذ نظام التراخيص  فضال، القطريجيع وتنسيق أنشطة اإلزالة المحددة في البرنامجشالمستنفدة لألوزون؛ وت

ت الوحدة رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة إزالة المواد لكف و. المواد المستنفدة لألوزونوتشريع
  .ونظمت أيضا تنفيذ ورصد أنشطة التدريب في إطار خطة إدارة اإلزالة النهائية. فدة لألوزوننالمست
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  خطة العمل
  
في تنفيذ اإلزالة ) 2010-2009(رئيسي لمشروع التعزيز المؤسسي للسنتين القادمتين تمثل الهدف الي  -6

التامة للمواد الكلوروفلوروكربونية والحفاظ على االمتثال لتدابير الرقابة التي نص عليها بروتوكول مونتريال 
وحدة األوزون رية أنشطة ضمان استمرا: وستكون األنشطة الرئيسية. بالنسبة للمواد األخرى المستنفدة لألوزون

وأصحاب المصلحة  ، أصحاب المصلحة من صانعي القرارةتوعيدة  وزيا،؛ ومواصلة نشر المعلوماتالوطنية
التدابير التنظيمية لمنع الواردات والجمهور العام؛ وتنسيق تنفيذ أنشطة خطة إدارة اإلزالة النهائية؛ وتسهيل إنفاذ 

 المتجانسة للمواد المستنفدة لألوزون الصادرة عن االتحاد وائحمالها وفقا للفدة لألوزون واستعنمن المواد المست
ع البيانات وتبليغها إلى أمانة األوزون ورفع تقرير إلى أمانة ؛ وجم(UEMOA)االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا 

ديدة، ستبدأ بوركينا الج وخالل هذه المرحلة .الصندوق المتعدد األطراف عن التقدم المحرز في البرنامج القطري
  .إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةدارة إلخطة  إعدادأنشطة ا ضأيو فاص

  
   تجديد التعزيز المؤسسي:تشاد

  
  موجز المشروع والموجز القطري

  اليونيب  الوكالة المنفذة
    ):دوالر أمريكي(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 

 60,000  1998تموز /ويولي: المرحلة األولى
 60,000  2004كانون األول /ديسمبر: المرحلة الثانية
 60,000  2006تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الثالثة

 180,000  المجموع
 60,000  ):دوالر أمريكي) (المرحلة الرابعة(المبلغ المطلوب للتجديد 

 60,000  ):دوالر أمريكي(رابعة المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة ال
 0  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 

 60,000  ):دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة الرابعة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف 
ة بسعر رابعلة الالكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسسي، المرح

  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1
 ال يوجد

 1998يوليو   :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 ODP(  35.0  منأطنان) (1993(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(اضعة للرقابة خط أساس االستهالك من المواد الخ
 34.6  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )2000- 1998متوسط السنوات ) ( الكربونرابع كلوريد(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7وفقا للمادة ) ODPأطنان من ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 5.1  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )روميد الميثيلب(المرفق هاء   )ه(
 0.1  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 5.2  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 1,070,819  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 634,336  ):دوالر أمريكي) (2008ن األول تشري/حتى أكتوبر(المبلغ المصروف 
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  موجز المشروع والموجز القطري
 29.4  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 

 27.9  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 
  
  :فقت عليها اللجنة التنفيذيةموجز األنشطة واألموال التي وا  -7
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 92,000  مشروعات االستثمار  )أ(
 180,000  التعزيز المؤسسي  )ب(
 798,819  عداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةإ  )ج(
 1,070,819  :المجموع  
  

  التقرير المرحلي
  
 الخبرة وتعزيز القدرات الوطنية من أجل تخفيض وإزالة تطويركان الهدف الرئيسي للمرحلة الثالثة   -8

 اإلنجازات األكثر تحديدا التنفيذ تتضمنو.  بروتوكول مونتريال في تشادباستهالك المواد الخاضعة للرقابة بموج
ات، وتنسيق رابطاليز قطاع التبريد من خالل إنشاء فدة لألوزون، وإعادة تنظيم وتعز المواد المستنللوائحالمستمر 

في تشاد أيضا أنشطة توعية الوطنية ألوزون وحدة ا تذونف.  خطة إدارة اإلزالة النهائيةعداداألنشطة لتسهيإل
 رفع التقارير إلىون وع بيانات استهالك المواد المستنفدة لألوز، وتواصل جم أصحاب المصلحة والجمهورلمختلف

عن  دةوتستمر الوحدة أيضا في تقديم تقارير مرحلية محد. أمانة األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف
  . إلى الوكاالت المنفذةالمشروعات

  
  خطة العمل

  
 لوروفلورواالمتثال الكامل إلزالة المواد الك: توقع تحقيق األهداف التاليةمن المبالنسبة للفترة القادمة،   -9

 أصحاب المصلحة، من خالل برامج التدريب مختلف، واالستمرار في تعزيز قدرات 2010كربونية بحلول عام 
لفنيي التبريد ومسؤولي الجمارك، واالستمرار في برامج زيادة التوعية لدى الجمهور العام وصانعي القرار من 

 الوحدة أيضا كفلوست. ادودات التي تحتوي على هذه المأجل تخفيض االعتماد على المواد المستنفدة لألوزون والمع
دون الوطنية و لوائحض االختناقات اإلدارية؛ وتعزيز إنفاذ الية من خالل خفمشروعات االستثمارلسريع لالتنفيذ ال

النقدية  المتجانسة التي اعتمدتها مؤخرا الجماعة االقتصادية ولوائحاإلقليمية للمواد المستنفدة لألوزون بما فيها ال
 عن أنشطة إلجراء مسحفي تنفيذ  وخالل هذه المرحلة الجديدة، ستبدأ تشاد أيضا .(CEMAC)لوسط أفريقيا 

  .دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإل خطة إعدادفلوروكربونية يقود إلى استهالك المواد الهيدروكلورو
  

   تجديد التعزيز المؤسسي:كرواتيا
  

  موجز القطريموجز المشروع وال
  اليونيب  الوكالة المنفذة

    ):دوالر أمريكي(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 
 101,200  1996تشرين األول /أكتوبر: المرحلة األولى
 67,000  1999تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الثانية
 87,900  2002آذار /مارس: المرحلة الثالثة
 87,707  2003كانون األول /سمبردي: المرحلة الرابعة
 87,707  2005تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الخامسة
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  موجز القطريموجز المشروع وال
 431,514  المجموع

 130,000  ):دوالر أمريكي) (المرحلة السادسة(المبلغ المطلوب للتجديد 
 130,000  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة السادسة 

 0  ):دوالر أمريكي(دعم الوكالة تكاليف 
 130,000  ):دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة السادسة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف 

الكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسسي، المرحلة السادسة بسعر 
  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون (كغ/ دوالر أمريكي12.1

 ال يوجد

 1996أكتوبر   :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 ODP(  239.5  منأطنان) (1993(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

   ):اد األوزونأطنان من قدرات استنف(خط أساس االستهالك من المواد الخاضعة للرقابة 
 219.3  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 30.1  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 3.9  )2000- 1998متوسط السنوات ) (رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 15.7  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7وفقا للمادة ) ODPأطنان من ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 5.0-  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىفق ألف المجموعة المر  )أ(
 0  )هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0.5-  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(
 7.7  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 7.7  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 2,564,107  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 2,189,051  ):دوالر أمريكي) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المبلغ المصروف 

 175.3  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 -  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 

  
  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  -10
  

 الموافق عليها موالاأل  نشطةموجز األ
  )دوالر أمريكي(

 853,235  مشروعات االستثمار  )أ(
 431,514  التعزيز المؤسسي  )ب(
 1,279,358  عداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةإ  )ج(
 2,564,107  :المجموع  
  

  التقرير المرحلي
  

زالة المواد المستنفدة إلجراءات تعزيز القدرات واإل:  لكرواتيات األنشطة التالية في المرحلة الخامسةنفذ  -11
الصادرات من المواد المستنفدة لألوزون؛ وتعزيز أنشطة زيادة التوعية /لوارداتلتراخيص اد نظام لألوزون؛ وإعد

 تشغيل وحدة بصددكرواتيا بعض المشاكل اإلدارية وبينما واجهت . بالمسائل المتعلقة بحماية طبقة األوزون
عززت  األوزون ومكتب خطة عمل وحددت دور في إعدادخالل هذه المرحلة فقد نجحت األوزون الوطنية، 

وعملت الوحدة أيضا جاهدة لتعزيز . ، وترويجها ورصدهاتنسيق األنشطة القطرية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون
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؛ واستمرت في مع األطراف والمؤسسات األخرى مات المتعلقة ببروتوكول مونتريالتسهيل وتبادل المعلو
  .االضطالع بمسؤولياتها تجاه التبليغ عن بياناتها إلى أمانة األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف

  
  خطة العمل

  
): 2010كانون األول /يسمبر إلى د2009نيسان /أبريل(تم تحديد األهداف التالية بالنسبة للمرحلة القادمة   -12

 المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون؛ ومواصلة تنفيذ الالئحةالعمل وفقا للجدول الزمني المنصوص عليه في 
 المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون؛ وتنسيق المشروع التدليلي للمبردات التي لوائحالبرنامج القطري؛ وتحديث ال
وروكربونية؛ وتنسيق خطة إدارة اإلزالة النهائية؛ وتنسيق تنفيذ خطة إدارة الهالونات؛ تحتوي على المواد الكلوروفل

دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإجراء مسح للمواد إلخطة إعداد وتنسيق 
 طسائالهيدروكلوروفلوروكربونية وتنظيم حلقة عمل ألصحاب المصلحة؛ واالستمرار في أنشطة التوعية العامة لو
  .اإلعالم والمدارس؛ وتقديم التقارير الالزمة إلى اليونيب وأمانة الصندوق المتعدد األطراف وأمانة األوزون

  
   تجديد التعزيز المؤسسي:دومينيكا

  
  موجز المشروع والموجز القطري

  اليونيب  الوكالة المنفذة
    ):دوالر أمريكي(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 

 30,000  1998تشرين الثاني /نوفمبر: مرحلة األولىال
 13,000  2004نيسان /أبريل: ة، السنة األولىالمرحلة الثاني

 13,000  2005نيسان /أبريل: المرحلة الثانية، السنة الثانية
 60,000  2006تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الثالثة

 116,000  المجموع
 60,000  ):دوالر أمريكي) (المرحلة الرابعة(ب للتجديد المبلغ المطلو

 60,000  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الرابعة 
 0  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 

 60,000  :)دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة الرابعة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف 
ة بسعر رابعالكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسسي، المرحلة ال

  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1
 ال يوجد

 1998نوفمبر   :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 ODP(  1.4  منأطنان) (1993(ون المبلغ عنه في البرنامج القطري استهالك المواد المستنفدة لألوز

   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(خط أساس االستهالك من المواد الخاضعة للرقابة 
 1.5  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (لثانيةاالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )2000- 1998متوسط السنوات ) (رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )1998- 1995 متوسط السنوات) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7وفقا للمادة ) ODPأطنان من ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 0  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )ريد الكربونرابع كلو(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(
 0  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 0  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري
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  موجز المشروع والموجز القطري
 270,000  ):دوالر أمريكي(للمشروعات المبلغ الموافق عليه 
 159,124  ):دوالر أمريكي) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المبلغ المصروف 

 -  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 -  ):قدرات استنفاد األوزونأطنان من ) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 

  
  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  -13
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 0  مشروعات االستثمار  )أ(
 116,000  التعزيز المؤسسي  )ب(
 154,000  مشروعات غير االستثماريةعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من الإ  )ج(
 270,000  :المجموع  

  
  التقرير المرحلي

  
بع ، واصل مكتب األوزون الوطني التا2008تموز / إلى يوليو2006حزيران /خالل الفترة من يونيو  -14

إزالة المواد بتعجيل لي البلد ل مالئم فالرامية إلى تهيئة مناخنشطة األوإدارة تنفيذ  )دومينيكا(لكومنولث دومينيكا 
المجموعة األولى في  اإلدارة المناسبة لالمتثال ألحكام ،وتشمل بعض إنجازاته الرئيسية. المستنفدة لألوزون

ونسق المكتب أيضا تنفيذ .  للوارداتالوقف التامعن طريق تحقيق ) المواد الكلوروفلوروكربونية(المرفق ألف 
المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة إجراء للمواد الكلوروفلوروكربونية بما فيها خطة إدارة اإلزالة النهائية 

وأعد المكتب أيضا ونفذ برامج تثقيف وتوعية عامة، تضمنت أنشطة ).  العام والخاصنمن القطاعي (نالوطنيي
األحداث الوطنية  المشاركة مععلى  واشتملت هذه األنشطة. خاصة باإلضافة إلى االحتفال باليوم الدولي لألوزون

مدرسية البيئة، وأنشطة تثقيف من أجل ية جماهير لتنظيف الشواطئ، ومسيرة ةالوطنيالحملة  مثل ،العادية األخرى
 مكتب الواستمر . والتوعيةبرامج وأنشطة االتصالفي توسع للات أدو ك،تغير المناخبشأن ، وبرامج عن البيئة

 الصحي النباتيالحجر استعماالت الموجه إلى  بما في ذلك الميثيل لواردات من بروميدلمنع ابذل جهود   فيأيضا
نشطة لالتصال بأصحاب األ عددا منبدأت دومينيكا أيضا  و. باإلضافة إلى استعماالت الهالونات،السابق للشحنو

  .قبة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةترإلزالة المالمصلحة الوطنيين حول ا
  

  خطة العمل
  

 2010كانون األول / إلى ديسمبر2009كانون الثاني /معة للمرحلة القادمة، من ينايرزنشطة المتشمل األ  -15
، وكربونية المذكورة في المجموعة األولى في المرفق ألفاستهالك المواد الكلوروفلورمواصلة منع : عدة مسائل

؛ ومواصلة التنفيذ التصدير/راداالستي الميثيل والهالونات؛ ومواصلة رقابة ورصد تنفيذ نظام تراخيص دوبرومي
الوطني لخطة إدارة اإلزالة النهائية للوفاء بمتطلبات الوكاالت المنفذة المسؤولة عن هذا المشروع؛ وإعداد وتنفيذ 

وستبدأ دومينيكا بإعداد قوائم جرد وطنية لفهم استهالك . دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإلخطة 
.  في البلد وكيفية معالجة هذه المسألة في خطة إدارة إزالة هذه الموادكاملوفلوروكربونية بالالمواد الهيدروكلور

 فيما بين صانعي كوبالمثل، ستواصل أنشطة التثقيف العامة من أجل زيادة التوعية بين الجمهور العام وكذل
  . طبقة األوزون وصانعي القرار من أجل اإلبقاء على أولوية المسائل المتعلقة بحمايةةالسياس
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   تجديد التعزيز المؤسسي:الجمهورية الدومينيكية
  

  موجز المشروع والموجز القطري
  اليونيب  الوكالة المنفذة

    ):دوالر أمريكي(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 
 155,000  1995تموز /يوليو: المرحلة األولى
 103,000  1999تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الثانية
  134,332  2003نيسان /أبريل: المرحلة الثالثة
 134,333  2006نيسان /أبريل: المرحلة الرابعة

 526,665  المجموع
 134,333  ):دوالر أمريكي) (المرحلة الخامسة(المبلغ المطلوب للتجديد 

 134,333  :)دوالر أمريكي(المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الخامسة 
 0  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 

 134,333  ):دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة الخامسة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف 
سة بسعر خامالكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسسي، المرحلة ال

  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1
 ال يوجد

 1995 يوليو  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 ODP(  278.2  منأطنان) (1993(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

 
   ):نان من قدرات استنفاد األوزونأط(خط أساس االستهالك من المواد الخاضعة للرقابة 

 539.8  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 4.2  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 29.0  )2000- 1998وسط السنوات مت) (رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 3.6  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 104.2  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7 للمادة وفقا) ODPأطنان من ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 46.6  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )يد الميثيلبروم(المرفق هاء   )ه(
 51.2  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 97.8  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 5,926,793  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 4,592,822  ):دوالر أمريكي) (2008 األول تشرين/حتى أكتوبر(المبلغ المصروف 

 592.4  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 421.9  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 

  
  :ي وافقت عليها اللجنة التنفيذيةموجز األنشطة واألموال الت  -16
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 3,759,105  مشروعات االستثمار  )أ(
 526,665  التعزيز المؤسسي  )ب(
 1,641,023  عداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةإ  )ج(
 5,926,793  :المجموع  
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  التقرير المرحلي
  

، أحرزت الجمهورية الدومينيكية تقدما في 2008نيسان / إلى أبريل2006نيسان /خالل الفترة من أبريل  -17
 كانتو.  واستمرت وحدة األوزون الوطنية في تنفيذ األنشطة وفقا لوثيقة المشروع،تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي

شملت هذه األنشطة رفع التقرير المرحلي و. وضمن الجداول الزمنية المحددة الميزانية دفي حدوهذه األنشطة 
 وتبليغ أمانة األوزون ،السنوي عن تنفيذ البرنامج القطري، وتقرير التحقق إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف

إزالة نسبة ع التبريد للحفاظ على  وواصلت الجمهورية الدومينيكية أيضا تنفيذ أنشطتها في قطا.ببيانات االستيراد
  . في المائة للمواد الكلوروفلوروكربونية المذكورة في المرفق ألف85قدرها 

  
  خطة العمل

  
كانون األول / إلى ديسمبر2008كانون األول /تشمل األنشطة المزمعة للمرحلة القادمة، من ديسمبر  -18

إتخاذ ر خطة إدارة اإلزالة النهائية التي تتضمن جميع األنشطة في إطاعلى الدعم واإلشراف تقديم ، 2010
خطة أيضا هذه الوستنفذ . (MAC) إجراءات في قطاعات التبريد التجاري والمحلي وأجهزة التكييف المتحركة

وستنفذ . ي الخدمة ومسؤولي الجماركيي التبريد، باإلضافة إلى تنظيم تدريب لكل من فنينظاما إلصدار شهادات فن
أنشطة توعية محددة بشأن قطاعي المذيبات وأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس  الوطنية أيضاوحدة األوزون 

تنفيذ أنشطة الوحدة وفيما يتعلق بالتوعية العامة، تعتزم . للجرعات، فضال عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ر من أجل اإلبقاء على أولوية المسائل لزيادة التوعية بين الجمهور العام وكذلك بين صانعي السياسة وصانعي القرا

 خطة إلدارة إزالة المواد إعداد وسيبدأ البلد أيضا العمل على .المتعلقة بحماية طبقة األوزون
  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

  
   تجديد التعزيز المؤسسي:السلفادور

  
  موجز المشروع والموجز القطري

  اليونيب  الوكالة المنفذة
    ):دوالر أمريكي( سابقاً للتعزيز المؤّسسي مبالغ موافق عليها

 66,900  1997أيار /مايو: المرحلة األولى
 44,600  2000 األول كانون/ديسمبر: المرحلة الثانية
 57,980  2002تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الثالثة
 60,000  2004كانون األول /ديسمبر: المرحلة الرابعة

 30,000  2007تموز /يوليو: ولىالمرحلة الخامسة، السنة األ
 259,480  المجموع

 30,000  ):دوالر أمريكي) (ثانيةالمرحلة الخامسة، السنة ال(المبلغ المطلوب للتجديد 
 30,000  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الخامسة، السنة الثانية 

 0  ):كيدوالر أمري(تكاليف دعم الوكالة 
التكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة الخامسة، السنة األولى بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف 

  ):دوالر أمريكي(
30,000 

خامسة، السنة الكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسسي، المرحلة ال
  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ /كي دوالر أمري12.1 بسعر الثانية

 ال يوجد

 1997مايو   :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 ODP(  296.3  منأطنان) (1993(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

   ):تنفاد األوزونأطنان من قدرات اس(خط أساس االستهالك من المواد الخاضعة للرقابة 
 306.5  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0.7  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
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  موجز المشروع والموجز القطري
 0  )2000- 1998متوسط السنوات ) (رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7وفقا للمادة ) ODPأطنان من ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 34.7  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىألف المجموعة المرفق   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
  0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(
 16.7  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىق جيم المجموعة المرف  )و(

 51.4  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 1,927,255  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 1,302,692  ):كيدوالر أمري) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المبلغ المصروف 

 335.3  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 308.0  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 

  
 :نفيذيةموجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة الت  -19
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 536,229  مشروعات االستثمار  )أ(
 259,480  التعزيز المؤسسي  )ب(
 1,131,546  عداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةإ  )ج(
 1,927,255  :المجموع  
  
  تقرير المرحليال
  

 تقدما في تنفيذ السلفادور، أحرزت 2008 كانون األول/ديسمبر  إلى 2007أيلول /سبتمبرخالل الفترة من   -20
 العمل مع القطاع الخاص من أجل  وحدة األوزون الوطنيةاستطاعتبصفة خاصة،  و.مشروع التعزيز المؤسسي

األحياء تربية  األسماك ومصايد اختارت غرفةأخرى، ومن بين أنشطة . قضية استنفاد األوزونالتصدي ل
 CFC-12ثالث مراكب لصيد الربيان من أجل التحويل التقني لنظم التبريد فيها العاملة بمادة   (CAMPAC)ةالمائي
واستفادت السلفادور أيضا من زيارة قام بها خبير دولي للجمارك لتجميع معلومات لمسؤولي . HFC-134إلى 

وتم التصديق على تعديل بيجين لبروتوكول مونتريال في .  المواد الكلوروفلوروكربونيةالجمارك عن استيراد
  .2007تشرين الثاني /نوفمبر

  
  خطة العمل

  
، 2010كانون األول / إلى ديسمبر2009 ثانيكانون ال/ينايرتشمل األنشطة المزمعة للمرحلة القادمة، من   -21

كما ستواصل وحدة األوزون . ارك لمواصلة إنفاذ نظام التراخيصإلى مسؤولي الجمالدعم تقديم عدة مسائل مثل 
وستعد الوحدة أنشطة توعية جديدة لزيادة . بمساعدة من اليوئنديبيخطة إدارة اإلزالة النهائية أنشطة الوطنية تنفيذ 

ولوية المسائل التوعية العامة بين الجمهور العام وكذلك بين صانعي السياسة وصانعي القرار من أجل اإلبقاء على أ
ومن . أيلول/ سبتمبر16ليوم الدولي لألوزون في بمناسبة استنظم احتفاال خاصا علقة بحماية طبقة األوزون، والمت
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 وهي ،تدابير لمعالجة التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة لألوزونفي هذه الفترة المتوقع أيضا أن تعد 
دة جمع البيانات لإلبالغ عن بيانات صحيحة وموثوقة إلى أمانة األوزون وستواصل الوح . البلدواجهلة مهمة تشكم

 لمواد الهيدروكلوروادارة إزالة إل خطة إعدادكما ستبدأ السلفادور تنفيذ أنشطة . وأمانة الصندوق المتعدد األطراف
  .فلوروكربونية

  
   تجديد التعزيز المؤسسي:فيجي

  
  موجز المشروع والموجز القطري

  باليوني  منفذةالوكالة ال
    ):دوالر أمريكي(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 

 65,890  1994آذار /مارس: المرحلة األولى
 43,930  1999تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الثانية
 57,000  2002تموز /يوليو: المرحلة الثالثة

 30,000  2004كانون األول /ديسمبر: المرحلة الرابعة، السنة األولى
 30,000  2005تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الرابعة، السنة الثانية

 60,000  2006الثاني  تشرين/نوفمبر: المرحلة الخامسة
 286,820  المجموع

 60,000  ):دوالر أمريكي) (المرحلة السادسة(المبلغ المطلوب للتجديد 
 60,000  ):دوالر أمريكي(مرحلة السادسة المبلغ الموصى بالموافقة عليه لل

 0  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 
 60,000  ):دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة السادسة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف 

ي، المرحلة السادسة بسعر الكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسس
  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1

 ال يوجد

 1993 يونيو  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 ODP(  46.5  منأطنان) (1993(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(مواد الخاضعة للرقابة خط أساس االستهالك من ال
 33.4  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )2000- 1998متوسط السنوات ) (ع كلوريد الكربونراب(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0.7  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7وفقا للمادة ) ODPن من أطنا) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 0  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0.4  )بروميد الميثيل(ق هاء المرف  )ه(
 4.1  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 4.5  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 876,197  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 634,429  ):دوالر أمريكي) (2008تشرين األول /وبرحتى أكت(المبلغ المصروف 

 31.0  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 28.3  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 
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  :ل التي وافقت عليها اللجنة التنفيذيةموجز األنشطة واألموا  -22
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 0  مشروعات االستثمار  )أ(
 286,820  التعزيز المؤسسي  )ب(
 589,377  عداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةإ  )ج(
 876,197  :المجموع  
  

  التقرير المرحلي
  

، المهام )2008تشرين الثاني / نوفمبر– 2006تشرين الثاني /نوفمبر( في المرحلة الخامسة ،حققت فيجي  -23
 . وكفلت إزالة المواد المستنفدة لألوزون من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال وتعديالته،التالية
ة إلى المدير في تنفيذه للوظائف والمهام والسلطات المطلوبة بموجب قانون المواد المستنفدة قدم البلد مساعدفقد 

وقدم البلد أيضا دعما .  الذي تضمن إنفاذا صارما لنظام تراخيص المواد المستنفدة لألوزون،1998لألوزون لعام 
وزون الموجودة، وشارك في ة للمواد المستنفدة لألمستمر اإلزالة البشأنوحلوال ومساعدة إلى الصناعة 

واصلت وحدة و. د الهيدروكلوروفلوروكربونيةموااالجتماعات اإلقليمية والدولية واشترك في المفاوضات حول ال
زيادة التوعية وتثقيف أصحاب المصلحة والجمهور العام والمدارس حول حماية أنشطة األوزون الوطنية 

 واشترك الفائز فيها في أول 2007آيار /ألوزون في مايواعن  أيضا مسابقة وطنية ت فيجيونظم. األوزون
  .2007آب /ألوزون في أغسطسعن امسابقة إقليمية 

  
  خطة العمل

  
تنفيذ : ا وحدة األوزون الوطنية في فيجي ما يليهتهذه المرحلة الجديدة، تتضمن األهداف التي حددفي   -24

ة إدارة اإلزالة النهائية، وخطة إزالة بروميد الميثيل؛ برامج التي وافقت عليها الحكومة، مثل خطالمشروعات وال
التوعية في البرنامج بشأن بروتوكول أنشطة وإنفاذ ورصد تراخيص ولوائح المواد المستنفدة لألوزون؛ وزيادة 
دارة إلخطة  إعداد كما ستبدأ الوحدة عملية .مونتريال؛ ورفع التقارير إلى الوكاالت المنفذة في التوقيت المناسب

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ستتضمن إجراء مسح عن استهالك المواد 
  .مشاورات مع مستخدمي هذه المواد وأصحاب المصلحةإجراء الهيدروكلوروفلوروكربونية، فضال عن 

  
   تجديد التعزيز المؤسسي:غابون

  
  موجز المشروع والموجز القطري

  اليونيب  الوكالة المنفذة
    ):دوالر أمريكي(بالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي م

 45,600  1997أيار /مايو: المرحلة األولى
 30,400  2000كانون األول /ديسمبر: المرحلة الثانية
 39,520  2002تموز /يوليو: المرحلة الثالثة
 60,000  2004كانون األول /ديسمبر: المرحلة الرابعة
 60,000  2006تشرين الثاني /فمبرنو: المرحلة الخامسة

 235,520  المجموع
 60,000  ):دوالر أمريكي) (المرحلة السادسة(المبلغ المطلوب للتجديد 

 60,000  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة السادسة 
 0  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 
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  موجز المشروع والموجز القطري
 60,000  ):دوالر أمريكي(تعزيز المؤسسي، المرحلة السادسة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف التكلفة اإلجمالية لل

الكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسسي، المرحلة السادسة بسعر 
  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1

 ال يوجد

 1997 مايو  :ريخ الموافقة على البرنامج القطريتا
 ODP(  95.3  منأطنان) (1993(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(خط أساس االستهالك من المواد الخاضعة للرقابة 
 10.3  )1997-1995متوسط السنوات ) (لكلوروفلوروكربونيةالمواد ا (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )2000- 1998متوسط السنوات ) (رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7وفقا للمادة ) ODPأطنان من ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 0  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةق ألف المجموعة المرف  )ب(
 0  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(
 4.1  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 4.1  جموعالم
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 966,066  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 696,154  ):دوالر أمريكي) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المبلغ المصروف 

 21.0  ):ت استنفاد األوزونأطنان من قدرا(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 20.6  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 

  
  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  -25
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 50,000  االستثمارمشروعات   )أ(
 235,520  التعزيز المؤسسي  )ب(
 680,546  عداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةإ  )ج(
 966,066  :المجموع  
  

  التقرير المرحلي
  

بغية في غابون المواد المستنفدة لألوزون كان الهدف الرئيسي للمرحلة الخامسة تنسيق إتمام أنشطة إزالة   -26
 التي نفذتها وحدة األوزون الوطنية رئيسية األنشطة الكانتو.  لإلزالةالموعد المقرر اإلزالة الكاملة قبل ضمان
تدريب الفنيين ومسؤولي الجمارك، وتأسيس مركز إلعادة (مشروعات خطة إدارة اإلزالة النهائية، وتنفيذ  إعداد

الصادرة  اللوائح دون اإلقليمية بما فيهالمواد المستنفدة لألوزون إنفاذ لوائح اوالتوعية العامة، و، )فهالتهيئة، وخال
دعم الحصول على  وواصلت وحدة األوزون الوطنية .(CEMAC) الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا عن

نفس الوقت المستشار التقني لنائب رئيس كامل من حكومة غابون ألن مسؤول المواد المستنفدة لألوزون هو في 
 لصانعي القرارونفذت أنشطة للتوعية من خالل حلقات العمل التي نظمت . الوزراء، ووزير البيئة وحماية الطبيعة

 األخرى على عقد اجتماعات مع أعضاء البرلمان وصانعي القرار  التوعيةواشتملت أنشطة. وطلبة الجامعات
وطنية ال يةتلفزيونالقنوات الكثير من الكما تذاع مواد التوعية بانتظام على . ألعمالات أصحاب اطاآلخرين وراب



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/16 
Annex I 
 

15 
 

تعراض المناهج الدراسية لتتضمن وعملت وحدة األوزون الوطنية مع معهد التدريب المهني لكفالة اس. في غابون
  .الجيدةالتبريد ممارسات 

  
  خطة العمل

  
ز المؤسسي، ستواصل وحدة األوزون الوطنية في غابون تنفيذ خالل المرحلة القادمة من مشروع التعزيو  -27

دارة إزالة المواد إل خطة إعداد وتنسيق ةجميع أنشطة اإلزالة في إطار خطة إدارة اإلزالة النهائي
وزارة التجارة ، من خالل وحدة األوزون الوطنية و أيضاوستكفل حكومة غابون. كربونية الهيدروكلوروفلورو
 عن طريق (CEMAC)الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا  إنفاذ اللوائح الصادرة عن وإدارة الجمارك،

للحد  كما ستواصل وحدة األوزون العمل لكفالة إعداد الحوافز. تطبيق هذه اللوائح على نظام التراخيص الوطني
الة اإلزالة الكاملة بحلول نهاية عام استعمال البدائل بغية كفالتشجيع على  و، استعمال المواد المستنفدة لألوزونمن

، وخصوصا مجتمع صحاب مصلحة أالموجهة بشكل أكبر إلىوستواصل الوحدة أيضا أنشطة التوعية . 2009
ل إلى تكنولوجيات ال بغيىة التعجيل في التحوالتبريد وتأمل الوحدة أيضا توفير تدريب إضافي لفنيي . األعمال

  .بونية المواد الكلوروفلوروكرتحتوي على
  

   تجديد التعزيز المؤسسي:غينيا
  

  موجز المشروع والموجز القطري
  اليونيب  الوكالة المنفذة

    ):دوالر أمريكي(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 
 50,000  1995تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة األولى
 33,333  1999تموز /يوليو: المرحلة الثانية
  33,333  2001تموز /يوليو: ةالمرحلة الثالث

 43,333  2003كانون األول /ديسمبر: المرحلة الرابعة
 

 60,000  2006تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الخامسة
 219,999  المجموع

 60,000  ):دوالر أمريكي) (المرحلة السادسة(المبلغ المطلوب للتجديد 
 60,000  ):دوالر أمريكي(مرحلة السادسة المبلغ الموصى بالموافقة عليه لل

 0  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 
 60,000  ):دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة السادسة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف 

ي، المرحلة السادسة بسعر الكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسس
  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1

 ال يوجد

 1995 نوفمبر  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 ODP(  44.5  منأطنان) (1993(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(لمواد الخاضعة للرقابة خط أساس االستهالك من ا
 42.4  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 8.6  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )2000- 1998متوسط السنوات ) (رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7وفقا للمادة ) ODPان من أطن) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 2.9  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
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  موجز المشروع والموجز القطري
 0  )بروميد الميثيل(مرفق هاء ال  )ه(
 1.0  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 3.9  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 854,174  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 562,359  ):دوالر أمريكي) (2008تشرين األول /توبرحتى أك(المبلغ المصروف 

 50.3  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 33.0  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 

  
  :ال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذيةموجز األنشطة واألمو  -28
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 140,000  مشروعات االستثمار  )أ(
 219,999  التعزيز المؤسسي  )ب(
 494,175  عداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةإ  )ج(
 854,174  :المجموع  
  

  التقرير المرحلي
  

واصلت المرحلة الرابعة من مشروع التعزيز المؤسسي في غينيا تعزيز وتطوير خالل هذه الفترة   -29
ت تنفيذ خطة إدارة قاد و.الخبرات والقدرات الوطنية من أجل تخفيض استهالك المواد المستنفدة لألوزون وإزالتها

لوائح من كاملة جمارك؛ وكفالة إعداد مجموعة تمرار في تدريب فنيي التبريد ومسؤولي ال باالس،اإلزالة النهائية
ن على استيراد معدات يع المستورديجمع تشونفذت أيضا أنشطة لزيادة التوعية . لمواد المستنفدة لألوزون وإنفاذهاا

تنفيذ العنصر االستثماري في خطة أيضا األوزون الوطنية وحدة أتمت و. ال تحتوي على المواد المستنفدة لألوزون
 مع اليوئنديبي بصفتها الوكالة المنفذة وبدأت تنفيذ العنصر االستثماري في خطة إدارة اإلزالة إدارة غازات التبريد
 في 85والبلد مستعد للوفاء بمتطلبات تخفيض استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية بنسبة . النهائية مع اليونيدو

 في 100الوفاء بإزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية بنسبة أن يتمكن من رجح من الم و)2007(المائة 
  .2009بحلول نهاية عام المائة 

  
  خطة العمل

  
تؤدي وحدة األوزون الوطنية في غينيا دورا رئيسيا في مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بموجب   -30

إنفاذ لوائح المواد بتنسيق  الوحدة ستقوموخالل الفترة القادمة، . ألوزونبروتوكول مونتريال وحماية طبقة ا
اح المحرز في رصد مدى النجة من خطة إدارة غازات التبريد، وقيمتبل األنشطة الاستكماالمستنفدة لألوزون، و

ير إلى األمانات رفع التقارخطة إدارة اإلزالة النهائية وتنفيذها؛ وجمع البيانات وإعداد هذه األنشطة؛ وتنسيق 
كما ستواصل الوحدة تنسيق . في جميع االجتماعات المتعلقة باألوزونبانتظام المختلفة باإلضافة إلى المشاركة 

ة إزالة المواد وستبدأ غينيا أيضا أنشطة إلعداد خطة إدار. متعددةإعالم أنشطة لزيادة التوعية من خالل وسائط 
إجراء مسح الستهالك هذه المواد في البلد، وعقد مشاورات مع أصحاب كربونية التي ستتضمن الهيدروكلوروفلور

  .المصلحة
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   تجديد التعزيز المؤسسي:جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
  

  موجز المشروع والموجز القطري
  اليونيب  الوكالة المنفذة

    ):دوالر أمريكي(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 
 66,000  2001تموز /يوليو: المرحلة األولى
 57,200  2004تموز /يوليو: المرحلة الثانية
 60,000  2006تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الثالثة

 183,200  المجموع
 60,000  ):دوالر أمريكي) (المرحلة الرابعة(المبلغ المطلوب للتجديد 

 60,000  ):دوالر أمريكي(بعة المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الرا
 0  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 

 60,000  ):دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة الرابعة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف 
ة بسعر رابع الالكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسسي، المرحلة

  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1
 ال يوجد

 2001يوليو   :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 ODP(  43.3  منأطنان) (1993(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(عة للرقابة خط أساس االستهالك من المواد الخاض
 43.3  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )2000- 1998متوسط السنوات ) (لكربونرابع كلوريد ا(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7قا للمادة وف) ODPأطنان من ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 7.3  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )ميد الميثيلبرو(المرفق هاء   )ه(
 1.6  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 8.9  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 1,083,845  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 732,158  ):دوالر أمريكي) (2008األول تشرين /حتى أكتوبر(المبلغ المصروف 

 24.5  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 16.0  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 

  
  :قت عليها اللجنة التنفيذيةموجز األنشطة واألموال التي واف  -31
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 320,843  مشروعات االستثمار  )أ(
 183,200  التعزيز المؤسسي  )ب(
 579,802  عداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةإ  )ج(
 1,083,845  :المجموع  
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  التقرير المرحلي
  

/  نوفمبر– 2006تشرين الثاني /نوفمبر(واصلت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، في المرحلة الثالثة   -32
تصدير ونظام الحصص والقوانين واللوائح القائمة للمواد ال/ستيرادال، إنفاذ ورصد تراخيص ا)2008تشرين الثاني 

 على نحو وثيق مع وحدة األوزون الوطنية في كل من تايلند وفييت نام وسنغافورة من توعمل. المستنفدة لألوزون
أجل مراقبة الواردات إلى جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وإنفاذ التدابير التشريعية ذات الصلة التي ستعجل من 

التخفيضات / اإلعفاءاتومن بينها ة،يتجارزون في البلد مثل استحداث حوافز إزالة استهالك المواد المستنفدة لألو
ت وحدة األوزون الوطنية أيضا تدريب الفنيين على الممارسات وجهو. الجمركية للمنتجات الصديقة لألوزون

الجيدة إلدارة غازات التبريد المتعلقة بالتبريد واالسترداد وإعادة التدوير وإعادة التهيئة والتجارة غير المشروعة 
 وتدريب مسؤولي الجمارك من أجل تعزيز اإلجراءات الجمركية لمزيد من اإلنفاذ ،ألوزونفي المواد المستنفدة ل

كما نفذت الوحدة .  الصارم لعمليات التفتيش على المواد المستنفدة لألوزون في جميع نقاط الدخول إلى البلدالتنفيذو
 ،صقات والروزنامة، والفانالتلادا مثل الكتيبات اإلعالمية، والم ووزعت مو،أنشطة متعددة لزيادة التوعية

وترجمت أيضا إلى اللغة الالوية مواد عديدة تتعلق بالتوعية باألوزون ووزعتها .  والكراسات، وخالفه،واألقالم
كما نظمت الوحدة مسابقة وطنية لألوزون .  اليوم الدولي لألوزونبمناسبةأنحاء البلد جميع على نطاق واسع في 

  . في تايلند2007آب / الفائز فيها في أول مسابقة إقليمية لألوزون في أغسطس واشترك2007آيار /في مايو
  

  خطة العمل
  

في تحقيقها وحدة األوزون الوطنية في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية إلى وتتمثل األهداف التي تسعى   -33
 إزالة المواد الكلوروفلوروهدف والوفاء بالتنفيذ الكامل لخطة إدارة اإلزالة النهائية : فيما يليهذه المرحلة الجديدة 

 صتراخيوإنفاذ ورصد لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ؛ وإعداد خطة إدارة إزالة ا2010كربونية في عام 
والقوانين واللوائح القائمة للمواد المستنفدة لألوزون؛ وإنفاذ التدابير التشريعية التصدير ونظام الحصص /االستيراد

؛ ومواصلة إجراء برامح توعية تي ستعجل من إزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزون في البلدذات الصلة ال
وحلقات عمل تدريبية حول المسائل المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون؛ والوفاء بمتطلبات اإلبالغ في إطار 

  .بروتوكول مونتريال
  

   تجديد التعزيز المؤسسي:ملديف
  

  ز القطريموجز المشروع والموج
  اليونيب  الوكالة المنفذة

    ):دوالر أمريكي(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 
 41,250  1994آذار /مارس: المرحلة األولى
 35,753  2002تموز /يوليو: المرحلة الثانية
 60,000  2004كانون األول /ديسمبر: المرحلة الثالثة

 
 60,000  2006لثاني تشرين ا/نوفمبر: المرحلة الرابعة

 197,003  المجموع
 60,000  ):دوالر أمريكي) (المرحلة الخامسة(المبلغ المطلوب للتجديد 

 60,000  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الخامسة 
 0  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 

 60,000  ):دوالر أمريكي(ة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف سي، المرحلة الخامالتكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسس
ة بسعر خامسالكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسسي، المرحلة ال

  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1
 ال يوجد

 1993 يونيو  : على البرنامج القطريتاريخ الموافقة
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  ز القطريموجز المشروع والموج
 ODP(  5.0  منأطنان) (1993(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(خط أساس االستهالك من المواد الخاضعة للرقابة 
 4.6  )1997-1995متوسط السنوات ) (ربونيةالمواد الكلوروفلوروك (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )2000- 1998متوسط السنوات ) (رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998وات متوسط السن) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7وفقا للمادة ) ODPأطنان من ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 0  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةة المرفق ألف المجموع  )ب(
 0  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(
 4.4  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 4.4  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 724,654  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 351,911  ):دوالر أمريكي) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المبلغ المصروف 

 4.6  ):وزونأطنان من قدرات استنفاد األ(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 -  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 

  
  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  -34
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 85,000  مشروعات االستثمار  )أ(
 197,003  التعزيز المؤسسي  )ب(
 442,651  عداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةإ  )ج(
 724,654  :المجموع  

  
  التقرير المرحلي

  
، حلقات )2008ني تشرين الثا/ نوفمبر– 2006تشرين الثاني /نوفمبر(في المرحلة الرابعة نظمت ملديف   -35

. رعاتجخطة إدارة اإلزالة النهائية والتوعية بشأن أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للإعداد عمل وطنية حول 
واحتفظت وحدة . ووضعت الحكومة أيضا سياسة لوقف استيراد المعدات العاملة بالمواد الكلوروفلوروكربونية

 هذه السجالت بعد أن كانتعات المواد الكلوروفلوروكربونية األوزون الوطنية في ملديف بسجالت جيدة عن مبي
وعززت البلد أيضا أنشطة التوعية فيها عن طريق تنظيم أحداث . المستوردمطلوبة قبل شراء هذه المواد من 

تتعلق ووزعت مواد .  والمدارس، وغيرهالعامة الناس الدولي لألوزون، وندوات ملحماية األوزون، مثل اليو
 بلد ال كما نظم. والروزنامة، والفانالت واألقالم والكراسات، وخالفهالملصقاتمثل الكتيبات اإلعالمية، و بالتوعية،

آب / واشترك الفائز فيها في أول مسابقة إقليمية لألوزون في أغسطس2007آيار /مسابقة وطنية لألوزون في مايو
2007.  
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  خطة العمل

  
 ةقادم الالمرحلةوتتمثل األهداف في .  مركز أبحاث البيئةفيلملديف توجد وحدة األوزون الوطنية   -36

خطة إدارة اإلزالة الخاصة باألنشطة تنفيذ :  ما يلي)2010تشرين الثاني / نوفمبر– 2008تشرين الثاني /نوفمبر(
 والقوانين واللوائح القائمة ، ونظام الحصص،التصدير/ االستيرادصإنفاذ تراخيمن أجل مواصلة بنجاح  النهائية

 المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون لمنع التجارة غير المشروعة؛ ات التشريعوتعزيزللمواد المستنفدة لألوزون؛ 
 الجزرفي  (MAC)الهواء المتحركة تكييف  تهيئة النظم القائمة لتكييف الهواء في أجهزة مواصلة إعادةو

دارة إزالة المواد إلوالبدء في إعداد خطة العامة؛ توعية البرامح تنظيم مواصلة والمجتمعات المحلية؛ و
في التوقيت المناسب إلى أمانة األوزون  رفع التقاريروالهيدروكلوروفلوروكربونية وتنظيم األنشطة ذات الصلة؛ 

  . والوكاالت المنفذة،وأمانة الصندوق المتعدد األطراف
 

   تجديد التعزيز المؤسسي:مالي
  

  موجز المشروع والموجز القطري
  اليونيب  الة المنفذةالوك

    ):دوالر أمريكي(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 
 70,000  1998آذار /مارس: المرحلة األولى
 46,667  2001كانون األول /ديسمبر: المرحلة الثانية
  60,677  2004كانون األول /ديسمبر: المرحلة الثالثة
  60,677  2006تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الرابعة

 238,021  المجموع
 60,677  ):دوالر أمريكي) (سةخامالمرحلة ال(المبلغ المطلوب للتجديد 

 60,677  ):دوالر أمريكي(سة خامالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة ال
 0  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 

 60,677  ):دوالر أمريكي(ة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف خامسحلة الالتكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المر
سة بسعر خامالكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسسي، المرحلة ال

  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1
 ال يوجد

 1998 مارس  :برنامج القطريتاريخ الموافقة على ال
 ODP(  103.9  منأطنان) (1993(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(خط أساس االستهالك من المواد الخاضعة للرقابة 
 108.1  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )2000- 1998متوسط السنوات ) (رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

 
   :7وفقا للمادة ) ODPأطنان من ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 

 11.0  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةة المرفق ألف المجموع  )ب(
 0  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(
 1.4  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 12.4  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 1,253,895  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
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  موجز المشروع والموجز القطري
 688,847  ):دوالر أمريكي) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المبلغ المصروف 

 111.4  ):األوزونأطنان من قدرات استنفاد (المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 86.7  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 

  
  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  -37
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 323,000  مشروعات االستثمار  )أ(
 238,021  التعزيز المؤسسي  )ب(
 692,874  عداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةإ  )ج(
 1,253,895  :المجموع  
  

  التقرير المرحلي
  

 2007ي السنتين مالي فسياق مشروع التعزيز المؤسسي في نفذت على نحو مرض األنشطة في   -38
إعداد اآلن بتنسيق يسمح لها ووحدة األوزون الوطنية في وضع .  وتم إنجاز جميع األهداف المرجوة.2008و
ونظمت الوحدة حملة لزيادة التوعية بشأن حماية األوزون وخصوصا خالل . لمشروعات الموافق عليها وتنفيذهاا

ا تنفيذ اللوائح المعتمدة للمواد المستنفدة لألوزون، بما فيها ونسقت الوحدة أيض. وم الدولي لألوزونياالحتفال بال
 وساعدت الوكاالت المنفذة على ،(UEMOA) أفريقيا االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب صادرة عناللوائح ال

كما أتمت الوحدة أنشطة في إطار خطة اإلدارة المحدثة لغازات . تنسيق أنشطة مشروعاتها على المستوى الوطني
حدة وورفعت ال. افق عليها ورصدهاو وكفلت تنسيق األنشطة الم،خطة إدارة اإلزالة النهائية إعدادتبريد، وسهلت ال

  .تقارير أيضا إلى أمانة األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف
  

  خطة العمل
  

المواد المستنفدة زالة إل إنجاز األهداف التالية ،)2010 – 2009(لسنتين القادمتين في امن المتوقع   -39
 إزالة المواد المستنفدة لألوزون بنسبة بغيةالتعجيل بتنفيذ أنشطة خطة إدارة اإلزالة النهائية : لألوزون في مالي

إنفاذ التدابير والتشجيع على ؛ التعجيل بعملية التكيف مع التكنولوجيات البديلة؛ 2009 في المائة بحلول عام 100
 الصادرة عناللوائح  ، بما في ذلكلواردات من المواد المستنفدة لألوزون واستعمالها اعالتشريعية والتنظيمية لمن

؛ وتعزيز قدرة الهياكل الحكومية المسؤولة عن تدابير (UEMOA)االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا 
ى عدد أكبر من فنيي  مثل نقاط التفتيش الجمركي على الحدود؛ وتنظيم تدريب على الممارسات الجيدة إل،الرقابة

بشأن حماية طبقة عدد من صانعي القرار وأصحاب المصلحة والجمهور التبريد؛ وتنظيم حملة لزيادة توعية 
  . البيانات السنويةوتقديم؛ األوزون
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   تجديد التعزيز المؤسسي:نيبال
  

  موجز المشروع والموجز القطري
  اليونيب  الوكالة المنفذة

    ):دوالر أمريكي( للتعزيز المؤّسسي مبالغ موافق عليها سابقاً
 62,000  1998تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة األولى
 53,733  2002تموز /يوليو: المرحلة الثانية
 60,000  2004كانون األول /ديسمبر: المرحلة الثالثة
 60,000  2006تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الرابعة

 235,733  المجموع
 60,000  ):دوالر أمريكي) (سةخامالمرحلة ال(المبلغ المطلوب للتجديد 

 60,000  ):دوالر أمريكي(سة خامالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة ال
 0  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 

 60,000  ):دوالر أمريكي (ة بالنسبة للصندوق المتعدد األطرافخامسالتكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة ال
سة بسعر خامالكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسسي، المرحلة ال

  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1
 ال يوجد

 1998 نوفمبر  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 ODP(  29.1  منأطنان) (1993(المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري استهالك المواد 

   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(خط أساس االستهالك من المواد الخاضعة للرقابة 
 27.0  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 2.0  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (الثانيةفق ألف المجموعة المر  )ب(
 0.9  )2000- 1998متوسط السنوات ) (رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
  )1998- 1995متوسط السنوات ) (ميثيلبروميد ال(المرفق هاء   )ه(
  

0 

   :7وفقا للمادة ) ODPأطنان من ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 0  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0.1  )رابع كلوريد الكربون(الثانية موعة المرفق باء المج  )ج(
  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
  

0 

 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(
 1.1  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 1.2  المجموع
 2007  :ذ البرنامج القطريسنة التبليغ عن بيانات تنفي

 850,810  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 583,424  ):دوالر أمريكي) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المبلغ المصروف 

 29.8  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 6.0  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(لُمزالة المواد المستنفدة لألوزون ا

  
  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  -40

 
 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة

  )دوالر أمريكي(
 75,000  مشروعات االستثمار  )أ(
 235,733  التعزيز المؤسسي  )ب(
 540,077  داد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةعإ  )ج(
 850,810  :المجموع  
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  التقرير المرحلي
  

، نفذت نيبال خطة )2008تشرين الثاني / نوفمبر– 2006تشرين الثاني /نوفمبر(في المرحلة الرابعة   -41
 وحلقة عمل واحدة ، التي تضمنت تنظيم ثالث حلقات عمل بشأن ممارسات التبريد الجيدةإدارة اإلزالة النهائية
 برامج التوعية تلخالل هذه الفترة، استكمو. تم اختيارهم من نقاط الدخول الرئيسيةالذين لمسؤولي الجمارك 

ونظم . ، وخالفهةمفضال عن مواد التوعية، ووزعت وحدة األوزون الوطنية كتيبات إعالمية، وملصقات وروزنا
  .واشترك الفائز فيها في أول مسابقة إقليمية لألوزون البلد أيضا المسابقة الوطنية لألوزون

  
  خطة العمل

  
 / نوفمبر– 2008 كانون األول/ديسمبر(في المرحلة القادمة لنيبال ل أهداف وحدة األوزون الوطنية شموت  -42

يب على التبريد؛ وتنفيذ األنشطة المتبقية في إطار خطة إدارة تشغيل معهد التدر: ما يلي) 2010تشرين الثاني 
 ،اإلزالة النهائية؛ ومواصلة تنظيم برامج التوعية العامة بشأن أثر استنفاد األوزون على صحة اإلنسان والبيئة

التجارة غير  الوحدة أيضا جهودا لتعزيز منع ذلوستب. التكنولوجيا البديلة للمواد المستنفدة لألوزونوالتشجيع على 
 إعداد خطة إلدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكلوروكربونية وتنظيم  فيوخالل هذه الفترة، ستبدأ نيبال. المشروعة

 في التوقيت المناسب إلى أمانة األوزون وأمانة الصندوق مع االستمرار في رفع التقاريراألنشطة ذات الصلة؛ 
  .المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة

  
   تجديد التعزيز المؤسسي:وتوغ

  
  موجز المشروع والموجز القطري

  اليونيب  الوكالة المنفذة
    ):دوالر أمريكي(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 

 70,000  1997تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة األولى
 60,667  2002تموز /يوليو: المرحلة الثانية
 60,667  2004نون األول كا/ديسمبر: المرحلة الثالثة
 60,666  2006تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الرابعة

 252,000  المجموع
 60,000  ):دوالر أمريكي) (المرحلة الخامسة(المبلغ المطلوب للتجديد 

 60,000  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الخامسة 
 0  ):دوالر أمريكي(لة تكاليف دعم الوكا

 60,000  ):دوالر أمريكي(ة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف خامسالتكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة ال
ة بسعر خامسالكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسسي، المرحلة ال

  ):(ODP)  قدرات استنفاد األوزونأطنان من(كغ / دوالر أمريكي12.1
 ال يوجد

 1995 يوليو  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 ODP(  33.8  منأطنان) (1993(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(خط أساس االستهالك من المواد الخاضعة للرقابة 
 39.8  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )2000- 1998متوسط السنوات ) (رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (رفق باء المجموعة الثالثةالم  )د(
 0  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7وفقا للمادة ) ODPأطنان من ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 5.0  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (ىاألولالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
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  موجز المشروع والموجز القطري
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(
 4.9  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (لىاألوالمرفق جيم المجموعة   )و(

 9.9  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 932,573  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 584,765  ):دوالر أمريكي) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المبلغ المصروف 

 33.8  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(مستنفدة لألوزون المقرر إزالتها المواد ال
 33.5  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 

  
  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  -43
  

 الموافق عليها المواأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 95,000  مشروعات االستثمار  )أ(
 252,000  التعزيز المؤسسي  )ب(
 585,573  عداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةإ  )ج(
 932,573  :المجموع  
  

  التقرير المرحلي
  

. لمرحلة الرابعة من مشروع التعزيز المؤسسي في توغو وحققت جميع األهداف المرجوةنُفذت بنجاح ا  -44
المواد  ها الرئيسية أنشطة زيادة التوعية على المستوى الوطني إلعالم الجمهور بالحاجة إلى إزالةإنجازاتوتضمنت 

 التي تحتوي على المواد المستنفدة لألوزون، وتحديث اللوائح بشأن مراقبة الواردات من المعدات والمنتجات
لمواد اف من كشهم لتمكينتدريب مسؤولي الجمارك بت وحدة األوزون الوطنية أيضا قامو. المستنفدة لألوزون
 باإلضافة ،وإعداد برنامج لإلزالة التدريجية ثم الكاملة للمواد المستنفدة لألوزونبشكل أفضل، الخاضعة للرقابة 
التقدم المحرز إلى عن نظاما موثوقا لجمع البيانات واإلبالغ عن البيانات و ووضعت الوحدة .إلى إعادة تدويرها

مع وواصلت الوحدة تنسيق تنفيذ المشروعات االستثمارية في إطار خطة إدارة غازات التبريد . األمانات
وكربونية جحت توغو في الوفاء بمطلب خفض استهالك المواد الكلوروفلورنو. اليوئنديبي، بصفتها الوكالة المنفذة

 الوفاء باإلزالة الكاملة للمواد المستنفدة لألوزون الرئيسية بحلول جح ومن المر2007 في المائة لعام 85بنسبة 
  .2009نهاية عام 

  
  خطة العمل

  
عناية ب قضايا بروتوكول مونتريال حظى وت، في هيكل الحكومةل جيدبشكت وحدة األوزون الوطنية دمجأ  -45

وخالل الفترة القادمة، .  ألن األمانة الدائمة يمثلها مسؤول االتصال ببروتوكول مونتريال القرار،انعيجيدة من ص
ستقوم وحدة األوزون الوطنية بتنسيق إنفاذ لوائح المواد المستنفدة لألوزون، واستكمال األنشطة المتبقية في خطة 

إعداد  ذ خطة إدارة اإلزالة النهائية و المحرز في هذه األنشطة؛ وتنسيق تنفيجاحإدارة غازات التبريد، ورصد الن
 ،خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وجمع البيانات ورفع التقارير إلى مختلف األمانات

والمشاركة بانتظام في جميع االجتماعات المتعلقة باألوزون؛ وتنسيق أنشطة زيادة التوعية من خالل وسائط 
  .ات في المدارس والجامعات، بما في ذلك االحتفال بيوم األوزوناإلعالم المختلفة والمؤتمر
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   تجديد التعزيز المؤسسي:توفالو
  

  موجز المشروع والموجز القطري
  اليونيب  الوكالة المنفذة

    ):دوالر أمريكي(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 
 17,500  2002آذار /مارس: المرحلة األولى
 7,583  2006تشرين الثاني /نوفمبر: نية، السنة األولىالمرحلة الثا

 25,083  المجموع
 30,000  ):دوالر أمريكي) (المرحلة الثانية، السنة الثانية(المبلغ المطلوب للتجديد 

 30,000  ):دوالر أمريكي (ثانية، السنة الثانيةالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة ال
 0  ):دوالر أمريكي(م الوكالة تكاليف دع

ة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف ثانية، السنة الثانيالتكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة ال
  ):دوالر أمريكي(

30,000 

ثانية، السنة الكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسسي، المرحلة ال
  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1 بسعر ةالثاني

 ال يوجد

 2002مارس   :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 ODP(  0.2  منأطنان) (1993(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(ة خط أساس االستهالك من المواد الخاضعة للرقاب
 0.3  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )1997-1995متوسط السنوات ) (هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )2000- 1998توسط السنوات م) (رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7وفقا للمادة ) ODPأطنان من ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 0  )مواد الكلوروفلوروكربونيةال (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 0  )هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
  0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(
 0  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 0  المجموع
 2005  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 66,083  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 48,924  ):دوالر أمريكي) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المبلغ المصروف 

 0.3  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 -  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 

  
  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  -46
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 0  مشروعات االستثمار  )أ(
 25,083  التعزيز المؤسسي  )ب(
 41,000  عداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب وغير ذلك من المشروعات غير االستثماريةإ  )ج(
 66,083  :المجموع  
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  التقرير المرحلي
  

إلى حد ما، وذلك لمشروع التعزيز المؤسسي في توفالو مرضيا ) السنة األولى(لة الثانية كان تنفيذ المرح  -47
عدم تعيين مسؤول المواد المستنفدة ل إلى أمانة األوزون 2006 لعام 7لتأخير في اإلبالغ عن بيانات المادة ا بسبب

. 2007 و2006 لعامي 7 عن بيانات المادة 2008آب /وأبلغت توفالو في أغسطس. 2008لألوزون خالل عام 
 ذلك أدى إلى تأخير تدريب ، بالرغم من أن2008حزيران /وأصدرت توفالو قانون حماية طبقة األوزون في يونيو

  .كما واصلت أنشطة زيادة التوعية في البلد. مسؤولي الجمارك بموجب االستراتيجية اإلقليمية
  

  خطة العمل
  

تشرين /نوفمبرل األهداف خالل الفترة شموت. في وزارة البيئةتوجد وحدة األوزون الوطنية في توفالو   -48
إنشاء نظام التراخيص  :ما يلي)  السنة الثانية–المرحلة الثانية  (2009تشرين الثاني / نوفمبر– 2008الثاني 

ولي الجمارك بدعم من برنامج البيئة ؤ الذي صدر مؤخرا؛ وتنفيذ تدريب مسبموجب قانون حماية طبقة األوزون
لتعزيز التعاون :  لجنوب المحيط الهادئ ومنظمة الجمارك في أوقيانوسيا، في إطار االستراتيجية اإلقليميةقليمياإل

 لضمان االلتزام باللوائح؛ ومواصلة أنشطة التوعية العامة بشأن إزالة ، وذلكمع قطاع غازات التبريد والجمارك
  .المواد المستنفدة لألوزون
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  ثاني الالمرفق
 

 التنفيذية بشأن تجديد مشروعات ةآراء أعربت عنها اللجن
   والخمسينسادسالالتعزيز المؤسسي المقدمة إلى االجتماع 

  بنن

 وتالحظ مع بننمشروع التعزيز المؤسسي لتجديد  المقدم مع طلب تقريرالاستعرضت اللجنة التنفيذية   -1
 ممتثل مركبات الكلوروفلوروكربون استهالكه من أنبيانات تدل على  قد أبلغ أمانة األوزون البلدالتقدير أن 

ولذلك تأمل . مركبات الكلوروفلوروكربون بنن خطوات هامة إلزالة استهالكها من توقد اتخذ. لجدول اإلزالة
تصلة  تنفيذ برنامجها القطري وأنشطتها المتينمقبل خالل السنتين البنجاح بارز بنناللجنة التنفيذية أن تواصل 

 . بغية تحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية خطة إدارة اإلزالة النهائيةب

  بوركينا فاصو

 بوركينا فاصولمشروع التعزيز المؤسسي  مع طلب تجديد التقرير المقدماستعرضت اللجنة التنفيذية   -2
 مركبات الكلوروفلوروكربونى أن استهالكه من أبلغ أمانة األوزون بيانات تدل عل قد البلدوتالحظ مع التقدير أن 

ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية .  في المائة85جاء أقل من نسبة التخفيض المنصوص عليها والبالغة  2007عام في 
ذلك وأن تين تنفيذ برنامجها القطري وأنشطتها المتصلة بمقبلبنجاح بارز خالل السنتين ال بوركينا فاصوأن تواصل 
لمواد المستنفدة لألوزون قبل الجدول الزمني لبروتوكول ستهالكها من االتحقيق اإلزالة الكاملة  تتمكن من
 .المحدد لهذا الغرض مونتريال

 تشاد

 وتالحظ مع لتشاد المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي تقريراستعرضت اللجنة التنفيذية ال  -3
 بما مركبات الكلوروفلوروكربونمن  استهالكه ه خفضيانات تدل على أن قد أبلغ أمانة األوزون بالبلدالتقدير أن 

 تشادولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل . في المائة 85 البالغة نسبته 2007الرقم المستهدف لعام يتجاوز 
الكاملة لة  اإلزابرنامجها القطري بما يفضي إلىاألنشطة المتصلة بتين تنفيذ مقبلبنجاح بارز خالل السنتين ال

  .على نحو ما هو مذكور في الخطة المستنفدة لألوزونالستهالكها من المواد 

  كرواتيا

كرواتيا وتالحظ مع لالمقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  -4
لخطوات التخفيض الطرف في حالة امتثال  التي تدل على أن 7 قد أبلغ أمانة األوزون بيانات المادة البلدالتقدير أن 

 ملتزمة بتحقيق اإلزالة الكاملة كرواتياأن   أيضااللجنة التنفيذيةوتالحظ . المواد الخاضعة للرقابةالمتعلقة بجميع 
ة، تأمل اللجنة مقبلاألنشطة المزمعة خالل المرحلة الوفي ضوء  .المهل المحددة بحلول للمواد المستنفدة لألوزون

 .إزالة المواد المستنفدة لألوزونبنجاح بارز  كرواتياية أن تواصل التنفيذ

 دومينيكا

 وتالحظ مع دومينيكالمشروع التعزيز المؤسسي المقدم مع طلب تجديد  التنفيذية التقريراستعرضت اللجنة   -5
 1وعة مالمجف داله له التي تدل على أن الطرف واصل امتث7 قد أبلغ أمانة األوزون بيانات المادة البلدأن التقدير 

 في ضوءو. إلى مستوى الصفرالتخفيض المرفق ألف المتمثلة في الوصول بلمواد الكلوروفلوروكربونية من ل
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موظفأ قطريا معنيا لدى دومينيكا أن تالحظ اللجنة التنفيذية أيضا ة، مقبلاألنشطة المزمعة خالل المرحلة ال
وتأمل اللجنة التنفيذية أن  . . مشروع التعزيز المؤسسييتسم بمستوى مؤسسي رفيع ويحظى بدعمباألوزون 

 . لالمتثالتين ما حققته من زخم وأن تنجز األنشطة المقررة تحقيقا مقبلخالل السنتين ال دومينيكاتواصل 

 الجمهورية الدومينيكية

رية للجمهوالمقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير   -6
 التي تدل على أن الطرف في حالة 7 قد أبلغ أمانة األوزون بيانات المادة البلدوتالحظ مع التقدير أن الدومينيكية 

وفي ضوء األنشطة المزمعة خالل المرحلة . جميع المواد الخاضعة للرقابةالمتعلقة ب التخفيض  لخطواتامتثال
اإلبالغ عن مستويات صفر من لجمهورية الدومينيكية  اتواصل أنه يتوقع تالحظ اللجنة التنفيذية أيضا أنة، مقبلال

  .لمواد المستنفدة لألوزونأن تواصل خفض ا وروميد الميثيلاستهالكها لب

  السلفادور
  
المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للسلفادور وتالحظ  استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير -7

 التي تدل على أن الطرف في حالة امتثال لخطوات 7غ أمانة األوزون بيانات المادة  قد أبلالبلدمع التقدير أن 
لسلفادور صدقت على تعديل مع التقدير أن اوتقر اللجنة التنفيذية . التخفيض المتعلقة بجميع المواد الخاضعة للرقابة

 بتحقيق اإلزالة الكاملة  ملتزمبلد الوتالحظ أيضا أنمشروع التعزيز المؤسسي بيجين خالل المرحلة األخيرة من 
ة، تأمل اللجنة مقبلوفي ضوء األنشطة المزمعة خالل المرحلة ال .للمواد المستنفدة لألوزون بحلول المهل المحددة

  .بنجاح بارز إزالة المواد المستنفدة لألوزونلسلفادور االتنفيذية أن تواصل 

 فيجي

 وتالحظ مع فيجي لطلب تمديد مشروع التعزيز المؤسسيالمتعلق ب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  -8
مركبات  من ااستهالكهإزالة   فيجي تواصل قد أبلغ أمانة األوزون بيانات تدل على أنالبلدالتقدير أن 

 في لمستويات استهالك بروميد الميثيلل امتثاال وتمكنت ايضا من العودة إلى 2000منذ عام  الكلوروفلوروكربون
تين تنفيذ برنامجها مقبلبنجاح بارز خالل السنتين ال فيجيلك تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ولذ. 2007عام 

  .وسواها من األنشطة بروميد الميثيل وخطة إزالةالقطري وأنشطتها المتصلة بخطة إدارة اإلزالة النهائية 

 غابون

 وتالحظ مع غابونعزيز المؤسسي لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع الت  -9
 بما مركبات الكلوروفلوروكربون قد أبلغ أمانة األوزون بيانات تدل على أنه خفض استهالكه من البلدالتقدير أن 

لمواد المستنفدة لألوزون  وأن مستوى استهالكه ل في المائة85 البالغة نسبته 2007يتجاوز الرقم المستهدف لعام 
تين تنفيذ األنشطة مقبلبنجاح بارز خالل السنتين ال غابونتأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ولذلك . ال يزال صفرا

على نحو ما  لمواد المستنفدة لألوزونستهالكها من االالمتصلة ببرنامجها القطري بما يفضي إلى اإلزالة الكاملة 
  .هو مذكور في الخطة

  غينيا

م مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغينيا وتالحظ مع المقد استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  -10
مركبات ا لإزالة استهالكهلجدول  تلامتثغينيا تدل على أن  2007 لعام  قد أبلغ بياناتالبلدالتقدير أن 

تين تنفيذ مقبلبنجاح بارز خالل السنتين ال غينياولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل  .الكلوروفلوروكربون
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مركبات خفضها الستهالكها من  في معرض مواد التبريدمجها القطري وأنشطتها المتصلة بخطة إدارة برنا
  .الكلوروفلوروكربون

  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

جمهورية الو  لالمتعلق بطلب تمديد مشروع التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  -11
جمهورية الو تدل على أن  بياناتأمانة األوزون  قد أبلغ البلد مع التقدير أن  وتالحظالديمقراطية الشعبية
ولذلك تأمل اللجنة . مركبات الكلوروفلوروكربونلإزالة استهالكها  على طريق بجدتسير  الديمقراطية الشعبية
 تنفيذ برنامجها القطري بنجاح بارز خالل السنتين المقبلتين جمهورية الو الديمقراطية الشعبية التنفيذية أن تواصل

استهالك خصوصا بتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية، بما في ذلك إزالة وأنشطتها المتصلة 
  .كلوروفلوروكربونالهيدرو

 مالديف

 لمالديف وتالحظ مع  المتعلق بطلب تمديد مشروع التعزيز المؤسسياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  -12
مركبات ل على طريق إزالة استهالكها بجدتسير مالديف غ أمانة األوزون بيانات تدل على أن  قد أبلالبلدالتقدير أن 

بنجاح بارز خالل السنتين المقبلتين تنفيذ مالديف  ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل. الكلوروفلوروكربون
استهالك ية، بما في ذلك إزالة برنامجها القطري وأنشطتها المتصلة خصوصا بتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائ

  .الهيدروكلوروفلوروكربون

  مالي

وتالحظ مع  مالياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل  -13
 استهالكه من مركبات الكلوروفلوروكربون في ه خفض قد أبلغ أمانة األوزون بيانات تدل على أنالبلدالتقدير أن 

ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل .  في المائة50نسبة المنصوص عليها والبالغة ال بما يتجاوز 2005ام ع
الستهالكها من بما يفضي إلى اإلزالة الكاملة بنجاح بارز تنفيذ برنامجها القطري وأنشطتها المتصلة بذلك  مالي

 .مونتريالقبل الجدول الزمني لبروتوكول  المواد المستنفدة لألوزون

  نيبال

 وتالحظ مع نيبالاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المتعلق بطلب تمديد مشروع التعزيز المؤسسي ل  -14
مركبات ل تسير بجد على طريق إزالة استهالكها نيبال قد أبلغ أمانة األوزون بيانات تدل على أن البلدالتقدير أن 

بنجاح بارز خالل السنتين المقبلتين تنفيذ   نيبالنفيذية أن تواصلولذلك تأمل اللجنة الت. الكلوروفلوروكربون
استهالك برنامجها القطري وأنشطتها المتصلة خصوصا بتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية، بما في ذلك إزالة 

  .الهيدروكلوروفلوروكربون

  توغو

 وتالحظ مع توغوعزيز المؤسسي لالمقدم مع طلب تجديد مشروع الت استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير -15
مركبات ل هلجدول إزالة استهالكفي حالة امتثال ه  قد أبلغ أمانة األوزون بيانات تدل على أنالبلدالتقدير أن 

بنجاح بارز خالل السنتين المقبلتين تنفيذ  توغوولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل . الكلوروفلوروكربون
مركبات لخفضها الستهالكها  المتصلة بخطة إدارة مواد التبريد في معرض برنامجها القطري وأنشطتها

  .الكلوروفلوروكربون
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  توفالو

 البلدوتالحظ مع التقدير أن توفالو مشروع التعزيز المؤسسي لمتعلق بال استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير   -16
 وتالحظ. 2007 و2006 لعامي 7ات المادة إحالته مؤخرا إلى أمانة األوزون بيانمن خالل عاد إلى االمتثال 

 مركبات الكلوروفلوروكربونلإزالة استهالكها  2000منذ عام  مع التقدير أن توفالو تواصل اللجنة التنفيذية أيضا
ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية أن . انون حماية طبقة األوزون ق2008في عام تود أن تهنئ توفالو على إقرارها هي و

بما مركبات الكلوروفلوروكربون  في استهالكها لمستوى الصفرمن المحافظة على بنجاح باهر و تتمكن توفال
  . تنفيذ أنشطتهاوعلى مواصلة 2010يساعدها على الوفاء بالتزامات اإلزالة لعام 

  

-----  
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A.   INTRODUCTION 
 
1. UNEP’s Work Programme 2008 was approved at the 53rd Meeting of the Executive Committee of the 
Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol.  
 
2. This document, as submitted for consideration to the 56th meeting of the Executive Committee represents 
an Amendment to that Work Programme.  
 
B. SUMMARY OF THE WORK PROGRAMME AMENDMENT FOR 2008 
 
3. Consistent with the Business Plan 2008-2010, this Amendment comprises funding requests for  
 
- Implementation of Terminal Phase-out Management Plans (TPMPs) in 6 countries; 
- Annual tranches of approved TPMPs in 6 countries; 
- Renewal of support for the implementation of Institutional Strengthening projects in 16 countries; 
- 5 Global and individual items; 
- Preparation of national HCFC Phase-out Management Plans in 15 countries, and 
- 2 Projects in CFC MDIs phase-out (non-investment components) in 2 countries. 
 
4. Details of the Work Programme Amendment and the total funding by project groups and the grand total 
funding requested are presented in Tables 1 and 2.  
 
5. Details of items submitted through another Implementing Agency with non-investment components to be 
implemented by UNEP are presented in Table 3. 
 

Table 1. Funding requests for new TPMPs, annual tranches for approved TPMPs, ISP renewals and 
individual projects to be considered at the 56th meeting of the Executive Committee 

Country Project title Amount, US$ PSC, US$ 
Total 

requested 
amount, US$ 

TERMINAL PHASE-OUT MANAGEMENT PLANS 
Guatemala Terminal phase-out management plan (1st tranche) 33,000 4,290 37,290 
Guinea Bissau Terminal phase-out management plan (1st tranche) 62,500 8,125 70,625 
Mozambique Terminal phase-out management plan (1st tranche) 75,000 9,750 84,750 
Nicaragua Terminal phase-out management plan (1st tranche) 130,000 16,900 146,900 
Suriname Terminal phase-out management plan (1st tranche) 100,000 13,000 113,000 
Swaziland Terminal phase-out management plan (1st tranche) 75,000 9,750 84,750 

Sub-total for new  TPMPs 475,500 61,815 537,315 
TRANCHES FOR APPROVED TPMPS 
Comoros Terminal phase-out management plan (2nd  tranche) 53,000 6,890 59,890 

Dominica Terminal phase-out management plan (2nd  & 3rd 
tranches) 

66,000 8,580 74,580 

Madagascar Terminal phase-out management plan (2nd  tranche) 87,000 11,310 98,310 
Moldova Terminal phase-out management plan (2nd  tranche) 140,500 18,265 158,765 
Saint Kitts and 
the Nevis 

Terminal phase-out management plan (2nd  & 3rd 
tranches) 

90,000 11,700 101,700 

Saint Vincent 
and the 
Grenadines 

Terminal phase-out management plan (2nd  & 3rd 
tranches) 

28,000 3,640 31,640 

Sub-total for tranches of approved  TPMPs 464,500 60,385 524,885 
INDIVIDUAL AND GLOBAL PROJECTS 
Global Compliance Assistance Programme 2009  8,490,000 679,200 9,169,200 
Global Compliance Contingency Budget 200,000 16,000 216,000 
China HPMP Preparation awareness project 140,000 18,200 158,200 
Regional Pacific Island Countries network* 0 0 0 
Timor Leste Institutional Strengthening Start-up 40,000 0 40,000 
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Sub-total for Individual and Global Projects 8,870,000 713,400 9,583,400 
*Note: This network is included in the CAP budget for 2009. 

 
INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT RENEWALS 
Benin Renewal of institutional strengthening project (Phase VI) 60,000 0 60,000 
Burkina 
Faso Renewal of institutional strengthening project (Phase VIII) 72,410 0 72,410 

Chad Renewal of institutional strengthening project (Phase IV) 60,000 0 60,000 
Croatia Renewal of institutional strengthening project (Phase VI) 87,707 0 87,707 
Dominica Renewal of institutional strengthening project (Phase IV) 60,000 0 60,000 
Dominican 
Republic Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 134,333 0 134,333 

El Salvador Renewal of institutional strengthening project (Phase V Year 2) 30,000 0 30,000 
Fiji Renewal of institutional strengthening project (Phase VI) 60,000 0 60,000 
Gabon Renewal of institutional strengthening project (Phase VI) 60,000 0 60,000 
Guinea Renewal of institutional strengthening project (Phase VI) 60,000 0 60,000 
Laos Renewal of institutional strengthening project (Phase IV) 60,000 0 60,000 
Maldives Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 60,000 0 60,000 
Mali Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 60,677 0 60,677 
Nepal Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 60,000 0 60,000 
Togo Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 60,666 0 60,666 
Tuvalu Renewal of institutional strengthening project (Phase II Year 2) 30,000 0 30,000 

Sub-total for Institutional Strengthening Project renewals 1,015,793 0 1,015,793 
Total 10,825,793 835,600 11,661,393 

 
Table 2. Funding requests for HPMPs to be considered at the 56th meeting of the Executive Committee 

Country Project title Amount, 
US$ PSC, US$ 

Total 
requested 

amount, US$ 
HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLANS (HPMPs) 
Bangladesh HCFC Phase-out management plan preparation 25,000 3,250 28,250 
Bhutan HCFC Phase-out management plan preparation, 

additional 
55,000 7,150 62,150 

Burkina Faso HCFC Phase-out management plan preparation, 
additional 

55,000 7,150 62,150 

Cape Verde HCFC Phase-out management plan preparation 85,000 11,050 96,050 
Equatorial 
Guinea 

HCFC Phase-out management plan preparation 85,000 11,050 96,050 

Ethiopia HCFC Phase-out management plan preparation 85,000 11,050 96,050 
Guinea HCFC Phase-out management plan preparation 85,000 11,050 96,050 
India HCFC Phase-out management plan preparation 145,000 18,850 163,850 
Iran HCFC Phase-out management plan preparation 100,000 13,000 113,000 
Saint Kitts and 
the Nevis 

HCFC Phase-out management plan preparation 85,000 11,050 96,050 

Sierra Leone HCFC Phase-out management plan preparation 85,000 11,050 96,050 
Swaziland HCFC Phase-out management plan preparation 85,000 11,050 96,050 
Togo HCFC Phase-out management plan preparation 85,000 11,050 96,050 
Uganda HCFC Phase-out management plan preparation 30,000 3,900 33,900 
Zambia HCFC Phase-out management plan preparation 85,000 11,050 96,050 

Total for HCFC Phase-out management plans 1,175,000 152,750 1,327,750 
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Table 3. Funding requests for project proposals submitted through another Implementing Agency with non-
investment components for implementation by UNEP 

Country Project title Amount, 
US$ PSC, US$ 

Total 
requested 

amount, US$ 
CFC MDI PHASE-OUT PROJECTS 
India CFC MDI phase-out project: implementation of non-

investment component 
144,000 18,720 162,720 

Pakistan CFC MDI phase-out project: implementation of non-
investment component 

70,000 9,100 79,100 

Total for CFC MDI phase-out projects 214,000 27,820 241,820 
 
 

Grand total (Tables 1 and 2) 12,214,793 1,016,170 13,230,963
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C. PROJECT CONCEPTS for items to be submitted by UNEP 
 

1 Title:  Implementation of the terminal phase-out management plan for Guatemala 
Background: The activities proposed in the TPMP are based on the results of the data collection and 

consultations involving the National Ozone Unit, refrigeration technicians, enforcement 
officers, end-users and CFC distributors as well as an analysis of the completed projects. 
 
UNEP and UNDP will be the implementing agencies. 
 
This project has been included in UNEP’s Business Plan for 2008-2010. 
 

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

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

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

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

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

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

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

Cost: Requested amount (Excluding project support costs) US$ 33,000 
 
 

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

Background: Guinea Bissau signed the Vienna Convention on Ozone layer protection and the Montreal 
Protocol on Ozone Depleting Substances and all its amendments, on 12 November 2002. 
Since its consumption of ODS is very low, Guinea Bissau is classified among countries 
defined by Article 5 of the Montreal Protocol. As such, Guinea Bissau received support form 
the Multilateral Fund to develop its Terminal ODS Phase-out Management Plan (TPMP).  
 
UNEP will be the lead implementing agency. While UNDP will continue implementing 
remaining under the RMP TAS components, current TPMP does not include any additional 
TAS component. 
 
This project has been included in UNEP’s Business Plan for 2008-2010. 
 

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

Activities:  The following activities are planned under the TPMP component: 
- Training complement for customs officers; 
- Training and/or complement for refrigeration technicians on alternatives; 
- Monitoring and reporting assistance for implementation. 

 
Description:  - Additional customs training: to train remaining customs officers; 

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

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

Cost: Requested amount (Excluding project support costs) First tranche: US$ 62,500 
 
 

3 Title:  Implementation of the terminal phase-out management plan in Mozambique  
 

Background: Mozambique ratified the Vienna Convention and the Montreal Protocol on the protection of 
the ozone layer in December 1993. It also ratified both the London and Copenhagen 
Amendments in 1993 and is currently in a process of ratifying the Beijing and Montreal 
amendments. The country programme (CP) for Mozambique was approved by the ExCom in 
December 1994. Following approval of the CP, the country established a National Ozone 
Unit (NOU) that has coordinated a number of activities as projected in the project action plan. 
 
The TPMP will be implemented jointly by UNEP (lead) and UNDP (cooperating).  
 
The project has been included in the UNEP’s 2008-2010 Business Plan. 
 

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

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

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

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

Cost: Requested amount (Excluding project support costs) First tranche: US$ 75,000 
 
 

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

Background: Nicaragua acceded to the “Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer” and the 
“Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer” on 5th March 1993.  The 
country later acceded to the London and Copenhagen amendments to the Montreal Protocol 
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on 13th December 1999.  The country is now in the process of submitting the documentation 
for national approval of the signature of the Montreal and Beijing amendments to the 
Montreal Protocol, and expects to complete such process by early 2009.   
 
The Terminal Phase-out Management Plan (TPMP) for CFCs in Nicaragua includes the 
following activities: (1) "Technical assistance to the refrigeration sector for conversion to 
mixtures alternatives available in the market"; (2) "Incentive programme and Retrofit Centers 
Installation for conversion in key cities where larger CFC consumptions have been 
identified"; (3) Technical assistance to Customs offices for the prevention of CFC illegal 
trade and importations of CFC-containing equipment, and (4) Monitoring of Application, 
Follow Up and Control of TPMP. 
 
The TPMP will be implemented jointly by UNEP and UNDP. This project has been 
included in UNEP’s 2008-2010 Business Plan 
 

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

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

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

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

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

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

Cost: Requested amount (Excluding project support costs) First tranche US$130,000 
 
 

5 Title:  Implementation of the terminal phase-out management plan for Suriname 
Background: Suriname acceded to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and the 

Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer on October 14th, 1997 and 
subsequently acceded to the London, Copenhagen, Montreal and Beijing Amendments to the 
Protocol on March 9th, 2006.  With a baseline consumption of 41.3 ODP tonnes, the country 
is classified under Article 5 of the Protocol.   The projects proposed in the TPMP are based 
on the results of the data collection and consultations involving the National Ozone Unit, 
refrigeration technicians, enforcement officers, end-users and CFC distributors as well as an 
analysis of the completed projects. 
 
UNEP and UNDP will be the implementing agencies. 
 
This project has been included in UNEP’s Business Plan for 2008-2010. 
 

Objectives: The project includes the following components: Training for refrigeration technicians on good 
practices related to alternatives and starter tool kits, training complement for customs officers 
and identifiers, strengthening  capacity , and monitoring and reporting.  
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Activities:  The following activities are planned under the UNEP’s component: 

 
- Strengthening the enforcement and compliance framework  through training , review 

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

 
Description:  The activities proposed above are grouped into three project proposals with associated 

implementation schedules and budgets. This approach was taken because the Government 
sees these activities as falling under three broad areas of intervention.  These are (i) Creating 
and/or strengthening the enabling environment to facilitate the smooth transition to a CFC-
free economy, (ii) investment interventions to provide basic tools to technicians and to 
upgrade technicians training facilities, and (iii) monitoring, evaluation, and reporting on 
implementation of the proposed projects. 
 

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

Cost: Requested amount (Excluding project support costs) First tranche: US$ 100,000 
 
 

6 Title:  Implementation of the terminal phase-out management plan in Swaziland 
 

Background: The Central African Republic has ratified the Vienna Convention and the Montreal Protocol 
in November 1992; The ratification of the Montreal Protocol Amendments was signed in 
December 2005.  
 
The TPMP will be implemented jointly by UNEP (lead) and UNDP (cooperating).  
 
The project has been included in the UNEP’s 2008-2010 Business Plan. 
 

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

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

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

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

Cost: Requested amount (Excluding project support costs) First tranche: US$ 75,000 
 
 

7  Title:  Implementation of the terminal phase-out management plans in Comoros, Dominica, 
Madagascar, Moldova, St. Kitts and the Nevis, and St. Vincent and the Grenadines: 
(annual  tranches) 
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 Background These items have been included in the UNEP’s Business Plan 2008-2010 

 
Objectives: The main objective of the UNEP’s non-investment components in the above listed annual 

tranches is to continue activities approved under the annual work plans for 2008-2009.: 
- Support servicing technicians to control and eventually eliminate the use of CFCs in the 
servicing of refrigeration and air conditioning equipment; 
- Train the remaining customs officers and other stakeholders in the enforcement of the 
Montreal Protocol Regulations and to prevent illegal trade; 
- Ensure the effectiveness of all projects within the TPMP through periodic monitoring, 
assessment and reporting of project results over the life of their implementation.  
 

Activities and 
description 

See the project progress reports and annual work plans submitted separately. 
 

  
Time Frame:  TPMP: 36 months (2007 - 2009) 

 
2008 tranche: 12 months (November 2008 to November 2009) 
 

Cost: Bhutan (Tranche II) US$ 0 
 Comoros (Tranche II) US$ 53,000 
 Dominica (Tranches II and III) US$ 66,000 
 Madagascar (Tranche II) US$ 87,000 
 Moldova (Tranche II) US$ 140,000 
 St. Kitts and the Nevis (Tranches II and III) US$ 90,000 
 St. Kitts and the Grenadines (Tranches II and III) US$ 28,000 
 Total requested amount:, excluding support costs US$ 464,500 

 
 

8 Title:  Compliance Contingency Budget 
 

Background: Only 15 months remain for Article 5 countries to comply with the 2010 
chlorofluorocarbon, halon and carbon tetrachloride phase out targets. It is already 
acknowledged that significant numbers of low volume consuming countries (LVCs) face 
specific challenges relative to these targets. How they perform relative to those obligations 
will have a bearing not only on their own compliance status but also on the collective 
performance and image of the Montreal Protocol community. Unless all members of the 
Protocol’s community are vigilant, the success of the Protocol to date and the substantial 
efforts of National Ozone Units (NOUs) and Implementing Agencies could be 
overshadowed by such potential cases of non-compliance.  
 
Given the special nature of 2009 (coming just before the 1 January 2010 phase out targets),  
specific urgent and unforeseen assistance may be needed to provide targeted assistance to 
specific countries over next 15 months. UNEP requests that additional resources be made 
available through this project to provide contingency funds, if needed, for such unforeseen 
critical compliance cases (part of the compliance assistance “safety net”). 
 
This project was not foreseen for UNEP’s 2008-2010 Business Plan. 
 

Objectives: Provide a strategic reserve to cover unforeseen, short-term urgent needs directly related to 
countries at risk for meeting the 2010 compliance targets. 
 

Activities:  By definition, the nature of contingency funds is that they are for not known up front, hence 
they are unplanned activities. However, an indicative list of the proposed uses of the 
contingency budget includes:  
 Organising urgent special high-level meetings (including ministerial-level) on the 
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specific compliance issue at the regional or international level,  
 Consultations between politicians of the concerned countries and UNEP Senior 

Management (e.g. the UNEP Executive Director, Deputy Executive Director, DTIE 
Director or Regional Directors),  

 Hiring of specialized short-term experts to help Article 5 countries address specific 
technical issues related to their compliance. 

 
Description:  As a one-time request, UNEP is requesting this special 2010 “Compliance Contingency 

Budget”. UNEP envisages the possibility of convening meetings on urgent compliance issues 
involving ministers or next-to-ministerial level representatives along with NOUs. Such 
meetings could be back-to-back with the meetings of the Regional Networks or organized as 
specially-convened fora by the Executive Director or DTIE Director, e.g. in Nairobi or at 
other locations. UNEP would consult the Secretariats for guidance on organizing such 
meetings.  This proposal is a one-time provision that would not become a regular request by 
UNEP.  It is proposed that UNEP would consult the Chief Officer of the Multilateral Fund 
prior to any use of this fund.  The project funds would only be used in exceptional 
circumstances and any un-obligated amounts left at the end of 2009 would be returned to the 
Multilateral Fund at the close of the financial year, with the associated programme support 
costs.  

  
Time Frame:  1 January 2009 – 31 December 2009 

Cost: Requested amount (excluding project support costs) US$: 200,000 
 
 

9 Title:  Timor Leste: Institutional Strengthening Start-up  
  

Background: Timor Leste is in the process of joining the Vienna Convention and the Montreal Protocol. 
The domestic process include the development of cost-benefit study for consideration by the 
Council of Ministers and National Parliament.  It is expected the ratification would take place 
during the first quarter of 2009.  The country has requested UNEP to include a start-up 
Institutional Strengthening project to get immediate assistance for establishing a National 
Ozone Unit.  
  

Objectives: The main objective is to establish and strengthen national capacity.  
  

Activities:  The Ozone Unit will have the following activities set out:  

• Establish, lead and coordinate activities  
• Coordinate all actions for ratification through the Council of Ministers and National 

Parliament.  
• Coordinate all actions to be taken for preparations of CP/ TPMP  
• Prepare rules and regulations including banning the import of CFCs, halons, CTCs 

and other CFCs; a licensing system and quota system for methyl bromide and 
HCFCs.  

• Develop a monitoring system for ODS imports  
• Develop public awareness campaigns  
• Provide necessary training 

Time Frame:          2008 - 2009 
Cost: USD 40,000 

 
 

10 Title:  Requests for renewal of institutional strengthening projects for Benin, Burkina Faso, Chad, 
Croatia, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Fiji, Gabon, Guinea, Laos, Maldives, 
Mali, Nepal, Togo, Tuvalu 
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 Background: Renewals of institutional strengthening projects (ISP) for the above-listed sixteen countries are 

being requested in line with relevant decisions and guidelines of the Executive Committee. 
 
These projects have been included in the UNEP 2008-2010 Business Plan.  

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

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

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

Per country cost: Benin (Phase VI) US$ 60,000 
 Burkina Faso (Phase VIII) US$ 72,410 
 Chad (Phase IV) US$ 60,000 
 Croatia (Phase VI) US$ 87,707 
 Dominica (Phase IV) US$ 60,000 
 Dominican Republic (Phase V) US$ 134,333 
 El Salvador (Phase V Year 2) US$ 30,000 
 Fiji (Phase VI) US$ 60,000 
 Gabon (Phase VI) US$ 60,000 
 Guinea (Phase VI) US$ 60,000 
 Laos (Phase IV)  US$ 60,000 
 Maldives (Phase V) US$ 60,000 
 Mali (Phase V) US$ 60,677 
 Nepal (Phase V) US$ 60,000 
 Togo (Phase V) US$ 60,666 
 Tuvalu (Phase II Year 2) US$ 30,000 
 Total requested amount US$ 1,015,793 

 
 

11  Title:  HPMP development:  Awareness/Outreach Activities on HCFCs phase-out and its 
challenges in China during the HPMP preparatory  phase  
 

Background: This project proposal, as part of the package for the preparation of HPMPs of China was 
submitted to the 55th ExCom meeting (UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/CRP.6)in July 2008 in 
Bangkok. UNEP was advised by ExCom to re-consult with China and refine the proposal to 
be able to submit to the 56th Excom meeting in November 2008 for its consideration.  
 
This submission accordingly was prepared following intensive reviewing of the needs, 
challenges as well as concerns of Excom members with China. The revised proposal is being 
submitted as a Work programme Amendment to UNEP’s BP for 2008. 
 

Objectives: The objective of this activity is to assist the country to outreach the HCFC phase-out and its 
challenges to the identified targeted groups: the local authorities, end-users and the public to 
assist China to reduce the growth rate of HCFC production and consumption. 
  

Activities:  The following activities are planned under this proposal:  
 
-        Organize 2 national workshops for the local authorities;  
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-        Organize one media workshop; 
-        Organize one workshop for end-user, and its association/organizations; 
-        Develop and distribute public awareness kits such as posters, booklets, video, etc; 
 

Description:  This project would be implemented during the national and sector HPMPs preparation in 
China, and the Ministry of Environmental Protection would be the local executive agency for 
the implementation of this project. The detailed project proposal is being submitted 
separately. 
  

Time Frame:  Nov 2008- Dec 2010 

Local consultants 20,000 
Local organization of 4 workshops 80,000 

Cost: Requested amount 
 (Excluding project support costs) 

Print/produce awareness kits and 
distribute to the target groups  

40,000 

  Total: US$: 140,000 
 
 

12  Title:  Development of HCFC Phase-out Management Plans for 11 countries* 
 

Background: These proposed HCFC Phase-out Management Plans development follow the recent decision 
(XIX/6) taken at the 19th  Meeting of the Parties to the Montreal Protocol in September 2007 on 
the accelerated phase-out of HCFCs, and the decisions taken by the Multilateral Fund’s 
Executive Committee at its 53rd, 54th, and 55th meetings. 
 
The development of these plans are to assist 11 Article 5 Parties in preparing their phase-out 
management plans for an accelerated HCFC phase-out, including the priority of conducting 
surveys to improve reliability in establishing their baseline data on HCFCs.  
 
These projects have been included in UNEP’s and in the respective cooperating/lead 
agencies’ 2008-2010 Business Plans. 
 

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

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

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

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

Plans: 
Kick-off stakeholder workshop 

 Venue 
 Travel and DSA 

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

Data collection and surveys (consumption sector) 
 National expert 
 Local travel and DSA 
 International expert 
 Mission 
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Strategy and plan for the implementation of HPMPs 
 International expert 
 Mission 

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

HPMP finalization workshop 
 Venue 
 Travel and DSA 

 
Time Frame:  12 months 

Cost: Burkina Faso US$ 55,000 
 Cape Verde US$ 85,000 
 Equatorial Guinea US$ 85,000 
 Ethiopia US$ 85,000 
 Guinea US$ 85,000 
 Saint Kitts and the Nevis US$ 85,000 
 Sierra Leone US$ 85,000 
 Swaziland US$ 85,000 
 Togo US$ 85,000 
 Uganda US$ 85,000 
 Zambia US$ 85,000 
 Total requested amount: (Excluding project support costs) 

 
US$ 905,000 

Note: *All official request letters have been transmitted to the Fund Secretariat individually. For 
Bangladesh, Bhutan, Iran, and India please see individual descriptions below. 

 
13 Title:  HPMP development for Bangladesh (UNDP as the lead agency) 

 
Background: The proposed HCFC Phase-out Management Plan development follows the recent decision 

(XIX/6) taken at the 19th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol in September 2007 
on the accelerated phase-out of HCFCs, and the decisions taken by the Multilateral Fund’s 
Executive Committee at its 53rd, 54th and 55th Meeting. 
 
Bangladesh is a HCFC consuming country and has reported 20.7 ODP tons of consumption 
in 2006.  Due to economic growth and affluence, the consumption of HCFCs is expected to 
increase in the near future primarily in RAC sector and foam applications.  Bangladesh has 
also ratified Copenhagen Amendment on 27 November 2000.  Bangladesh is required to 
comply with decision XIX/6 with immediate targets of achieving 2013 freeze and 2015 10% 
phaseout with reference baseline levels (average of 2009-2010 consumption). 
 
This proposal is for submission of funding request of UNEP component for HPMP 
preparation which relates to non-investment strategy covering information exchange & 
outreach for HCFC phaseout, servicing sector training strategy, policy & regulations for 
HCFC phaseout and training for customs and enforcement officials.  The total funding 
requested for UNEP component is USD 25,000. 
 

Objectives: The objective of this activity is to assist Bangladesh to develop its HPMP to meet the 2013 
freeze and 2015 10% reduction target  focusing on the following aspects:  
 

 Preparation of an information exchange and  outreach strategy  
 Servicing sector training strategy 
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 Preparation of HCFC trade monitoring and control strategy 
 Preparation of training strategy for customs and enforcement officials.  

Activities:  The following activities are planned under the UNEP’s component.  All these activities will 
be conducted in close coordination with UNDP (lead implementing agency) 
 
Preparation of information exchange and outreach strategy  
 
- Review the public awareness activities in the past 10 years and their impacts on  phase 

out of ODS in Bangladesh especially in RAC (including informal enterprises) and 
foam sector; 

- Consult various stakeholders including few key industry representatives, Government 
officers in Ozone Unit and other line ministries (e.g., Commerce, SMEs), Energy 
Efficiency authorities, Climate Change Focal Point, media houses, industry association 
representatives (national & regional level), technical research institutions etc., on 
technical and other information needs relating to HCFC phase out. 

- Prioritise the target groups, and communication approaches to assist the HCFC freeze 
and phase-out and to develop a work plan;  

- Draft the strategy until 2015 for information exchange and outreach to facilitate 
smooth and fast transition to HCFC alternatives with budget estimation  

 
Preparation of Training strategy for HCFC RAC equipment service technicians 
 
- Review current industry structure of HCFC RAC equipment service sector (including 

linkages with HCFC equipment manufacturers, servicing of large HCFC based air-
conditioning equipment, knowledge on good service practices & HCFC alternatives 
etc.) 

- Prioritise training needs through survey of key subject specialist experts (e.g., HCFC 
RAC equipment mfrs. Service departments, existing technical institutions involved 
training RAC service technicians, NOU staff handling training of service technicians 
etc.) 

- Design a training strategy and action plan for training HCFC RAC equipment service 
technicians along with budget estimates (keeping in mind 2013 and 2015 needs); 

- Define mechanisms of using the existing training infrastructure (to the extent feasible) 
for the training activities; 

- Finalise the strategy after stakeholder consultations; 
 
 
Preparation of training strategy for customs and enforcement officials 
 
- Review the performance of training strategy followed for enforcement of ODS 

phaseout activities implemented in Bangladesh. 
- Consult stakeholders including representatives from National Ozone Unit and its 

project units, customs and enforcement regulatory authorities, Foreign Trade 
authorities, National training institutions for customs, Pollution Control Authorities, 
Port authorities, Insurance companies insuring HCFCs, HCFC using products etc., on 
training needs and cost effective training delivery mechanisms (e.g., on-line training 
programs, integration into training activities undertaken under green customs, 
integration to iPIC mechanisms etc.). 

- Identify possible national institutions and regional level institutions for training 
delivery along with the target audience that they would address.  

- Examine opportunities and mechanisms of including HCFC trade monitoring & 
control training in the regular training curricula of customs and trade enforcement 
authorities. 

- Develop a detailed training strategy for customs and enforcement officials including 
timing and plan of delivery along with costs for enforcement training. 

- Finalise the training strategy after stakeholder consultations. 
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Time Frame:  Nov 2008- February 2010 (15 months) 

Cost: Requested amount USD 25,000 
                                                      Total: US$: 25,000 

 
 

14 Title:  HPMP development for Burkina Faso (UNEP as the lead agency) 
 

Background: As per decisions 55/13 and 55/22, Burkina Faso received USD 30,000 for preparation of its 
HPMP. The amount level was determined based on the 2006 annual data. Subsequently, the 
NOU of Burkina Faso undertook detailed survey of HCFC consumption and has reported 4.0 
MT of HCFC consumption in 2007. The country has also indicated that the consumption for 
previous years may need to be reviewed and updated as a part of HPMP preparation process. 
 
As per decision 55/13, Burkina Faso with its HCFC consumption would be eligible for 
funding at USD 85,000 for preparation of HPMP.  Given that USD 30,000 has already been 
approved, this request is for additional USD 55,000. 
 

Objectives: The HCFC phase-out management plan preparation activity aims at: 
 Providing guidance to Burkina Faso on preparation HCFC phase-out 
 Reflecting financial and policy needs by NOU and other national HCFC stakeholders  
 Providing technical and economic information to facilitate environmentally sound and 

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

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

 
HPMP preparation planning  

 International expert for HPMP development (who would also have policy & regulations 
knowledge) 

 Public awareness limited extent to ensure greater involvement of stakeholders on HPMP 
 Design a plan for HPMP preparation and follow up activities 
 Kick-off stakeholder workshop and coordination  

 
Data collection and surveys (consumption sector) 

 National expert (who would undertake HPMP related data collection) 
 Local travel and data collection related costs 
 Data analysis and reporting 

 
Strategy and plan for preparation of HPMP 
 
HPMP document would be prepared with assistance from UNEP and will cover the 
following: 

 Overall country strategy for addressing 2013 freeze and 2015 10% reduction. 
 Approach in selection of alternative substances, technologies and modalities of 

technology transfer as required. 
 Plan for technical information exchange on HCFC free technologies (primarily RAC 

sector) along with options which have minimum GHG and other adverse environmental 
impacts 

 Policy & regulations for HCFC phase-out (detailing different elements) 
 Overall project management institutional framework including cooperation with other 

national institutions (e.g., customs authorities, industry ministry)  
 
Separate project preparation funding may be requested in case need for investment projects 
are identified. The draft HPMP will be endorsed through a national stakeholders’ consultation 
meeting and by the Government of Burkina Faso for submission to MFS for the consideration 
by the Executive Committee. 
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Time Frame:  Nov 2008 - November 2009 (12 months) 

Cost: Total: US$: 55,000  (Excluding project support costs) 
 
 

15 Title:  HPMP development for Bhutan (UNEP as the lead agency) 
 

Background: The proposed HCFC Phase-out Management Plans development follow the recent decision 
(XIX/6) taken at the 19th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol in September 2007 
on the accelerated phase-out of HCFCs, and the decisions taken by the Multilateral Fund’s 
Executive Committee at its 53rd, 54th and 55th Meeting. 
 
As per decision 55/13, Bhutan received funding of USD 30,000 as consumption of HCFC of 
the country was reported as nil in 2006.  Subsequently, the NOU of Bhutan undertook 
detailed survey of HCFC consumption and has reported 1 MT of HCFC consumption in the 
year 2007 under Article 7 data reporting obligation.  The country has also indicated that the 
consumption for previous years may need to be reviewed and updated as a part of HPMP 
preparation process. 
 
As per decision 55/13, Bhutan with its HCFC consumption would be eligible for funding 
amounting to USD 85,000 for preparation of HPMP.  Given that USD 30,000 has already 
been approved, this request is for additional USD 55,000. 
 

Objectives: The management plans will: 
 

 Provide practical guidance to countries on handling HCFC phaseout 
 Maximize local ownership of the process and outcome of HPMP preparation process 
 Reflect inputs of the NOUs and other national HCFC stakeholders financial assistance 

required 
 Provide technical and economic information to facilitate environmentally sound and 

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

Activities:  The following activities will be considered within the development of HCFC Management 
Plans: 
 
HPMP preparation planning  
 

 International expert for HPMP development (who would also have policy & regulations 
knowledge) 

 Public awareness limited extent to ensure greater involvement of stakeholders on HPMP 
 Design a plan for HPMP preparation and follow up activities 
 Kick-off stakeholder workshop and coordination  

 
Data collection and surveys (consumption sector) 
 

 National expert (who would undertake HPMP related data collection) 
 Local travel and data collection related costs 
 Data analysis and reporting 

 
Strategy and plan for preparation of HPMPs 
 
HPMP document would be prepared with assistance from UNEP and will cover the 
following: 
 

 Overall country strategy for addressing 2013 freeze and 2015 10% reduction. 
 Approach in selection of alternative substances, technologies and modalities of 

technology transfer as required. 
 Plan for technical information exchange on HCFC free technologies (primarily RAC 
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sector) along with options which have minimum GHG and other adverse environmental 
impacts 

 Policy & regulations for HCFC phaseout (detailing different elements) 
 Overall project management institutional framework including cooperation with other 

national institutions (e.g., customs authorities, industry ministry) and cooperation with 
India. 

 
Separate project preparation funding would be requested in case need for investment projects 
are identified.  UNDP would be assisting in preparation of investment activities for HCFC 
phase-out in Bhutan, if found necessary, based on funding criteria and levels approved in the 
56th Executive Committee meeting.  Necessary clarifications and inputs would be provided 
on HPMP as required by MLFS. 
 
The HPMP developed as stated above will be approved after national stakeholder’s 
consultation and would be endorsed by the country prior to submission of HPMP document 
to MLFS for the consideration of the Executive Committee. 
 

Time Frame:  Nov 2008- November 2009 (12 months) 

Cost: Total: US$: 55,000  (Excluding project support costs) 
 

 
16 Title:  HPMP development for the Islamic Republic of Iran (Non investment component for 

UNEP as cooperating agency) 
 

Background:  
Following the consultation meeting organized by the Government of Iran, UNEP is 
requested, along with GTZ and UNIDO as cooperating agency to assist the country to 
develop the HPMP along with UNDP as the lead agency. The HPMP will enable the country 
to meet the freeze and 10% reduction target in 2013 and 2015 respectively. Accordingly, 
UNEP has been requested by Iran to put its funding request to the 56th Excom for 
consideration. The comprehensive proposal is being proposed by UNDP, on behalf of the 
Government of Iran. The UNEP component of the comprehensive plan is being submitted as 
a Work programme Amendment to UNEP’s BP for 2008.   
 

Objectives: The objective of this activity is to assist the country to develop its HPMP to meet the 2013 
freeze and 2015 10% reduction target   focusing of the following aspects:  

 Preparation of an awareness strategy  
 Preparation of training strategy for enforcement officers and strengthening HCFC I/E 

control policy 
 Preparation of Refrigeration and Air Conditioning Servicing sector, good practicing 

training (as Cooperating Agency)  
Activities:  The following activities are planned under the UNEP’s component: 

 
Preparation of awareness strategy  
-        To review the public awareness activities in the past decade and their impacts on the 
course of phase-out of ODS in Iran;  
-        To consult with various stakeholders, which could include government officials, 
industry, customer of HCFC based  equipment, students, general public etc for the knowledge 
of the HCFC and ozone issue, and their needs of information;  
-        To prioritize the target groups, and communication strategies to assist the HCFC freeze 
and phase-out and to develop a work plan;  
-        To draft the strategy until 2015 for the public awareness input of the national HPMP 
with budget estimation  
 
Preparation of training strategy for enforcement officers and strengthening HCFC I/E 
control policy 
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-     Review of the implementation of the current ODS import/export control system and make 
proposal for the implementation of HCFC licensing system; 
-     Assist the customs authorities, in consultation with NOU to update the HS code system to 
include the HCFC, and its blends properly; 
-     Review and strengthen  the import/export data report/tracking system to facilitate the A7 
data report; 
-     Identify the roles of the local authorities including the local environmental protection 
department and customs offices in the phase-out of HCFCs and evaluate its capacity to 
enforce the relevant ODS control policy/regulation 
-     Consult the identified local authorities on the needs for their capacity building and 
develop the training programme; 
-     Evaluate the internet availability at various local area and determine whether on-line 
training would be a best training approach; 
-     Develop a comprehensive training strategy for customs officers and other local 
enforcement officials for Iran until 2015  
 
Preparation of Refrigeration and Air Conditioning Servicing sector, good practicing 
training (as Cooperating Agency)  
 
-     Review of the good practices training conducted in the past in the refrigeration and air 
conditioning sector and get feedback of the various stakeholders, such as servicing workshop 
manager, technicians, trainers, and vocational training school; 
-     Consult with NOU and other key stakeholders to identify the training needs to promote 
the good practices to assist the compliance of 2013 and 2015 targets in the process of the 
equipment installation, maintenance, servicing, and disposal. 
-     Review the current good practices training material with local trainers/vocational training 
school and technicians and make strategic advice for update fit the needs of HCFC phase-out. 
-     Develop the training programme of phase I and Phase based on the train-the-trainer 
modality, and review/strengthen the mechanism for monitoring and evaluation of the 
implementation  of the training programme for further amend/improvement.  
-     Conduct the study on the certification system and its applicable to the case of Iran for the 
establishment of the certification system in connection with the training programme. 
-     Work out a practical work plan to cover different regions of Iran until 2015 for the good 
practices training. 
 

Description:  The three strategy/programme would be developed in close cooperation with the country and 
other implementing/bilateral agencies. The output would be incorporated into the 
comprehensive national HPMP; 
  

Time Frame:  Nov 2008- May 2010 

Preparation of awareness strategy 25,000 
Preparation of training strategy for 
enforcement officers and strengthening 
HCFC I/E control policy 

50,000 
Cost: Requested amount 

 (Excluding project support costs) 

Preparation of Refrigeration and Air 
Conditioning Servicing sector, good 
practicing training 

25,000 

  Total: US$: 100,000 
 

 
17 Title:  HPMP development for India (Non investment component for UNEP as cooperating 

agency) 
 

Background:  
Following the consultation meeting organized by the Government of India in August 2008, 
UNEP is requested, along with GTZ, UNIDO and The World Bank, as cooperating agency to 
assist India to develop the HPMP along with UNDP as the lead agency. The HPMP will 
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enable the country to meet the freeze and 10% reduction target in 2013 and 2015 
respectively. Accordingly, UNEP has been requested by India to put its funding request to the 
56th Excom for consideration along with other agencies. The comprehensive proposal is being 
proposed by UNDP (lead agency), on behalf of the Government of India. The UNEP 
component of the comprehensive plan is being submitted as a Work Programme Amendment 
to UNEP’s BP for 2008.   
 

Objectives: The objective of this activity is to assist India to develop its HPMP to meet the 2013 freeze 
and 2015 10% reduction target   focusing on the following aspects:  
• Preparation of an information exchange and outreach strategy; 
• Preparation of HCFC trade monitoring and control strategy; 
• Preparation of training strategy for customs and enforcement officials. 

Activities:  The following activities are planned under the UNEP’s component: 
 
Preparation of information exchange and outreach strategy  
 
- Review the public awareness activities in the past 15 years and their impacts on  phase 

out of ODS in India especially in RAC (including informal enterprises) and foam 
sector; 

- Consult various stakeholders including few key industry representatives, Government 
officers in Ozone Unit and other line ministries (e.g., Commerce, Small-scale 
industries), Bureau of Energy Efficiency (BEE), media houses, industry association 
representatives (national & regional level), technical research institutions etc., on 
technical and other information needs relating to HCFC phase out. 

- To prioritize the target groups, and communication approaches to assist the HCFC 
freeze and phase-out and to develop a work plan;  

- To draft the strategy until 2015 for information exchange and outreach to facilitate 
smooth and fast transition to HCFC alternatives with budget estimation  

- To assess needs and operational mechanisms for implementing Sub-Regional Centre 
of Excellence (SRCE) for technology information exchange in India for capacity 
building. 

 
Preparation of HCFC trade monitoring and control strategy 
 
- Review of existing policy and regulatory framework for controlling and monitoring 

HCFCs (registration, licensing, quota restrictions on supply and demand, fiscal 
incentives etc.) 

- Review of Ozone Rules, 2000 and its amendments on HCFC supply and demand 
monitoring & control. 

- Data collection through primary consultations with key stakeholders in Ozone Cell, 
Ministry of Environment & Forests, Pollution Control Boards, Industry and other 
identified stakeholders.  This would also include sub-regional level consultations also.  

- Development of a framework for regulations for HCFC phase-out with a view to 
strengthening trade and monitoring & control for (a) estimation of baseline and 
achieving 2013 freeze and 2015 reduction of 10% of production and consumption of 
HCFC (short term goal) and (b) sustaining HCFC phase-out in future (long term goal). 

- Developing standards for Energy Efficiency to be adopted by industry while 
implementing HCFC phase-out projects.  This would be done in close consultation 
with BEE and would primarily be aimed at strengthening coverage of Energy 
Conservation Building Codes (ECBC) and effective implementation – components 
relating to HCFC phase-out such as insulation, A/c applications etc. would be 
addressed here. 

- Consultations of draft policy and regulations strategy including capacity building 
initiatives with Ozone Cell, other implementing agencies, industry, customs & other 
enforcement agencies, pollution control authorities and other key stakeholders. 

- Improve implementation of the licensing systems through the voluntary application of 
the informal Prior Informed Consent system, in cooperation with the European 



UNEP Work Programme Amendment 2008 
______________________________________________________________________________________  
 

 20

Commission. 
- Finalisation of policy and regulations strategy for HCFC phase-out. 
 
Preparation of training strategy for customs and enforcement officials  
 
- Review the performance of training strategy followed for enforcement of ODS phase-

out activities implemented in India. 
- Consult stakeholders including representatives from Ozone Cell and its project units, 

customs and enforcement regulatory authorities, Directorate General of Foreign Trade, 
National Academy of Customs Excise and Narcotics, Central Pollution Control Board, 
State Pollution Control Board (representative bodies), Port authorities, Insurance 
companies insuring HCFCs, HCFC using products etc., on training needs and cost 
effective training delivery mechanisms (e.g., on-line training programs, integration 
into training activities undertaken under green customs, integration to iPIC 
mechanisms etc.). 

- Strengthening of NACEN as a Collaborating Centre; 
- Identify possible national institutions and regional level institutions for training 

delivery along with the target audience that they would address (e.g., State 
Administrative Training colleges etc.) 

- Examine opportunities and mechanisms of including HCFC trade monitoring & 
control training in the regular training curricula of customs and trade enforcement 
authorities. 

- Develop a detailed training strategy for enforcement including timing and plan of 
delivery along with costs for enforcement training. 

 
Description:  The three activities would be developed in close cooperation with the country and other 

implementing/bilateral agencies. The output would be incorporated into the comprehensive 
national HPMP; 
  

Time Frame:  Nov 2008- May 2010 

Preparation of information exchange and 
outreach strategy 

50,000 

Preparation of HCFC trade monitoring 
and control strategy 

50,000 

Cost: Requested amount 
 (Excluding project support costs) 

Preparation of training for customs and 
enforcement officials strategy 

45,000 

  Total:                                                          US$ 145,000 
 
 

18  Title:  CFC MDI phase-out project for India (implementation of non-investment component) 
 

Background: Funds were approved in the 52nd Executive Committee meeting for India for preparation of 
CFC MDI phase-out project.  UNDP was designated the implementing agency for 
preparation of CFC MDI phase-out project – investment component.  Government of India 
requested UNEP’s assistance for preparation of non-investment component for CFC MDI 
phase-out project. 
 
This project is currently being submitted for the consideration of the 56th Executive 
Committee meeting.  While details of UNDP (investment) component are being submitted 
separately, non-investment component related activities to be implemented by UNEP are 
presented in this document. 
 

Objectives: The main objectives of CFC MDI phase-out (non-investment component) in India are:  
 Implementation of education and capacity building strategy in cooperation with CFC 

MDI industry. 
 Implementation of policies & regulations for controlling and monitoring CFC use in 

MDI manufacturing and phasing out CFC MDIs, and promotion of CFC free 
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alternatives.  
Activities:  The following activities are planned under the UNEP’s component: 

 
Implementation of education and capacity building strategy in cooperation with CFC 
MDI industry  
 

 Sub-regional workshops on technology change to non-CFC based alternatives to CFC 
MDIs. 

 Distribution of videos to medical colleges, pharmacist training colleges and nurse 
training colleges. 

 Capacity building support for EUN preparation. 
 
Implementation of regulations for CFC MDI phaseout 
 

 Control and monitoring of supply for CFCs for MDIs including procedures necessary for 
EUN uses (as required). 

 Controls and eventual phaseout of CFC MDI registration, manufacturing and sales. 
 Promotion of CFC free alternatives to CFC MDIs including fast-track registration of 

alternatives through cooperation with Ministry of Health. 
 

Description:  These activities would be implemented in close consultation with the NOU and UNDP (lead 
agency) 

Time Frame:  November 2008- December 2009 

Cost: Requested amount 
 (Excluding project support costs) 

 US $ 144,000 

 
 

19  Title:  CFC MDI phase-out project – non-investment component implementation in Pakistan 
 

Background: Funds were approved in the 54th Executive Committee meeting for Pakistan for preparation 
of CFC MDI phase-out project.  UNDP was designated the implementing agency for 
preparation of CFC MDI phase-out project – investment component.  Government of 
Pakistan requested UNEP’s assistance for preparation of non-investment component for CFC 
MDI phase-out project. 
 
This project is currently being submitted for the consideration of the 56th Executive 
Committee meeting.  Non-investment component related activities to be implemented by 
UNEP are presented in this document. 
 

Objectives: The main objectives of CFC MDI phase-out (non-investment component) in Pakistan are:  
 Implementation of education and capacity building for transition from CFC MDIs in 

cooperation with CFC MDI industry. 
 Implementation of policies & regulations for controlling and monitoring CFC use in 

MDI manufacturing and phasing out CFC MDIs, and promotion of CFC free 
alternatives.  

Activities:  The following activities are planned under the UNEP’s component: 
 
Implementation of education and capacity building strategy  
 

 Sub-regional/provincial level workshops on technology change to non-CFC based 
alternatives to CFC MDIs. 

 Printing of flyers, posters and other awareness materials for information sharing through 
clinics and pharmacies/chemists. 

 Technical information exchange through south-south cooperation with India for 
expeditiously reducing dependence on CFC MDIs. 

 Assistance in EUN preparation for CFCs for MDIs, as found necessary. 
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Implementation of policies & regulations for controlling & monitoring CFC use in 
MDIs and CFC MDI phaseout 
 

 Control and monitoring of supply for CFCs for MDIs including procedures necessary for 
EUN uses (as required) 

 Controls and eventual phase-out of CFC MDI registration, manufacturing and sales. 
 Promotion of CFC free alternatives to CFC MDIs including fast-track registration of 

alternatives through cooperation with Ministry of Health. 
 
 

Description:  These activities would be implemented in close consultation with the NOU.  The activities 
envisaged do not include project activities at the CFC MDI manufacturing enterprises and 
consequent CFC consumption reduction on account of such project activities.  It includes 
non-investment activities which would facilitate CFC consumption phase-out in MDI 
manufacturing. 

Time Frame:  November 2008- December 2009 

Cost: Requested amount 
 (Excluding project support costs) 

  US $ 70,000 
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