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  وتوصياتها الصندوق تعليقات أمانة
 ا أمريكيادوالر 2 670 734 مبلغعلى اللجنة التنفيذية موافقة ) يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة يطلب   .1

 .ا أمريكيادوالر 230 880 مبلغالة ب الوآدعم زائدا تكاليف ،2009لتعديالت على برنامج عمله لعام  التمويل
 : أدناه1يونيب في الجدول ة في التعديالت على برنامج عمل  األنشطة المقترحوترد  .2

  يونيبتعديالت على برنامج عمل ال: 1الجدول 

  المبلغ المطلوب المشروع/النشاط البلد
 )دوالر أمريكي(

المبلغ 
  به الموصى

 )دوالر أمريكي(
  عليهاشموليةبموافقة  صىأنشطة مو: القسم ألف

   :تمويل إضافي لخطط إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون: 1لفأ
 55,000 55,000 إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونإدارة  ةخطإعداد  جيبوتي
 55,000 55,000 إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونإدارة  ةخطإعداد  موزامبيق

  110,000 1:110,000-المجموع الفرعي للقسم ألف
   :خطط إدارة اإلزالة النهائية: 2ألف 

 [1] 109,000 )الشريحة الثانية (نهائيةزالة الاإلإدارة  ةخط آوت ديفوار
 [2] 15,000 )الشريحة الثانية (نهائيةزالة الاإلإدارة  ةخط  لديفم

 [3] 68,000 )الشريحة الثانية (نهائيةزالة الاإلإدارة  ةخط  النيجر
 [4] 90,000 )الشريحتان الثانية والثالثة (نهائيةزالة الاإلإدارة  ةطخ  باراغواي
 [5] 78,000  )الشريحة الثانية (نهائيةزالة الاإلإدارة  ةخط  تنزانيا

  2:360,000-لقسم ألفالمجموع الفرعي ل
  :خطط إدارة اإلزالة النهائية الجديدة: 3ألف 
 [6] 125,000  )األولىالشريحة (خطة إدارة اإلزالة النهائية   هايتي

   125,000 :3-المجموع الفرعي للقسم ألف
 موصى بالنظر فيها منفردةالنشطة األ: القسم باء

   : تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي: 1باء 
  150,000 )المرحلة الرابعة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  أفغانستان
  60,000 )الثالثةالمرحلة (تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  بوتان
  112,667 )المرحلة الخامسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  آمبوديا

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

  64,540 )المرحلة الخامسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي 

  151,667 )المرحلة السابعة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  آينيا
واليات ميكرونيزيا 

 الموحدة
  30,000 )المرحلة الثانية، السنة الثانية(يد مشروع التعزيز المؤسسي تجد

  60,000 )المرحلة الثانية(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  ميانمار
سانت فينسنت وجزر 

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

  60,000 )خامسةالمرحلة ال(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  ساموا
  145,860 )المرحلة الخامسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   السودان

   1:894,734-المجموع الفرعي للقسم باء
  :تمويل إضافي لخطط إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون: 2باء

جمهورية آوريا 
 الشعبية الديمقراطية

  35,000 ونوروفلوروآربآلالهيدروإزالة إدارة إعداد خطة 

  35,000 :2-المجموع الفرعي للقسم باء  
  :خطط اإلزالة الوطنية الجديدة: 3 باء

 [7] 1,136,000 )الشريحة األولى(خطة اإلزالة الوطنية   العراق
   1,136,000 :3-المجموع الفرعي للقسم باء
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  المبلغ المطلوب المشروع/النشاط البلد
 )دوالر أمريكي(

المبلغ 
  به الموصى

 )دوالر أمريكي(
 خطط اإلزالة الوطنية : 4باء 

جمهورية آوريا 
 الشعبية الديمقراطية

 [8] 10,000 )الشريحة االخامسة واألخيرة(دارة اإلزالة النهائية خطة إ

   4:10,000-للقسم باءالمجموع الفرعي 
 110,000 2,670,734 :المجموع الفرعي للقسمين ألف وباء

 14,300 230,880 ):لألنشطة األخرى  في المائة13ال توجد للتعزيز المؤسسي و(تكاليف دعم الوآالة 
 124,300 2,901,614 :المجموع

    مشروعات ينظر فيها بصورة منفردة أو معلقة* = 
     بالنسبة ليونيب فقطUNEP/OzL.Pro/ExCom/58/31نظر فيها في الوثيقة ] 1[
    بالنسبة ليونيب فقط UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/38نظر فيها في الوثيقة ] 2[
    سبة ليونيب فقط بالن UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/40نظر فيها في الوثيقة ] 3[
    بالنسبة ليونيب فقط  UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/41نظر فيها في الوثيقة ] 4[
    بالنسبة ليونيب فقط UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/44نظر فيها في الوثيقة ] 5[
    بالنسبة ليونيب فقط UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/34نظر فيها في الوثيقة ] 6[
     بالنسبة ليونيب فقطUNEP/OzL.Pro/ExCom/58/36  نظر فيها في الوثيقة] 7[
    بالنسبة ليونيب فقط UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/37نظر فيها في الوثيقة ] 8[

   عليهاشموليةأنشطة موصى بموافقة : القسم ألف

  لهيدروآلوروفلوروآربوناإعداد إضافي لمشروع إعداد خطة إدارة إزالة   :1-ألف

   دوالر أمريكي55 000: عداد خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونتمويل إضافي إل: جيبوتي
   دوالر أمريكي55 000: تمويل إضافي إلعداد خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون: موزامبيق

  نيوصف المشروع

آخرين، هما  إضافية إلعداد مشروع لخطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون لبلدين أموااليونيب  طلب  .3
بيانات عن ن ألن البلدين أبلغا اآلن ان الطلباقدم هذي و. دوالر أمريكي55 000جيبوتي وموزامبيق، تبلغ قيمة آل منها 

تاع الخامس والخمسين، تمت الموافقة على أموال ت وفي االج.HCFC-22 استهالآا لـ  التي تبين2007 لعام 7المادة 
هما آبلدان ال يوجد لديها يت دوالر أمريكي على التوالي، تمشيا مع أهل30 000ار إلعداد المشروع لهذين البلدين بمقد
  .استهالك للهيدروآلوروفلوروآربون

 مانةاألتعليقات 

 7وفيما يلي بيانات المادة ). ج(56/16تالحظ األمانة أن التمويل المطلوب لهذين البلدين يتمشى مع المقرر   .4
  : لهذين البلدين2007لعام 

  2007 لعام 7بيانات المادة   البلد
  استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

  0.4  جيبوتي
  1.3  موزامبيق
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  توصية األمانة

اد خطط إدارة إزالة  إلعدينالتمويل اإلضافي طلبيمانة بموافقة شمولية على األتوصي   .5
 . من هذه الوثيقة1ي الجدول فلوروآربون بالنسبة لجيبوتي وموزامبيق عند مستوى التمويل المبين فالهيدروآلورو

  األنشطة الموصى بالنظر فيها منفردة:  القسم باء

  تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي: 1-باء
   دوالر أمريكي150 000): المرحلة الخامسة(أفغانستان   ) أ (
   دوالر أمريكي60 000): المرحلة الثالثة(بوتان   )ب(
  الر أمريكي دو112 667): المرحلة الخامسة(آمبوديا   )ج(
   دوالر أمريكي64 540): المرحلة الخامسة( جمهورية الكونغو الديمقراطية  )د(
   دوالر أمريكي151 667): المرحلة السابعة(آينيا   )ه(
   دوالر أمريكي30 000): المرحلة الثانية السنة الثانية(واليات ميكرونيزيا الموحدة   )و(
  ر أمريكي دوال60 000): المرحلة الثانية(ميانمار   )ز(
   دوالر أمريكي60 000): المرحلة الرابعة(سانت فينسنت وجزر غرينادين   )ح(
   دوالر أمريكي60 000): المرحلة الخامسة(ساموا   )ط(
   دوالر أمريكي145 860): المرحلة الخامسة(السودان   )ي(

  اتوصف المشروع

ترد في المرفق األول و. مذآورة أعاله المؤسسي لعشرة بلدان عزيزلتجديد مشروعات الت طلباتيونيب قدم   .6
  .لهذه البلدانتفاصيل الطلبات بهذه الوثيقة 

  تعليقات األمانة

التي قدمتها الوآاالت بالنيابة عن استعرضت أمانة الصندوق التقارير النهائية وخطط عمل التعزيز المؤسسي   .7
وآانت جميع هذه . لمتطلبات لهذه المشروعات وتتمشى مع اسليمة ورأت أن التقارير ،البلدان لدعم طلبات التجديد

، وتبين البيانات المقدمة في تقارير تنفيذ البرنامج 2007البلدان في حالة امتثال تام ألهداف بروتوآول مونتريال لعام 
 وسانت فينسنت وجزر ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وآمبوديا، وبوتان، ألفغانستان2008القطري لعام 

ولم تقدم آل من آينيا وواليات ميكرونيزيا الموحدة  .والسودان، تبين نفس مستويات االمتثال لهذا العام ،غرينادين
وتساند هذه التقديمات بالكامل طلبات هذه البلدان لتجديد . 2008بيانات تقاريرها القطرية لعام  وميانمار وساموا

  .التعزيز المؤسسي لسنتين، حسب العرف المتبع

، فإن البلدان األخرى التي لم تقدم بيانات تنفيذ )و(52/5مانة أيضا أنه في ضوء المقرر والحظت األ  .8
  . على طلبات التعزيز المؤسسي التي قدمتهاةعدم الموافقتعرض لبرنامجها القطري إلى االجتماع الثامن والخمسين قد ت

 أن"، ضمن جملة أمور، )ب(57/36في االجتماع السابع والخمسين، في المقرر قررت اللجنة التنفيذية و  .9
 المستويات على 2010 األول انونآ/ديسمبر نهاية حتى المؤسسي التعزيز مشروعات تجديد طلبات تمويل تواصل
والحظت األمانة أيضا ".  الثامن والخمسيناجتماعها في التنفيذية اللجنة طريق عن لألمر النهائي للحل انتظاًرا الحالية

 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/48) 2010رها بشأن تمويل التعزيز المؤسسي بعد عام وثيقة المعاد إصداالأن 
 من اللجنة بخصوص إمكانية ا األمانة إرشادطلبذلك، تفي ضوء و.  من جدول األعمال10 في إطار البند ستناقش

 مع مراعاة الحالية،  مستويات التمويلعلى أساستمويل طلبات التجديد هذه لفترة السنتين بأآملها حسب العرف المتبع 
  .2010 آانون األول/أن تواريخ إتمام المرحلة المطلوبة تمتد إلى ما بعد ديسمبر

وبالتالي لم يمتد تمويل  ، فقطلسنة واحدةالحظت األمانة أن الطلب المقدم من واليات ميكرونيزيا الموحدة هو   .10
 مغير أنه نظرا لعد. موافقة عليه حسب الطلب المقدم ويمكن التوصية بال2010 آانون األول/هذه المرحلة بعد ديسمبر
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يوصى بالنظر فآتابة هذه الوثيقة، وقت  حتى 2008تقديم واليات ميكرونيزيا الموحدة لبيانات برنامجها القطري لعام 
  .فيه بصورة منفردة

  توصيات األمانة

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في القيام بما يلي  .11

التعزيز المؤسسي لواليات ميكرونيزيا الموحدة للمرحلة الثانية، السنة الثانية أن توافق على طلب   )أ(
 2008 البرنامج القطري لعام تانا دوالر أمريكي بشرط تقديم بي30 000على مستوى تمويل يبلغ 

  .إلى االجتماع الثامن والخمسين

ن وآمبوديا وجمهورية  التعزيز المؤسسي لكل من أفغانستان وبوتاأن تنظر في تجديد مشروعات  )ب(
 في ن،الكونغو الديمقراطية وآينيا وميانمار وسانت فينسنت وجزر غرينادين، وساموا والسودا

 أن تنقلوبمجرد الموافقة عليها، قد ترغب اللجنة التنفيذية أيضا في ). ب(57/36ضوء المقرر 
  . بهذه الوثيقةلحكومات هذه البلدان التعليقات التي ترد في المرفق األول

  :تمويل إضافي إلعداد مشروع خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون: 2-باء

خطة إدارة إزالة عداد  إضافي إلتمويل :جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية
   دوالر أمريكي35 000: الهيدروآلوروفلوروآربون

 بمقدارروآلوروفلوروآربون موال إضافية إلعداد مشروع خطة إدارة إزالة الهيدطلبا أليونيب  قدم   .12
وآان هذا الطلب قدم في البداية إلى االجتماع السابع .  دوالر أمريكي لجمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية35 000

تأجيل الطلب حتى االجتماع الثامن ) أ(57/16في مقررها من يونيب  حيث طلبت اللجنة التنفيذية ،والخمسين
وأبلغت جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية . األموال في البلد صرف هذهل سبل حووالخمسين إلى أن يظهر تأآيد 

 . طنا من قدرات استنفاد األوزون85.3 بمقدار HCFC-22 التي تبين استهالآا من 2007 لعام 7عن بيانات المادة 
 دوالرا أمريكيا 50 000وفي االجتماع الخامس والخمسين، تلقت جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية مبلغا وقدره 

  .يونيدو ينفذه ،إلعداد مشروع خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

  تعليقات األمانة

 التي أبلغت عنها جمهورية آوريا 2007 لعام 7ت األمانة أن هذا التقديم يتمشى مع بيانات المادة ظالح  .13
،  من قدرات استنفاد األوزوننطناأ 85.3 بمقدار HCFC-22  استهالآا منالديمقراطية، ويبين أن البلد لديهالشعبية 

  ).ج(56/16وأن التمويل المطلوب يتمشى مع المقرر 

  توصية األمانة

في انتظار تقرير من يونيب عن خيارات تحويل الموارد المالية إلى حكومة جمهورية آوريا الشعبية   .14
ى تمويل إضافي إلعداد خطة إدارة إزالة الهيدروآلورو الديمقراطية، قد ترغب اللجنة التنفيذية في الموافقة عل

  . من هذه الوثيقة1 في الجدول ذآورفلوروآربون في جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية على مستوى التمويل الم
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  األولالمرفق 
  لتعزيز المؤسسيا مشروعات مقترحات

   المؤسسيزالتعزيمشروع تجديد : أفغانستان

   القطريزوالموجموجز المشروع 
 يونيب :الوآالة المنفذة

   ):دوالر أمريكي(المبالغ الموافق عليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي 
 59,987  2004تموز /يوليو: المرحلة األولى

 150,000  2005تموز /يوليو: المرحلة الثانية

 150,000  2007تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الثالثة

 359,987 المجموع

 150,000 :)دوالر أمريكي ()ةرابعالالمرحلة (لتجديد لالمبلغ المطلوب 
  :)دوالر أمريكي (ةرابعالالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة 

  :)دوالر أمريكي( الوآالة دعمتكاليف 
 لصندوق المتعدد اإلطرافل بالنسبةالتعزيز المؤسسي مشروع  من ةرابعال للمرحلة اإلجماليةالتكلفة 

 :)دوالر أمريكي(
 

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

 ال توجد

 2004  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
طن قدرات استنفاد  ()2004(لألوزون المبلغ عنها في البرنامج القطري آمية استهالك المواد المستنفدة 

  ):األوزون
180 

   ):قدرات استنفاد األوزونطن (استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
 380  ):1997-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 1.9  ):1997-1995متوسط ) (الهالونات(ة من المرفق ألف المجموعة الثاني) ب(
 0.9  ):2000-1998متوسط ) (رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0  ):2000-1998متوسط ) (آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 0  ):1998-1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

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

 

 55.2  )ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 0  )الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 0  )رابع آلوريد الكربون(فق باء المجموعة الثانية من المر) ج(
 0  )آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء  )ه(
 6.1  )المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية(المجموعة األولى من المرفق جيم ) و(

 61.3المجموع
 2008  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 1,593,706  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 1,216,265 ):دوالر أمريكي) (2009أيار /حتى مايو(المبلغ المنصرف 

 179.8  ):قدرات استنفاد األوزونطن (المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 
 0  ):قدرات استنفاد األوزونطن  ()2009أيار /حتى مايو(المواد المستنفدة لألوزون المزالة 
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 : اللجنة التنفيذيةوافقت عليهاموجز األنشطة واألموال التي   .1

دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 
)أمريكي  

 760,806  :مشروعات استثمارية )أ(
 359,987 :مؤسسيالتعزيز المشروعات  )ب(
 472,913  :تدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرىإعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، وال  )ج(
 1,593,706 :المجموع 

 مرحليالتقرير ال

وعلى البلد أن يبقي على زخم تدابير . آان تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعزيز المؤسسي مرضيا للغاية  .2
ضمان بلوغ األهداف المستقبلية لوطنية اإلزالة الحالية واستكمال تنفيذ أنشطة المشروع في إطار خطة اإلزالة ال

   :ومن بين إنجازات أفغانستان األخرى ما يلي. والحفاظ على االمتثال
مجاالت  من فنيي التبريد على الممارسات الجيدة في 12 تدريب تم ، حيثي التبريدي لتدريب فنات برنامجنفذ •

قد تم ترخيص الفنيين المدربين من جانب وحدة و. التبريد وإستعادة المواد المستنفدة لألوزون وإعادة تدويرها
 . هم بأجهزة اإلستعادة وإعادة التدويرزويدبعد توإعطائهم التراخيص األوزون الوطنية 

 مواد غير مستنفدة لألوزون في قطاع بغية استعمال وزعت مواد توعية مختلفة إذ ،ت برنامج التوعيةعزز •
 أن إعادة تهيئة المعدات المحلية والصناعية الموجودة؛ المعلومات بشوزعتو. التبريد وتكييف الهواء

التبريد واستخدام وحدات اإلستعادة وإعادة مجاالت  لتدريب الفنيين على الممارسات الجيدة في وزعت دليال •
 لتدريب مسؤولي الجمارك، وتم ترجمتهما إلى اللغة المحلية بالتشاور مع فريق برنامج التدوير ودليال

 .متثال التابع ليونيبالمساعدة على اال
اليوم الدولي بحتفاالت ال مختلفة من مواد التوعية بمناسبة ااأصدر برنامج األوزون في أفغانستان أنواع •

مرجعي  جدول إصدار: ، وتضمنت مواد التوعية ما يلي2008 و2007لألوزون في أفغانستان لعامي 
آتاب يحتوي على قصة عن األوزون؛ ون؛  أجوبة بشأن طبقة األوزو10آتيب لعشرة أسئلة وو؛ باألدوات

  .أقالم مطبوعة؛ وموقع شبكي وطني عن األوزونو للمدارس؛ ومذآراتورقات معلومات؛ /آتيب معلوماتو

 خطة العمل

، )2011تشرين الثاني / إلى نوفمبر2009تشرين الثاني /المرحلة الرابعة، نوفمبر(خالل المرحلة القادمة   .3
الحفاظ على زخم أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون في أفغانستان من خالل ) أ: ( يليتعتزم أفغانستان تحقيق ما

مشروعات خطة اإلزالة الوطنية من أجل بلوع هذه تشمل و ،تنفيذ منتظم ألنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون
البدء في أنشطة خطة إدارة ) ج(و 2010 بعد عام  زخم اإلزالةاستمرارالتأآد من ) ب(، 2010أهداف اإلزالة لعام 

 استدامة اإلزالة في عام حول أنشطة محددة تشمل زيادة التوعية وخصوصا وستنفذ. زالة الهيدروآلوروفلوروآربونإ
وسوف يواصل البلد أيضا التنفيذ الصارم .  والبدء في أنشطة إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون2010

التراخيص، ونظام الحصص، نظام إصدار  بما في ذلك ،ة لألوزون واإلطار التنظيمي للمراقبةلرصد المواد المستنفد
وسيستمر أيضا في تنفيذ األنشطة المتبقية . وغيره، فضال عن تعزيز قواعد مراقبة واردات الهيدروآلوروفلوروآربون

ب تقديمات اإلبالغ عن البيانات حسب في التوقيت المناس ومن المتوقع أيضا أن تتم. في إطار خطة اإلزالة الوطنية
  .متطلبات أمانة األوزون، وأمانة الصندوق المتعدد األطرف والوآاالت األخرى
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 تجديد مشروع التعزيز المؤسسي: بوتان

   القطريوالموجزموجز المشروع 
 يونيب :الوآالة المنفذة

   ):ريكيدوالر أم(المبالغ الموافق عليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي 
 130,000  2004تموز /يوليو: المرحلة األولى

 60,000  2007تشرين الثاني /نوفمبر :المرحلة الثانية

 190,000 المجموع

 60,000 ):دوالر أمريكي) (ةثالثالمرحلة ال(المبلغ المطلوب للتجديد 
  ):دوالر أمريكي(ة ثالثالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة ال

  ):دوالر أمريكي(الوآالة تكاليف دعم 
ة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد اإلطراف ثالثالتكلفة اإلجمالية للمرحلة ال

 ):دوالر أمريكي(
 

التعزيز ة من مشروع ثالثنتيجة المرحلة ال المقدار المماثل من إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية
  ):طن قدرات استنفاد األوزون(آغم /كيدوالر أمري 12,1بواقع المؤسسي، 

 ال يوجد

 2004  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
طن قدرات استنفاد  ()2004(آمية استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنها في البرنامج القطري 

  ):األوزون
0.2 

   ):وزونقدرات استنفاد األطن (استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
 0.2  ):1997-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 0.3  ):1997-1995متوسط ) (الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 0  ):2000-1998متوسط ) (رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0  ):2000-1998متوسط ) (آلوروفورم الميثيل(وعة الثالثة من المرفق باء المجم) د(
 0  ):1998-1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

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

 

 0  )ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو (المجموعة األولى من المرفق ألف) أ(
 0  )الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 0  )رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0  )آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء  )ه(
 0.1  )المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية(من المرفق جيم المجموعة األولى ) و(

 0.1المجموع
 2008  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 530,000  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 282,103 ):دوالر أمريكي) (2009أيار /حتى مايو(المبلغ المنصرف 

 0.2  ):قدرات استنفاد األوزونطن (ن المطلوب إزالتها المواد المستنفدة لألوزو
 0  ):قدرات استنفاد األوزونطن ) (2009أيار /حتى مايو(المواد المستنفدة لألوزون المزالة 
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  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  .4
  

دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 
)أمريكي  

 35,000  :روعات استثماريةمش )أ(
 190,000 :مؤسسيالتعزيز المشروعات  )ب(
 305,000  :إعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى  )ج(
 530,000 :المجموع 
 

 مرحليالتقرير ال

وعلى البلد أن يبقي على . رضيا للغايةمفي بوتان آان تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعزيز المؤسسي   .5
ضمان بلوغ لزخم تدابير اإلزالة الحالية واستكمال تنفيذ أنشطة المشروع في إطار خطة إدارة اإلزالة الوطنية 

  :ومن بين إنجازات بوتان األخرى ما يلي. األهداف المستقبلية والحفاظ على االمتثال

ووضع نظام . ، باستثناء الهيدروآلوروفلوروآربون البلد فيحظر ومنع جميع المواد المستنفدة لألوزون •
وسوف ينفذ هذا .  رفيعة المستوىNECالترخيص وحصص الهيدروآلوروفلوروآربون ووافقت عليه لجنة 

 الهيدروآلوروفلوروآربون ووضع خطة إدارة إزالة الدراسة االستقصائية حولبمجرد استكمال 
 فلوروآربون؛ الهيدروآلورو

 المواد المستنفدة  ووزعت أجهزة التعّرف على،تدريب فنيي التبريد ومسؤولي الجماركج لنظمت برام •
  الحدود؛في نقاطلألوزون على مسؤولي الجمارك 

 مواد غير مستنفدة لألوزون في قطاع ستعمالت برنامج التوعية حيث وزعت مواد توعية مختلفة العزز •
 دة تهيئة المعدات المحلية والصناعية الموجودة؛ المعلومات بشأن إعاوزعتو. التبريد وتكييف الهواء

اليوم الدولي لألوزون بحتفاالت ال مختلفة من مواد التوعية بمناسبة ااأصدر برنامج األوزون في بوتان أنواع •
مسابقة أسئلة بين طالب : ، وتضمنت برامج التوعية والمواد الموزعة ما يلي2008 و2007في بوتان لعامي 

 األوزون لتوزيعه على لدفاع عن طبقة برنامج لرسم الملصقات بين طالب المدارس؛مسابقة لالمدارس؛ 
قضايا األوزون في المدارس في المناهج عن البيئة؛ تدريس الجمهور العام في االحتفاالت المئوية؛ البدء في 

  . األوزون؛ وموقع شبكي وطني عن األوزونلدفاع عن طبقةملصقات للمدارس؛ وملصقات للسيارات ل

 خطة العمل

، )2011تشرين الثاني / إلى نوفمبر2009تشرين الثاني /المرحلة الثالثة، نوفمبر(خالل المرحلة القادمة   .6
ستعمل بوتان بشكل وثيق جدا مع أصحاب المصلحة في البلد للحفاظ على زخم أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون 

األنشطة المتبقية في خطة إدارة اإلزالة هذه تشمل و ،ستنفدة لألوزونمن خالل تنفيذ منتظم ألنشطة إزالة المواد الم
خطة إدارة إزالة إعداد  البدء في  واالستمرار فيها، فضال عن2010 أهداف اإلزالة لعام غمن أجل بلوالنهايئة 

التنفيذ  من أجل ضمان ز قواعد المواد المستنفدة لألزونوتتضمن هذه األنشطة تعزي. الهيدروآلوروفلوروآربون
الفعال، واستعراض هذه القواعد للتعرف على إمكانية تحديد أولوية تدابير رقابة الصادرات والواردات من 

 في حمالت التوعية اإلعالميةتستمر وف وس. الهيدروآلوروفلوروآربون وجمع البيانات لإلبالغ عن خط األساس
 .ي خطة إدارة اإلزالة النهائية في التوقيت المناسبالبلد، فضال عن الرصد الوثيق الستكمال األنشطة المتبقية ف
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  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي :آمبوديا

   القطريوالموجزموجز المشروع 
 يونيب :الوآالة المنفذة

   ):دوالر أمريكي(المبالغ الموافق عليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي 
 30,000  2002آذار /مارس: المرحلة األولى

 100,000  2003آانون األول /ديسمبر: ة الثانيةالمرحل

 112,667  2005تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الثالثة

 112,667  2007تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الرابعة

 355,334 المجموع

 112,667 ):دوالر أمريكي) (ةخامسالمرحلة ال(المبلغ المطلوب للتجديد 
  ):دوالر أمريكي (الخامسةه للمرحلة المبلغ الموصى بالموافقة علي

  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة 
 من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد اإلطراف الخامسةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة 

 ):دوالر أمريكي(
 

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

  ال يوجد

  2002  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
طن قدرات استنفاد  ()2002(آمية استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنها في البرنامج القطري 

  ):األوزون
94.7 

   ):قدرات استنفاد األوزونطن (ساس للمواد الخاضعة للرقابة استهالك خط األ
 94.2  ):1997-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 0  ):1997-1995متوسط ) (الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 0  ):2000-1998متوسط ) (آلوريد الكربونرابع (المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0.5  ):2000-1998متوسط ) (آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 0  ):1998-1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

وجب بم) قدرات استنفاد األوزونطن ) (2007(آخر استهالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون 
  :7المادة 

 

 11.6  )ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 0  )الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 0  )رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0.3  )آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء  )ه(
 8  )المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية(المجموعة األولى من المرفق جيم ) و(

 19.9المجموع
 2008  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 2,022,863  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 1,178,872 ):دوالر أمريكي) (2009 أيار/حتى مايو(المبلغ المنصرف 

 90.9  ):قدرات استنفاد األوزونطن (المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 
 79.8  ):قدرات استنفاد األوزونطن ) (2009أيار /حتى مايو(المواد المستنفدة لألوزون المزالة 
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  :ةموجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذي  .7
  

دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 
)أمريكي  

 280,000  :مشروعات استثمارية )أ(
 355,334 :مؤسسيالتعزيز المشروعات  )ب(
  1,387,529  :إعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى  )ج(
 2,022,863 :المجموع 
  

 يالتقرير المرحل

ومن أبرز اإلنجازات . آان تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التعزيز المؤسسي في آمبوديا مرضيا للغاية  .8
المهمة في هذه الفترة التنفيذ السلس لخطة إدارة اإلزالة النهائية في البلد، واالنتهاء من برنامج تدريب فنيي التبريد 

ونظمت وحدة .  مسؤوال237 تم تدريب إذ ،يب مسؤولي الجمارك تدرجي التبريد وتنظيم برنامي من فن260وتدريب 
  . مشارآا162 بمشارآة 2008آانون األول /أيلول وديسمبر/ بين أغسطسية حلقات تدريب4األوزون الوطنية 

 خطة العمل

، )2011تشرين الثاني / إلى نوفمبر2009تشرين الثاني /المرحلة الخامسة، نوفمبر(خالل المرحلة القادمة   .9
تواصل وحدة األوزون الوطنية تنفيذ أنشطة خطة إدارة اإلزالة النهائية، واإلنفاذ الصارم لنظام رصد ومراقبة المواد س

خطة إدارة إعداد في أيضا وسيبدأ البلد .  واالستمرار فيها2010المستنفدة لألوزون من أجل بلوغ أهداف اإلزالة لعام 
زالة اإلاصلة أنشطة زيادة التوعية الحالية، مع الترآيز على إتمام إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون، فضال عن مو

أيضا تقديم البلد وسيواصل .  باإلضافة إلى المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية،لمواد الكلوروفلوروآربونيةلكاملة لا
  . األخرىأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوآاالتإلى أمانة األوزون والبيانات اإلبالغ عن متطلبات 

  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي :جمهورية الكونغو الديمقراطية

   القطريوالموجزموجز المشروع 
 يونيب :الوآالة المنفذة

   ):دوالر أمريكي(المبالغ الموافق عليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي 
 95,190  1995تموز /يوليو: المرحلة األولى
 64,540  2000انون األول آ/ديسمبر: المرحلة الثانية
 64,540  2005تموز /يوليو: المرحلة الثالثة

 64,540  2007تموز /يوليو: المرحلة الرابعة

 288,810 المجموع

 64,540 ):دوالر أمريكي) (الخامسةالمرحلة (المبلغ المطلوب للتجديد 
  ):دوالر أمريكي (الخامسةالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة 

  ):دوالر أمريكي(ف دعم الوآالة تكالي
 من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد اإلطراف الخامسةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة 

 ):دوالر أمريكي(
 

التعزيز  من مشروع الخامسةنتيجة المرحلة  المقدار المماثل من إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية
  ):طن قدرات استنفاد األوزون(آغم /ر أمريكيدوال 12,1بواقع المؤسسي، 

 ال يوجد

 1996  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 410.7طن قدرات استنفاد  ()1996(آمية استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنها في البرنامج القطري 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/22 
Annex I 
 

7 

   القطريوالموجزموجز المشروع 
  ):األوزون

   ):تنفاد األوزونقدرات اسطن (استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
 665.7  ):1997-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 218.7  ):1997-1995متوسط ) (الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 15.3  ):2000-1998متوسط ) (رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 4.7  ):2000-1998متوسط ) (آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 1.5  ):1998-1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

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

 

 48.9  )ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(ألولى من المرفق ألف المجموعة ا) أ(
 2.6  )الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 2.2  )رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 3.3  )آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 0  )ثيلبروميد المي(المرفق هاء  )ه(
 3.9  )المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية(المجموعة األولى من المرفق جيم ) و(

 60.9المجموع
 2007  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 3,493,907  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 1,823,878 ):دوالر أمريكي) (2009أيار /حتى مايو(المبلغ المنصرف 

 303.9  ):قدرات استنفاد األوزونطن (المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 
 264  ):قدرات استنفاد األوزونطن ) (2009أيار /حتى مايو(المواد المستنفدة لألوزون المزالة 

  

  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  .10
  

دوالر (ل الموافق عليه التموي موجز األنشطة 
)أمريكي  

 1,990,805  :مشروعات استثمارية )أ(
 288,810 :مؤسسيالتعزيز المشروعات  )ب(
 1,214,292  :إعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى  )ج(
 3,493,907 :المجموع 

 

  مرحليالتقرير ال

وتم . في جمهورية الكونغو الديمقراطية مرضيا التعزيز المؤسسي  من مشروعحاليةة ال المرحلآان تنفيذ  .11
من آامل عدد السياسي الحالي ولديها الوضع تشغيل وحدة األوزون الوطنية بالكامل بالرغم من عدم استقرار 

ومن . لبلد إلى حالة االمتثالوتم التعجيل من تنفيذ مشروعات اإلزالة مما أعاد ا. ةءكفاببالعمل لها الموظفين للسماح 
 واإلصدار 2004بين اإلنجازات الرئيسية إنفاذ قواعد المواد المستنفدة لألوزون بفاعلية التي وضعت منذ أوائل عام 

وتم أيضا التنفيذ الناجح ألنشطة خطة إدارة اإلزالة النهائية بما في ذلك تدريب مسؤولي .  اإلستيرادالمنتظم لتراخيص
وأجريت أيضا أنشطة التوعية وتم تشجيع التجار على استيراد  .نفاد قواعد المواد المستنفدة لألوزونالجمارك على إ

 .معدات تستعمل غازات التبريد البديلة وبناء عليه زاد استعمال هذه البدائل
 خطة العمل

جمهورية  خالل المرحلة القادمة من مشروع التعزيز المؤسسي، ستستكمل وحدة األوزون الوطنية في  .12
وستعمل حكومة الكونغو . الكونغو الديمقراطية، األنشطة المتبقية في إطار البرنامج القطري وخطة اإلزالة الوطنية

على إنفاذ قواعد المواد المستنفدة لألوزون وذلك بوضع نظام للحصص من أجل تقييد تدريجي للكميات المستوردة من 
م الحكومة أيضا تقديم مزيد من التدريب لفنيي التبريد ومسؤولي الجمارك، وتعتز. المواد المستنفدة لألوزون في البلد
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. خرين عن اإلنفاذ والقيام بأنشطة أآثر للتوعية موجهة للجمهور وأصحاب المصلحةاآلمسؤوليين الباإلضافة إلى 
بيانات عن وستبدأ أيضا في هذه المرحلة في أنشطة إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون، وجمع 

 .آلوروفلورآربونهيدرو الاستهالك

  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي :آينيا
   القطريوالموجزموجز المشروع 
 يونيب :الوآالة المنفذة

   ):دوالر أمريكي(المبالغ الموافق عليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي 
 174,966  1993آذار /مارس: المرحلة األولى
 116,667  1998تموز /يوليو: المرحلة الثانية
 116,433  2000آانون األول /ديسمبر: المرحلة الثالثة
 151,463  2002تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الرابعة
 151,667  2004آانون األول /ديسمبر: المرحلة الخامسة
 75,833  2008تموز /يوليو): السنة األولى(المرحلة السادسة 

 75,833  2008تموز /يوليو):  الثانيةالسنة(المرحلة السادسة 

 862,862 المجموع

 151,667 ):دوالر أمريكي) (ابعةسالمرحلة ال(المبلغ المطلوب للتجديد 
  ):دوالر أمريكي(ابعة سالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة ال

  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة 
شروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد اإلطراف ابعة من مسالتكلفة اإلجمالية للمرحلة ال

 ):دوالر أمريكي(
 

التعزيز ابعة من مشروع سنتيجة المرحلة ال المقدار المماثل من إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية
  ):طن قدرات استنفاد األوزون(آغم /دوالر أمريكي 12,1بواقع المؤسسي، 

 ال يوجد

 1993  :لبرنامج القطريتاريخ الموافقة على ا
طن قدرات استنفاد  ()1993(آمية استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنها في البرنامج القطري 

  ):األوزون
550.8 

   ):قدرات استنفاد األوزونطن (استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
 239.5  ):1997-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 5.3  ):1997-1995متوسط ) (الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 65.9  ):2000-1998متوسط ) (رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 1.1  ):2000-1998متوسط ) (آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 217.5  ):1998-1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

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

 

 22.7  )ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 0  )الهالونات(ة الثانية من المرفق ألف المجموع) ب(
 0.1  )رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0.1  )آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 17.4  )بروميد الميثيل(المرفق هاء  )ه(
 48.5  )روآربونيةالمواد الهيدروآلوروفلو(المجموعة األولى من المرفق جيم ) و(

 88.8المجموع
 2007  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 5,110,867  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 3,815,201 ):دوالر أمريكي) (2009أيار /حتى مايو(المبلغ المنصرف 

 554  ):نفاد األوزونقدرات استطن (المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 
 247  ):قدرات استنفاد األوزونطن ) (2009أيار /حتى مايو(المواد المستنفدة لألوزون المزالة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/22 
Annex I 
 

9 

  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  .13
  

دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 
)أمريكي  

 3,185,029  :مشروعات استثمارية )أ(
 862,862 :مؤسسيالتعزيز المشروعات  )ب(
 1,062,976  :إعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى  )ج(
 5,110,867 :المجموع 
 
 مرحليالتقرير ال

حدة األوزون وخالل الفترة المبلغ عنها، نفذت و. يجري تنفيذ أنشطة بروتوآول مونتريال في آينيا بنجاح  .14
ونفذت وحدة . الوطنية في آينيا األنشطة المطلوبة في إطار مشروع التعزيز المؤسسي وخطة إدارة اإلزالة النهائية
وأنشأت وحدة . األوزون الوطنية قواعد المواد المستنفدة لألوزون من خالل إنفاذ نظام إصدار التراخيص والحصص

واستمرت أيضا في . لحصص بالنسبة إلستيراد المواد المستنفدة لألوزونلتنفيذ النظام الجديد إلصدار التراخيص وا
تنفيذ خطتها إلدارة اإلزالة النهائية من أجل إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية من خالل تدريب مسؤولي الجمارك 

ية أن البلد سيحقق ومن المتوقع مع استمرار األنشطة الجار. زالة بروميد الميثيلإل اوفنيي التبريد، ونفذت مشروع
 .2010بحلول عام % 100إزالة الكلوروفلوروآربون بنسبة 

 خطة العمل

ومن . خالل المرحلة القادمة، ستواصل وحدة األوزون الوطنية برنامج التدريب للفنيين في قطاع التبريد  .15
عد المتعلقة بالمواد المستنفدة المتوقع استمرار التدريب لمؤسولي الجمارك الجدد والحاليين لدعم تنفيذ وإنفاذ القوا

برنامج زيادة التوعية من خالل وسائل اإلعالم، والمنظمات في  وحدة األوزون الوطنية أيضا تستمروست. لألوزون
إلى أوساط ، نشرات وغيرهاغير الحكومية، وحلقات العمل، وتوزيع مواد التوعية مثل الجرائد، والكتيبات، وال

ومن المتوقع في هذه الفترة تقديم البيانات في التوقيت المناسب إلى أمانة . خرينالصناعة وأصحاب المصلحة اآل
 .والوآاالت األخرىاألوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف 
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  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي: واليات ميكرونيزيا الموحدة

  القطريوالموجزموجز المشروع 
 يونيب :الوآالة المنفذة
   ):دوالر أمريكي(فق عليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي المبالغ الموا

 34,000  2002آذار /مارس: المرحلة األولى
 11,333  2006حزيران /يونيو:  السنة األولى،المرحلة الثانية

 45,333 المجموع

 30,000 ):دوالر أمريكي) (ثانية، السنة الثانيةالمرحلة ال(المبلغ المطلوب للتجديد 
  ):دوالر أمريكي (لمرحلة الثانية، السنة الثانية الموصى بالموافقة عليه لالمبلغ

  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة 
 من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد المرحلة الثانية، السنة الثانيةالتكلفة اإلجمالية 

 ):دوالر أمريكي(اإلطراف 
 

 من مشروع المرحلة الثانية، السنة الثانيةنتيجة  ة المواد الكلوروفلوروآربونيةالمقدار المماثل من إزال
  ):طن قدرات استنفاد األوزون(آغم /دوالر أمريكي 12,1بواقع التعزيز المؤسسي، 

 ال يوجد

 1999  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
طن قدرات استنفاد  ()1999(نامج القطري آمية استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنها في البر

  ):األوزون
1.2 

   ):قدرات استنفاد األوزونطن (استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
 1.2  ):1997-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 0  ):1997-1995متوسط  ()الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 0  ):2000-1998متوسط ) (رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0  ):2000-1998متوسط ) (آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 0  ):1998-1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

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

 

 0.5  )ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 0  )الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 0  )رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0  )آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء  )ه(
 0  )المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية(المجموعة األولى من المرفق جيم ) و(

 0.5المجموع
 2007  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 81,333  ):دوالر أمريكي(ت المبلغ الموافق عليه للمشروعا
 55,305 ):دوالر أمريكي) (2009أيار /حتى مايو(المبلغ المنصرف 

 1  ):قدرات استنفاد األوزونطن (المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 
 0  ):قدرات استنفاد األوزونطن ) (2009أيار /حتى مايو(المواد المستنفدة لألوزون المزالة 

  

  :نشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذيةموجز األ  .16
  

دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 
)أمريكي  

 ال يوجد  :مشروعات استثمارية )أ(
 45,333 :مؤسسيالتعزيز المشروعات  )ب(
 36,000  :إعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى  )ج(
 81,333 :المجموع 
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 التقرير المرحلي

اليات ميكرونيزيا الموحدة من مشروع التعزيز المؤسسي في و) السنة األولى(آان تنفيذ المرحلة الثانية   .17
ومن أهم اإلنجازات في هذه الفترة االنتهاء من إعداد قواعد المواد المستنفدة لألوزون آجزء من قانون . مرضيا للغايا
 وسيحتاج البلد إلى الحفاظ على زخم تدابير اإلزالة القائمة وإتمام تنفيذ أنشطة المشروعات في إطار خطة .الجمارك

وينبغي على البلد أيضا أن يعين . إدارة غازات التبريد لضمان تحقيق األهداف المستقبلية واالستمرار في االمتثال
ومع االنتهاء من إعداد قواعد المواد المستنفدة . مونتريالمسؤوال دائم للمواد المستنفدة لألوزون لتنفيذ بروتوآول 

 بخصوص مشروعات التعزيز المؤسسي 57/35 يكون البلد بالتالي قد استوفى الشروط الواردة في المقرر ،لألوزون
 .لبلدان االستهالك المنخفض

 خطة العمل

لوحدة مسؤولة عن تنسيق جميع أنشطة وا. تقع وحدة األوزون الوطنية في مقر مكتب البيئة وإدارة الطوارئ  .18
، والحفاظ على صالت جيدة مع ممثلي يةدورات التدريبالإزالة المواد المستنفدة لألوزون، والمساعدة في إعداد 
المرحلة الثانية، (وتتمثل األهداف خالل المرحلة القادمة . الوزارات األخرى، وأوساط الصناعة وأصحاب المصلحة

الحفاظ على زخم أنشطة إزالة : فيما يلي) 2010تشرين الثاني / إلى نوفمبر2009تشرين الثاني /بر، نوفم)السنة الثانية
نيزيا من خالل التنفيذ المنتظم ألنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون، بما فيها والمواد المستنفدة لألوزون في ميكر

؛ وضمان استمرار زخم اإلزالة بعد عام 2009ام مشروعات خطة اإلزالة الوطنية من أجل تحقيق أهداف اإلزالة لع
  .؛ والبدء في أنشطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون2010

  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي: ميانمار

   القطريوالموجزموجز المشروع 
 يونيب :الوآالة المنفذة

   ):كيدوالر أمري(المبالغ الموافق عليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي 
 76,000  1999تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة األولى

 76,000 المجموع

 60,000 ):دوالر أمريكي) (ةثانيالمرحلة ال(المبلغ المطلوب للتجديد 
  ):دوالر أمريكي (الثانيةالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة 

  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة 
 من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد اإلطراف الثانيةلمرحلة التكلفة اإلجمالية ل

 ):دوالر أمريكي(
 

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

 ال يوجد

 1998  :اريخ الموافقة على البرنامج القطريت
طن قدرات استنفاد  ()1998(آمية استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنها في البرنامج القطري 

  ):األوزون
52.3 

   ):قدرات استنفاد األوزونطن (استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
 54.3  ):1997-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 0  ):1997-1995متوسط ) (الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 0  ):2000-1998متوسط ) (رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0  ):2000-1998متوسط  ()آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 3.4  ):1998-1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

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

 

 0  )ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
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   القطريوالموجزموجز المشروع 
 0  )الهالونات(عة الثانية من المرفق ألف المجمو) ب(
 0  )رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0  )آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء  )ه(
 2.4  )نيةالمواد الهيدروآلوروفلوروآربو(المجموعة األولى من المرفق جيم ) و(

 2.4المجموع
 2007  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 375,985  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 173,212 ):دوالر أمريكي) (2009أيار /حتى مايو(المبلغ المنصرف 

 46.2  ):قدرات استنفاد األوزونطن (المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 
 32.1  ):قدرات استنفاد األوزونطن ) (2009أيار /حتى مايو(المواد المستنفدة لألوزون المزالة 

  
  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  .19
  

دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 
)أمريكي  

 0  :مشروعات استثمارية )أ(
 76,000 :مؤسسيال تعزيزالمشروعات  )ب(
 299,985  :إعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى  )ج(
 375,985 :المجموع 

 
 التقرير المرحلي

 البلد أفقد أنش. واجهت المرحلة األولى من مشروع التعزيز المؤسسي في ميانمار تأخيرات متعددة في التنفيذ  .20
، ووضع مسودة قواعد األوزون التي لم يتم الموافقة عليها حتى 2005آانون األول /حدة األوزون في ديسمبرفريق و
ونفذت في البلد برامج تدريب في مجال إستعادة الكلوروفلوروآربون وإعادة تدويره، فضال عن أنشطة زيادة . اآلن

ل هذه الفترة، تبذل جهود لتقديم جميع التقارير في وخال. التوعية العامة وبرامج التثقيف بشأن حماية طبقة األوزون
 .الوقت المقرر إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف، وأمانة األوزون واليونيب

 خطة العمل

ووحدة األوزون مسؤولة عن . تقع وحدة األوزون الوطنية في مقر اللجنة الوطنية لشؤون البيئة في ميانمار  .21
والمساعدة في إعداد دورات التدريب، والحفاظ على صالت لمواد المستنفدة لألوزون، تنسيق جميع أنشطة إزالة ا

وبالنسبة للمرحلة الثانية هذه، .  اآلخرينجيدة مع ممثلي الوزارات األخرى، وأوساط الصناعة وأصحاب المصلحة
المواد المستنفدة تعتزم وحدة األوزون تعزيز نظام عملي للرصد وإصدار التراخيص لمراقبة إستيراد وتصدير 

وخالل هذه المرحلة، سينصب الترآيز على تشريع المواد المستنفدة لألوزون . لألوزون، وخصوصا عند نقاط الحدود
وستنفذ أنشطة . والقواعد المتعلقة بهذه المواد، وتنظيم برنامج تدريب مسؤولي الجمارك وفنيي التبريد في نفس الوقت

 .لة لزيادة التوعية في المدارس، والمجتمعات ومختلف اإلدارات الحكومية في ميانمار فعاتنفيذ أنشطةإضافية للتوعية ل
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  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي: سانت فنسنت وجزر غرينادين

   القطريوالموجزموجز المشروع 
 يونيب :الوآالة المنفذة

   ):دوالر أمريكي(المبالغ الموافق عليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي 
 30,300  1998تموز /يوليو: المرحلة األولى
 13,130  2004نيسان /أبريل): السنة األولى(المرحلة الثانية 
 30,000  2005نيسان /أبريل): السنة الثانية(المرحلة الثانية 
 60,000  2006تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الثالثة

 133,430 المجموع

 60,000 ):دوالر أمريكي) (لرابعةالمرحلة ا(المبلغ المطلوب للتجديد 
  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الرابعة 

  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة 
التكلفة اإلجمالية للمرحلة الرابعة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد اإلطراف 

 ):دوالر أمريكي(
 

التعزيز نتيجة المرحلة الرابعة من مشروع   من إزالة المواد الكلوروفلوروآربونيةالمقدار المماثل
  ):طن قدرات استنفاد األوزون(آغم /دوالر أمريكي 12,1بواقع المؤسسي، 

 ال يوجد

 1996  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
طن قدرات استنفاد  ()1996(قطري آمية استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنها في البرنامج ال

  ):األوزون
3.6 

   ):قدرات استنفاد األوزونطن (استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
 1.8  ):1997-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 0  ):1997-1995 متوسط) (الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 0  ):2000-1998متوسط ) (رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0  ):2000-1998متوسط ) (آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 0  ):1998-1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

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

 

 0.2  )ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 0  )الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 0  )رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0  )آلوروفورم الميثيل(جموعة الثالثة من المرفق باء الم) د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء  )ه(
 0  )المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية(المجموعة األولى من المرفق جيم ) و(

 0.2المجموع
 2008  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 566,430  ):ر أمريكيدوال(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 218,928 ):دوالر أمريكي) (2009أيار /حتى مايو(المبلغ المنصرف 

 2.1  ):قدرات استنفاد األوزونطن (المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 
 0  ):قدرات استنفاد األوزونطن ) (2009أيار /حتى مايو(المواد المستنفدة لألوزون المزالة 
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  :طة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذيةموجز األنش  .22
  

دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 
)أمريكي  

 128,000  :مشروعات استثمارية )أ(
 133,430 :مؤسسيالتعزيز المشروعات  )ب(
 305,000  :إعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى  )ج(
 566,430 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

، نفذت سانت فنسنت وجزر غرينادين 2009آذار / إلى مارس2006تشرين الثاني /خالل الفترة من نوفمبر  .23
واستمرت وحدة األوزون الوطنية في إدارة األنشطة لضمان اإلزالة المعجلة للمواد . بنجاح مشروع التعزيز المؤسسي

وتشمل بعض اإلنجازات . 2010 بحلول عام ن، وخصوصا إزالة المواد الكلوروفلوروآربونيةالمستنفدة لألوزو
الرئيسية الحفاظ على قيمة صفرية للواردات من المواد الكلوروفلوروآربونية، ومواصلة تنفيذ األنشطة في إطار خطة 

ة، وحوار ومشاورات مستمرة مع ية بمساعدة من يونيب ويوئنديبي، وأنشطة التوعية الجارينهائإدارة اإلزالة ال
 وتقديم البيانات المطلوبة في أصحاب المصلحة لضمان إشراآهم المستمر في أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون

وبدأت وحدة األوزون الوطنية أيضا أنشطة . توقيت المناسب إلى أمانة األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطرافال
 . الوطنيين بشأن إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون المصلحةبلتوعية أصحا

 خطة العمل

تشمل األنشطة المقررة للمرحلة القادة عدة مسائل وتحتوي على المراقبة والرصد الصارمين لتنفيذ نظام   .24
 من أجل الحفاظ على استهالك بقيمة صفرية للمواد الكلوروفلوروآربونية التصدير/االستيرادإصدار تراخيص 

وستنتهي األنشطة المتبقية في إطار خطة .  من المرفق ألف، وبروميد الميثيل والهالونات1ة في المجموعة المذآور
وستبدأ أيضا في إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون التي . 2009ة في عام ئيإدارة اإلزالة النها

، حيث يمكنهم المساعدة في اختيار الوطنية ستتطلب خبراء إضافيين في لجنة التوجيه التابعة لوحدة األوزون
تكنولوجيات ال تستعمل الهيدروآلوروفلوروآربون، فضال عن احتساب خط أساس الهيدروآلوروفلوروآربون في 

 .البلد

  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي: ساموا

   القطريوالموجزموجز المشروع 
 يونيب :الوآالة المنفذة

   ):دوالر أمريكي( لمشروعات التعزيز المؤسسي المبالغ الموافق عليها سابقا
 30,000  1997أيار /مايو: المرحلة األولى
 26,000  2003نيسان /أبريل: المرحلة الثانية
 60,000  2005تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الثالثة
 60,000  2007تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الرابعة

 176,000 المجموع

 60,000 ):دوالر أمريكي) (خامسةالمرحلة ال( للتجديد المبلغ المطلوب
  ):دوالر أمريكي (الخامسةالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة 

  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة 
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   القطريوالموجزموجز المشروع 
 من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد اإلطراف الخامسةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة 

 :)دوالر أمريكي(
 

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

 ال يوجد

 1995  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
طن قدرات استنفاد  ()1995(عنها في البرنامج القطري آمية استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ 

  ):األوزون
 ال يوجد

   ):قدرات استنفاد األوزونطن (استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
 4.5  ):1997-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 0  ):1997-1995متوسط ) (الهالونات( ألف المجموعة الثانية من المرفق) ب(
 0  ):2000-1998متوسط ) (رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0  ):2000-1998متوسط ) (آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 0  ):1998-1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(
بموجب ) قدرات استنفاد األوزونطن ) (2007(هالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون آخر است

  :7المادة 
 

 0  )ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 0  )الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 0  )د الكربونرابع آلوري(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0  )آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء  )ه(
 0.2  )المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية(المجموعة األولى من المرفق جيم ) و(

 0.2المجموع
 2007  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 503,112  ):دوالر أمريكي(فق عليه للمشروعات المبلغ الموا
 286,326 ):دوالر أمريكي) (2009أيار /حتى مايو(المبلغ المنصرف 

 3.82  ):قدرات استنفاد األوزونطن (المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 
 3.8  ):ونقدرات استنفاد األوزطن ) (2009أيار /حتى مايو(المواد المستنفدة لألوزون المزالة 

  
  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  .25

  
دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 

)أمريكي  
 75,000  :مشروعات استثمارية )أ(
 176,000 :مؤسسيالتعزيز المشروعات  )ب(
 252,112  : االستثمارية األخرىإعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشروعات غير  )ج(
 503,112 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

حقق تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التعزيز المؤسسي في ساموا إنجازات عديدة تشمل إنشاء رابطة   .26
مج تدريب وأجرت أيضا برا. التبريد الوطنية التي تعمل اآلن مع وحدة األوزون الوطنية لتنفيذ تدريب فنيي الخدمة

وخالل هذه . ف على المواد المستنفدة لألوزون أجهزة للتعّر6مسؤولي الجمارك، وطلبت ولكل من فنيي خدمة التبريد 
برامج التوعية العامة والتثقيف بعقد محاضرات بشأن حماية طبقة األوزون، واالحتفال باليوم أيضا الفترة، عزز البلد 

وعقدت اجتماعات . معلومات التقنية وقدمت للجمهور، ضمن أمور أخرىالدولي لألوزون، إذ عرضت لوائح عن ال
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 جهود لتقديم جميع تذلوخالل هذه الفترة، ُب. للمشاورة مع أصحاب المصلحة لضمان مشارآتهم في عملية اإلزالة
 .التقارير في الموعد المقرر إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف وأمانة األوزون واليونيب

 خطة العمل

، )2011تشرين الثاني / إلى نوفمبر2009تشرين الثاني /المرحلة الخامسة، نوفمبر(خالل المرحلة القادمة   .27
ستنتهي وحدة األوزون الوطنية من تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية؛ وإعداد وتنفيذ خطة إدارة إزالة 

فيما بين أصحاب المصلحة ة طبقة األوزون الهيدروآلوروفلوروآربون؛ ومواصلة تعزيز وزيادة التوعية بشأن حماي
الوطنيين وعامة الجمهور؛ واالستمرار في إجراء مشاورات لتعزيز التعاون من جانب أصحاب المصلحة لتنفيذ 
 .برنامج إزالة المواد المستنفدة لألوزون؛ واالمتثال لمتطلبات اإلبالغ إلى أمانة األوزون، واللجنة التنفيذية، ويونيب

  جديد مشروع التعزيز المؤسسيت: السودان

   القطريوالموجزموجز المشروع 
 يونيب :الوآالة المنفذة

   ):دوالر أمريكي(المبالغ الموافق عليها سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي 
 168,300  1994آذار /مارس: المرحلة األولى
 112,200  1999تموز /يوليو: المرحلة الثانية
 112,200  2001تموز /يوليو: المرحلة الثالثة
 145,860  2004نيسان /أبريل: المرحلة الرابعة

 538,560 المجموع

 145,860 ):دوالر أمريكي) (الخامسةالمرحلة (المبلغ المطلوب للتجديد 
  ):دوالر أمريكي (الخامسةالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة 

  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة 
 من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد اإلطراف الخامسةجمالية للمرحلة التكلفة اإل

 ):دوالر أمريكي(
 

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

  يوجدال

 1991  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
طن قدرات استنفاد  ()1995(آمية استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنها في البرنامج القطري 

  ):األوزون
296.7 

   ):قدرات استنفاد األوزونطن (استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
 456.8  ):1997-1995متوسط ) (ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(لمرفق ألف المجموعة األولى من ا) أ(
 2  ):1997-1995متوسط ) (الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 2.2  ):2000-1998متوسط ) (رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0  ):2000-1998متوسط ) (فورم الميثيلآلورو(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 3  ):1998-1995متوسط ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء ) ه(

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

 

 61  )ةيونبوفلوروآررالمواد الكلو(المجموعة األولى من المرفق ألف ) أ(
 0  )الهالونات(المجموعة الثانية من المرفق ألف ) ب(
 0  )رابع آلوريد الكربون(المجموعة الثانية من المرفق باء ) ج(
 0  )آلوروفورم الميثيل(المجموعة الثالثة من المرفق باء ) د(
 1.8  )بروميد الميثيل(المرفق هاء  )ه(
 8.6  )آلوروفلوروآربونيةالمواد الهيدرو(المجموعة األولى من المرفق جيم ) و(
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   القطريوالموجزموجز المشروع 
 71.4المجموع

 2008  :سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري
 2,937,455  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 

 2,233,264 ):دوالر أمريكي) (2009أيار /حتى مايو(المبلغ المنصرف 
 564  ):رات استنفاد األوزونقدطن (المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتها 

 542  ):قدرات استنفاد األوزونطن ) (2009أيار /حتى مايو(المواد المستنفدة لألوزون المزالة 

  
  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية  .28

  
دوالر (التمويل الموافق عليه  موجز األنشطة 

)أمريكي  
 1,727,104  :مشروعات استثمارية )أ(
 538,560 :مؤسسيالتعزيز المشروعات  )ب(
 671,791  :إعداد المشروعات، والمساعدة التقنية، والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى  )ج(
 2,937,455 :المجموع 
 

 التقرير المرحلي

ب، إلزالة آبيرة بالرغم من الموقف الصع في إطار مشروع التعزيز المؤسسي، اتخذ السودان خطوات  .29
فقد استكمل جميع المشروعات االستثمارية وال يجد استهالك . ناستهالآه من المواد المستنفدة لألوزو
ويعمل التشريع الحالي في السودان بشكل فعال ويساند برنامج إزالة المواد . للكلوروفلوروآربون في قطاعات التصنيع
المرحلة، صّدق  وخالل هذه. إلى موافقة وحدة األوزون الوطنيةالمواد يحتاج  المستنفدة لألوزون وأي استيراد لهذه

 .السودان على تعديالت مونتريال وبيجين

 خطة العمل

سيواصل السودان التقدم المحرز، إذ ) 2011 حزيران/يونيو إلى 1009تموز /يوليو(بالنسبة للفترة القادمة   .30
والبناء عليها لتحقيق هدف اإلزالة الكاملة بحلول عام سيستمر في المستوى الحالي لتخفيضات الكلوروفلوروآربون 

وتحتوي خطة العمل المقترحة على عدد . ، وتلبية الجدول الزمني للتخفيض بالنسبة للهيدروآلوروفلوروآربون2010
وتشمل خطوط العمل الرئيسية الواجب تنفيذها لتحقيق الهدف ما . من األنشطة المترابطة لتحقيق األهداف الموضوعة

 إشراك أصحاب المصلحة في  وتشجيع وتحقيق؛تأمين االستدامة الطويلة األجل ألنشطة الرصد واإلنفاذ واإلبالغ: ليي
 ؛%100 وتشجيع رابطات الصناعة على اإلسهام في إزالة الكلوروفلوروآربون بنسبة ؛خطيط وتنفيذ اإلزالةعملية ت

، وستكون هذه 54/39وآلوروفلوروآربون تمشيا مع المقرر والبدء في تطوير وإعداد خطط آاملة إلدارة إزالة الهيدر
 وبدء وإدارة األنشطة المتعلقة بإعداد وتنفيذ المرحلة األولى من ؛في البداية من مسؤوليات وحدة األوزون الوطنية

  .خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون
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  الثانيالمرفق 

ن تجديد  التنفيذية بشأةأعربت عنها اللجنالتي  راءاآل
 ثامنالمشروعات التعزيز المؤسسي المقدمة إلى االجتماع 

  والخمسين

  أفغانستان

 وتالحظ مع فغانستانأل طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي نبشأاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير   .1
 من ا إلزالة استهالآهضوعةوفقا للخطة الموسير ت هاأنب تشيربيانات أمانة األوزون بأبلغت قد  أفغانستانالتقدير أن 

تنفيذ برنامجها خالل السنتين القادمتين،  أفغانستانتواصل أن  تأمل اللجنة التنفيذية، لذلكو .الكلوروفلوروآربون
ة الزم األنشطة التنفيذالوطنية وأن تبدأ زالة بنجاح باهر، وخصوصا بشأن تنفيذ خطة اإلالقطرية القطري وأنشطتها 
 .لوروآربونإلزالة الهيدروآلوروف

 بوتان

 وتالحظ مع التقدير ،ن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبوتانبشأالتقرير استعرضت اللجنة التنفيذية   .2
، وهذا يعني أن بوتان تفي 2007أمانة األوزون بشكل منتظم أن استهالآها آان صفرا في عام قد أبلغت  بوتانأن 

تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل بوتان خالل السنتين القادمتين، تنفيذ ولذلك، . بأهداف إزالة الكلوروفلوروآربون
 وتشجع اللجنة .يةنهائاإلزالة الإدارة برنامجها القطري وأنشطتها القطرية بنجاح باهر، وخصوصا بشأن تنفيذ خطة 

 .لبلدالتنفيذية بوتان أيضا أن تبدأ تنفيذ األنشطة الالزمة إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في ا

 آمبوديا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير بشأن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكمبوديا، وتالحظ مع   .3
المتبقي تشير بأنها تسير وفقا للخطة الموضوعة إلزالة استهالآها  ببياناتأمانة األوزون قد أبلغت التقدير أن آمبوديا 

 خالل السنتين القادمتين، آمبودياتأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل لذلك،  و.2010من الكلوروفلوروآربون بحلول عام 
 أيضا أن تبدأ تنفيذ آمبودياوتشجع اللجنة التنفيذية .  بنجاح باهرخطة إدارة اإلزالة النهائيةتنفيذ برنامجها القطري و

 .األنشطة الالزمة إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في البلد

 يمقراطيةجمهورية الكونغو الد

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير بشأن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمهورية الكونغو   .4
الديمقراطية، وتالحظ مع التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات تشير بأنه خفض استهالآه من 

تأمل اللجنة التنفيذية أن ولذلك، %. 85الغ  بأآثر من هدف الخفض المطلوب والب2007الكلوروفلوروآربون في عام 
بنجاح باهر، الرامية ذات الصلة يواصل الكونغو خالل السنتين القادمتين، تنفيذ برنامجه القطري وأنشطته القطرية 

. إلى اإلزالة التامة الستهالآه من المواد المستنفدة لألوزون قبل موعد اإلزالة المقرر بموجب بروتوآول مونتريال
 .ل أيضا أن يبدأ البلد تنفيذ األنشطة الالزمة إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في أقرب وقت ممكنوتأم

 آينيا

 وتالحظ مع التقدير ،استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير بشأن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكينيا  .5
ض الكلوروفلوروآربون في إطار متثالها لتدابير خفإلى ا تشير 2007أن آينيا قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات لعام 
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وتالحظ أيضا مع التقدير أن آينيا تمتثل لخطة العمل للعودة إلى االمتثال الستهالك . بروتوآول مونتريال
تراخيص المواد المستنفدة ها لآما تالحظ اللجنة التنفيذية أن آينيا بدأت أخيرا في تنفيذ نظام. الكلوروفلوروآربون

 خالل السنتين القادمتين، آينياأن تواصل وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعها . ن من خالل إصدار الحصصلألوزو
ام إصدار التراخيص والحصص، واالنتهاء من خطة إدارة اإلزالة النهائية للكلوروفلوروآربون، وإزالة ظنتنفيذ 

 تحقق بالتاليوالبناء عليها، اد المستنفدة لألوزون وة لتخفيضات الموحالي الابروميد الميثيل، واإلبقاء على مستوياته
المواد وتأمل أيضا أن يبدأ البلد تنفيذ األنشطة الالزمة إلزالة . 2010استهالآا صفريا للكلوروفلوروآربون بحلول عام 

  . في أقرب وقت ممكنيةالهيدروآلوروفلوروآربون

  واليات ميكرونيزيا الموحدة

 التقرير بشأن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لواليات ميكرونيزيا استعرضت اللجنة التنفيذية  .6
ير وفقا للخطة الموضوعة سالموحدة، وتالحظ مع التقدير أن ميكرونيزيا قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات تشير بأنها ت

 المواد د وتصديراستيرا نظام التراخيص لمراقبة ت أخيراوضعأنها إلزالة استهالآها من الكلوروفلوروآربون و
 خالل السنتين القادمتين، تنفيذ بنجاح باهر تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ميكرونيزياولذلك، . المستنفدة لألوزون

  .فلوروآربون الهيدروآلوروخطة إدارة إزالة تنفيذ و  في إعدادأن تبدأ و،في إطار االستراتيجية اإلقليميةأنشطتها 

  ميانمار

 التنفيذية التقرير بشأن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لميانمار، وتالحظ مع التقدير استعرضت اللجنة  .7
 الفترة خاللأن ميانمار قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات تشير إلى أن استهالآها من الكلوروفلوروآربون آان صفرا 

تين القادمتين، تنفيذ برنامجها القطري تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ميانمار خالل السنولذلك، . 2006-2007
  .فلوروآربون تنفيذ خطة إدارة إزالة الهيدروآلورو إعداد ووأن تبدأ فيالتبريد بنجاح باهر، وخطة إدارة غازات 

  سانت فنسنت وجزر غرينادين

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير بشأن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسانت فنسنت وجزر   .8
 في  تشير إلى استمراره2008 لعام 7ات المادة  أمانة األوزون ببيانقد أبلغ البلدرينادين، وتالحظ مع التقدير أن غ

وتالحظ اللجنة التنفيذية أيضا أن األنشطة في إطار خطة . االمتثال الستهالك صفري من المواد الكلوروفلوروآربونية
يبدأ البلد تأمل اللجنة التنفيذية أن و. قة معجلةينشطة المتبقية ستستكمل بطرإدارة اإلزالة النهائية قد تمت بنحاج، وأن األ

واإلجراءات األخرى الالزمة إلزالة المواد إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون خطة إدارة تنفيذ إعداد و
  .الهيدروآلوروفلوروآربونية

  ساموا

تعزيز المؤسسي لساموا، وتالحظ مع التقدير استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير بشأن طلب تجديد مشروع ال  .9
أن ساموا قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات تشير إلى أن استهالآها من الكلوروفلوروآربون آان صفرا خالل الفترة 

تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ساموا خالل السنتين القادمتين، تنفيذ برنامجها القطري وخطة ولذلك، . 2006-2007
  .تنفيذ خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون إعداد وأن تبدأ فيغازات التبريد بنجاح باهر، وإدارة 

  السودان

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير بشأن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للسودان، وتالحظ مع التقدير   .10
 آان متفقا 2007هالآه من الكلوروفلوروآربون في عام أن السودان قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات تشير إلى أن است
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تأمل اللجنة التنفيذية أن يواصل السودان خالل السنتين القادمتين، تنفيذ ولذلك، . مع أهداف بروتوآول مونتريال
زون برنامجه القطري وأنشطته القطرية ذات الصلة الرامية إلى اإلزالة الكاملة الستهالآه من المواد المستنفدة لألو

زالة تنفيذ األنشطة الالزمة إل البلدوتأمل أيضا أن يبدأ . قبل موعد اإلزالة المقرر في بروتوآول مونتريال
 . في أقرب وقت ممكنالهيدروآلوروفلوروآربون

----- 
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A.   INTRODUCTION 
 
 
1. UNEP’s Work Programme 2009 was approved at the 56th 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 58th meeting of the Executive Committee represents 
an Amendment to that Work Programme.  
 
 
B. SUMMARY OF THE WORK PROGRAMME AMENDMENT FOR 2009 
 
 
3. Consistent with the Business Plan 2009-2011, this Amendment comprises funding requests for  
 
- Implementation of National Phase-out Management Plans (NPPs) and Terminal Phase-out Management 
Plans (TPMPs) in 8 countries; 
- Support for the implementation of Institutional Strengthening projects in 10 countries, and  
- Preparation of national HCFC Phase-out Management Plans in 3 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, 2, and 3.  
 
5. Summary of the Work Programme Amendment is presented in Table 4. 
 

Table 1. Funding requests for new and approved NPPs and TPMPs, ISP renewals and individual projects to 
be considered at the 58th meeting of the Executive Committee 

Country Project title Amount, 
US$ PSC, US$ 

Total 
requested 

amount, US$ 
NEW TERMINAL PHASE-OUT MANAGEMENT PLANS (TPMPs) and NATIONAL PHASE-OUT 
MANAGEMENT PLANS (NPPs) 
Haiti Terminal phase-out management plan (1st tranche) 125,000 16,250 141,250 
Iraq National Phase-out Plan (1st tranche) 1,136,000 147,680 1,283,680 

Sub-total for new  TPMPs and NPPs 1,261,000 163,930 1,424,930 
APPROVED NPPs and TPMPs 
Cote d’Ivoire Terminal phase-out management plan (2nd  tranche) 109,000 14,170 123,170 
Korea, DPR National Phase-out Plan (5th and final tranche) 10,000 1,300 11,300 
Maldives Terminal phase-out management plan (2nd  tranche) 15,000 1,950 16,950 
Niger Terminal phase-out management plan (2nd  tranche) 68,000 8,840 76,840 
Paraguay Terminal phase-out management plan (2nd and 3rd tranches) 90,000 11,700 101,700 
Tanzania Terminal phase-out management plan (2nd  tranche) 78,000 10,140 88,140 

Sub-total for tranches of approved NPPs and  TPMPs 370,000 48,100 418,100 
 

INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECTs (ISPs) and ISP RENEWALS 
Afghanistan Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 150,000 0 150,000 
Bhutan Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 60,000 0 60,000 
Cambodia Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 112,667 0 112,667 
Congo, DR Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 64,540 0 64,540 
Kenya Renewal of institutional strengthening project (Phase VII) 151,667 0 151,667 

Micronesia Renewal of institutional strengthening project (Phase II, 
Year 2) 30,000 0 30,000 

Myanmar Renewal of institutional strengthening project (Phase II) 60,000 0 60,000 
Saint Vincent 
and the 
Grenadines 

Renewal of institutional strengthening project (Phase VII) 60,000 0 60,000 
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Samoa Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 60,000 0 60,000 
 

Sudan Renewal of institutional strengthening project (Phase V) 145,860 0 145,860 
Sub-total for Institutional Strengthening Projects 894,734 0 894,734 

 
 
Table 3. Additional funding for HPMPs to be considered at the 58th meeting of the Executive Committee 

Country Project title Amount, 
US$ PSC, US$ 

Total 
requested 

amount, US$ 
HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLANS (HPMPs) 
Djibouti HCFC Phase-out management plan preparation 55,000* 7,150 62,150 
DPR Korea HCFC Phase-out management plan preparation 35,000* 4,550 49,550 
Mozambique HCFC Phase-out management plan preparation 55,000* 7,150 62,150 

Total for HCFC Phase-out management plans 145,000 18,850 173,850 
*Note: These amounts refer to additional preparatory funding requests based on revised consumption data. 
 
 
Table 4: Summary of items submitted for consideration by the 58th Executive Committee meeting by group 

Type of projects Value in 
US 

Project 
support 
costs in 

US$ 

Total in US$ 

Sub-total for new and approved NPPs and TPMPs 1,631,000 212,030 1,843,030
Sub-total for Institutional Strengthening Projects 894,734 0 894,734
Sub-total for HCFC Phase-out management plans 145,000 18,850 163,850

Grand Total 2,670,734 230,880 2,901,614
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 C. PROJECT CONCEPTS for items to be submitted by UNEP 
 

1 Title:  Implementation of new and approved National Phase-out Plans (NPPs) and Terminal 
Phase-out Management Plans (TPMPs) in Cote d’Ivoire, DPR Korea, Iraq, Haiti, 
Maldives, Niger, Paraguay, and Tanzania. 
 

 Background These items have been included in the UNEP’s Business Plan 2009-2011 
 

Objectives: The main objective of the UNEP’s non-investment components in the above listed annual 
tranches is to continue capacity building activities as planned in the annual work plans for 
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 NPP and TPMP through periodic 
monitoring, assessment and reporting of project results over the life of their implementation.  
 

Activities and 
description 

See the individual project progress reports and annual work plans submitted to the 
Multilateral Fund Secretariat separately. 
 

Time Frame:  2009 tranche: 12 months (July 2009 to June 2010) 
 

Cost: Cote d’Ivoire (Tranche 2) US$ 109,000 
 DPR Korea (Tranche 5) US$ 10,000 
 Iraq (Tranche 1) US$ 1,136,000 
 Haiti (Tranche 1) US$ 125,000 
 Maldives (Tranche 2) US$ 15,000 
 Niger (Tranche 2) US$ 68,000 
 Paraguay (Tranches 2 and 3) US$ 90,000 
 Tanzania (Tranche 2) US$ 78,000 
  

Total requested amount (excluding project support costs) 
 
US$ 1,631,000 
 

 
 

2 Title:  Requests for institutional strengthening projects and renewals of such for Afghanistan, 
Bhutan, Cambodia, Congo DR, Kenya, Micronesia, Saint Vincent and the Grenadines, 
Sudan, Myanmar, Samoa (10) 
 

 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 2009-2011 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 (July 2009 – June 2010) 

Per country cost: Afghanistan (Phase V) US$ 150,000 
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 Bhutan (Phase V) US$ 60,000 
 Cambodia (Phase V) 

Congo DR (Phase V)  
US$ 112,667 
US$ 64,540 

 Kenya (Phase VII) US$ 151,667 
 Micronesia (Phase II, Year 2) US$ 30,000 
 Saint Vincent and the Grenadines (Phase VII) US$ 60,000 
 Sudan (Phase V) 

Myanmar (Phase II)   
Samoa (Phase V)                                                           

US$ 145,860 
US$ 60,000 
US$ 60,000 

 Total requested amount US$ 894,734* 
*Note: No project support costs are requested for institutional strengthening projects. 
 
 

3  Title:  Additional funding for development of HCFC Phase-out Management Plans (HPMPs) in 3 
countries 
 

Background: These proposed HCFC Phase-out Management Plans development follow the recent MOP and 
Executive Committee decisions related to the accelerated phase-out of HCFCs. 
 
The development of these plans are to assist 3 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’ 2009-2011 Business Plans. The Executive Committee has approved HPMP 
preparatory funding for these countries, however, based on recently submitted HCFC 
consumption data, UNEP is requesting the additional funds. 
 

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

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

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

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

Plans: 
Kick-off stakeholder workshop 

 Venue 
 Travel and DSA 

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

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

Strategy and plan for the implementation of HPMPs 
 International expert 
 Mission 
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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 (July 2009 – June 2010) 

Cost: Djibouti US$ 55,000 
 DPR Korea US$ 35,000 
 Mozambique US$ 55,000 
 Total requested amount (excluding project support costs) 

 
US$ 145,000 
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