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  وتوصياتـهاالصندوق تعليقــات أمانة 

 اتدوالر 1,069,846اللجنة التنفيذية على مبلغ  موافقة) ئنديبييوال( اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  طلبي  .1
. دوالرًا أمريكيُا 80,238تكاليف دعم الوآالة وقدرها زائد ، 2011برنامج عمله لعام تعديالت على دخال إل ةأمريكي

 .هذه الوثيقةلويرد الطلب آمرفق 

 :أدناه دولفي الج اليوئنديبيوترد األنشطة المقترحة في برنامج عمل   .2

  المبلغ المطلوب  المشروع/ النشاط   البلد
  )دوالر أمريكي(

  المبلغ الموصى به
  )دوالر أمريكي(

  أنشطة يوصى بالموافقة عليها موافقة شمولية: القسم ألف 
  :تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي. 1ألف 

 311,567 311,567  )المرحلة السابعة(التعزيز المؤسسي   األرجنتين
 140,513 140,513  )المرحلة التاسعة التعزيز المؤسسي  ريكاآوستا
 149,066 149,066  )المرحلة الثامنة( التعزيز المؤسسي  آوبا
 46,654 46,654  )المتبقي من المرحلة الثامنة( التعزيز المؤسسي  الهند

 271,246 271,246  )المرحلة الثامنة( التعزيز المؤسسي  إندونيسيا
 150,800 150,800  )المرحلة التاسعة( لمؤسسيالتعزيز ا  أوروغواي

 1,069,846 1,069,846 :1ألف  لقسمالمجموع الفرعي لـ  
 80,238 80,238  :)في المائة للتعزيز المؤسسي 7.5(تكاليف دعم الوآالة 

 1,150,084 1,150,084 :المجموع
  

  عليها موافقة شموليةأنشطة يوصى بالموافقة : القسم ألف 

  تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي  .1ألف 

  دوالر أمريكي 311,567: )المرحلة السابعة(األرجنتين   )أ(
  دوالر أمريكي 140,513): المرحلة الثامنة: آوستاريكا  )ب(
  دوالر أمريكي 149,066): المرحلة الثامنة( آوبا  )ج(
  دوالر أمريكي 46,654): نةالرصيد المتبقي من المرحلة الثام( الهند  )د(
  دوالر أمريكي 271,246): المرحلة الثامنة( إندونيسيا  )ه(
  دوالر أمريكي 150,800): المرحلة التاسعة( أوروغواي  )و(

  وصف المشروع

طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي للبلدان المذآورة ، )ئنديبييو( اإلنمائيقدم برنامج األمم المتحدة   .3
  .رد أوصاف الطلبات لهذه البلدان في المرفق األول بهذه الوثيقةوت. أعاله

  تعليقات األمانة

استعرضت أمانة الصندوق التقارير النهائية للتعزيز المؤسسي وخطط العمل المقدمة من اليوئنديبي بالنيابة   .4
باستخدام النموذج المنقح األرجنتين، وآوستاريكا، وآوبا، وإندونيسيا وأوروغواي التي آانت قد قدمت حكومات عن 

، والحظت أن البلدان في حالة امتثال 61/43مؤسسي الموافق عليها بموجب المقرر لتجديد مشروعات التعزيز ال
ولدى النظر في هذه . ألهداف بروتوآول مونتريال إلزالة الكلوروفلوروآربون ورابع آلوريد الكربون والهالونات

قررت فيه  الذي 61/43وخصوصا المقرر ) ب(59/47و 59/17الطلبات، أخذت األمانة في الحسبان المقررين 
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أن تبقي على تمويل دعم التعزيز المؤسسي عند مستوياته الحالية، وتجدد مشروعات التعزيز "اللجنة التنفيذية 
  ".المؤسسي لفترة سنتين آاملتين ابتداء من االجتماع الحادي والستين

إلى  2010ان نيس/لفترة من أبريللالمرحلة الثامنة  بلقدم طلهند، لوفي حالة طلب التعزيز المؤسسي   .5
. د تكاليف دعم الوآالةئدوالر أمريكي زا 373,230، إلى االجتماع الستين بتمويل إجمالي يبلغ 2012آذار /مارس

دوالر أمريكي زائد  326,576تمويل إجمالي قدره بآان قد تمت الموافقة عليه هذا غير أن مشروع التعزيز المؤسسي 
). أ(59/47تمشيا مع المقرر ) شهرا 21أي (فقط  2011آانون األول /برتكاليف دعم الوآالة ليغطي الفترة حتى ديسم

دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم للمرحلة الثامنة  46,654اليوئنديبي الموافقة على التمويل المتبقي البالغ  يطلبو
في المائة  88، تم صرف أآثر من 2011آب /وتجدر مالحظة أنه حتى أغسطس .بأآملهاشهرا  24الستكمال فترة الـ

وطلبت . 2012نيسان /من األموال الموافق عليها والرصيد الملتزم به لتغطية األنشطة الجارية حتى نهاية أبريل
األمانة توضيحات عن هذا الطلب وأشار اليوئنديبي إلى أن المرحلة الثامنة من مشروع التعزيز المؤسسي أدرجت في 

آما آان الحال بالنسبة لجميع تجديدات مشروعات التعزيز (شهرا  24نظامي الحكومة واليوئنديبي آدورة مدتها 
وعالوة على ذلك، . 2012على أن تنفذ األنشطة في الربع األول من عام ) المؤسسي الموافق عليها في السابق

وأفاد . 2012آذار /لتمويل المشترك للتكاليف التشغيلية حتى مارسأمواال من أجل ات الحكومة بالفعل خصص
إلى االجتماع السادس والستين بشأن المرحلة الرابعة تغطي الفترة  بأن حكومة الهند تعتزم تقديم طلبنديبي أيضا اليوئ

  .2014آذار /إلى مارس 2012نيسان /من أبريل

  توصية األمانة

طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي لألرجنتين، توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على   .6
وقد ترغب  .من هذه الوثيقة 1مستوى التمويل المبين في الجدول عند  ريكا، وآوبا، وإندونيسيا وأوروغوايوآوستا

  .اللجنة التنفيذية في التعبير إلى الحكومات المعنية عن التعليقات المذآورة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة

المتبقي لثالثة أشهر للمرحلة الثامنة من وتوصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة الشمولية على الرصيد   .7
من هذه  1مشروع التعزيز المؤسسي الموافق عليه للهند في االجتماع الستين عند مستوى التمويل المبين في الجدول 

  .الوثيقة
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  المرفق األول
  مقترحات مشروعات للدعم المؤسسي

 تجديد الدعم المؤسسي: األرجنتين
 موجز المشروع  والحافظة القطرية

 اليونيب :الوآالة المنفذة
  )بالدوالرات األمريكية(المبالغ التي تمت الموافقة عليها للدعم المؤسسي 

 359,500  1994/ 7 المرحلة األولي      
 239,700 11/1999 الثانية المرحلة      
 311,610 11/2002 الثالثة المرحلة      
 311,567 2005//7 الرابعة المرحلة      
 311,567 11/2007 الخامسة المرحلة      
 311,568 4/2010و 11/2009 السادسة المرحلة      

 1,845,512 :المجموع 
 311,567 )دوالرات األمريكيةبال() السابعةالمرحلة (المبلغ المطلوب للتجديد 

 311,567 )بالدوالرات األمريكية( السابعةالمبلغ الموصي به لتجديد المرحلة 
 23,268 )بالدوالرات األمريكية(تكاليف دعم الوآالة 

 334,935 )بالدوالرات األمريكية(للصندوق المتعدد األطراف  السابعةمجموع تكاليف المرحلة 
 1994 برنامج القطريتاريخ الموافقة على ال

 لم يقدم بعد تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(خط أساس استهالك المواد الخاضعة للرقابة 

 4,697.2 )1997-1995متوسط ) (كلوروفلوروآربونيةالمواد ال( المرفق ألف، المجموعة األولي 
 167.8 )1997- 1995متوسط ) (الهالونات( الثانية المرفق ألف، المجموعة 

 187.2 )2000- 1998متوسط ) (رابع آلوريد الكربون( الثانية، المجموعة باء المرفق
 65.7 )2000- 1998متوسط ) (آلوروفورم الميثيل( الثالثة، المجموعة باء المرفق

 411.3 )1998-1995متوسط ) (وميد الميثيلبر( المرفق هاء
  :7حسب المادة ) طن من قدرات استنفاد األوزون) (2010(آخر إبالغ عن استهالك المواد المستنفدة لألوزون 

 0.0 )المواد الكلوروفلوروآربونية(ألف، المجموعة األولي  المرفق 
 0.0 )الهالونات( الثانيةألف، المجموعة المرفق  
 0.0 )رابع آلوريد الكربون(باء، المجموعة الثانية  المرفق 
 9.6 )آلوروفورم الميثيل(باء، المجموعة الثالثة  المرفق 

 296.0 )بروميد الميثيل(هاء  المرفق
 475.2 )المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية( المرفق جم، المجموعة األولي 

 780.8 :المجموع 
2010 إلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطريسنة ا

84,484,032 )بالدوالرات األمريكية() 7/2010حتى (المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
58,773,278 )بالدوالرات األمريكية() 12/2010حتى (المبلغ المنصرف 

5,527.1 )رات استنفاد األوزونأطنان من قد() 7/2011حتى (المواد المستنفدة لألوزون التي يتعين إزالتها 
 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (12/2010حتى (إزالتها  تمتالمواد المستنفدة لألوزون التي 

 
3,552.0

  :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية 1

األموال الموافق عليها  موجز األنشطة
)بالدوالرات األمريكية(  

 77,376,530 ات استثماريةمشروع

)ب(  1,845,512 الدعم المؤسسي 

)ج(  5,261,990 إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب ومشروعات أخرى غير االستثمارية 

 84,484,032 المجموع 
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  التقرير المرحلي

. نفيذ بروتوآول مونتريال في األرجنتينتم تنفيذ المرحلة الراهنة لمشروع الدعم المؤسسي بنجاح وهو عامل رئيس لنجاح ت   2
ستخدام أجهزة ال الضروري ستثناءالا تسمية وتمت الموافقة على. وبالنسبة للمرحلة الراهنة، يتعين ذآر النتائج الرئيسة القليلة

نظام  اد علىاالعتم ويتواصل. وتمت الموافقة على تشريع جديد لهذه الفترة. 2011و 2010االستنشاق بالجرعات المقننة لعامي 
جميع أهداف اإلبالغ ل 2011و 2010وآانت األرجنتين ممتثلة في عامي . من التراخيص آل عام اآبير االترخيص ويصدر عدد

وتم تحقيق القضاء على استخدام المواد الكلوروفلوروآربونية بنجاح في الوقت . واالستهالك بناء على بروتوآول مونتريال
ة التي مولها الصندوق المتعدد الوحدة الوطنية لألوزون داعمة في تنفيذ جميع المشروعات الحالي وآانت. المناسب في األرجنتين

  .وأخيرا، يتوفر لدى الوحدة الوطنية لألوزون مكون قوي لزيادة الوعي. األطراف

  خطة العمل

ة المواد ستكون المرحلة التالية لمشروع الدعم المؤسسي مهما لالمتثال ألول تدابير الرقابة إلزال  3
يناير /آانون الثاني 1وسيكون نظام الحصص جزء مهما من استراتيجية االمتثال وسينفذ إبتداء من . الهيدروآلوروفلوروآربونية

وسيكون أهم هدف هو . وسيواصل مشروع الدعم المؤسسي دعم جميع المهام اليومية لوحدة األوزون في األرجنتين. 2013
المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية، وفيما بعد دعم الموافقة على خطة إدارة إزالة 

وستواصل الوحدة الوطنية . 2013تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لالمتثال لهدف الرقابة لعام 
  .نفدة لألوزون والتي مولت من الصندوق المتعدد األطرافلألوزون دعم تنفيذ جميع المشروعات التي ستزيل المواد المست

  تجديد الدعم المؤسسي: آوستاريكا

 موجز المشروع  والحافظة القطرية
 

 

 اليونيب :الوآالة المنفذة
  )بالدوالرات األمريكية(المبالغ التي تمت الموافقة عليها للدعم المؤسسي 

 213,160 10/1992 المرحلة األولي      
 108,087 2/1997 المرحلة الثانية      
 108,087 3/1999 المرحلة الثالثة      
 108,087   12/2001 المرحلة الرابعة      
 140,513  12/2003  المرحلة الخامسة      
 140,513  11/2005  السادسة المرحلة      
 140,513  11/2007  السابعة المرحلة      

  
 11/2009  الثامنة المرحلة

 140,514  4/2010و
 1,099,474 :المجموع 

 140,513 )بالدوالرات األمريكية) (التاسعةالمرحلة (المبلغ المطلوب للتجديد 
 140,513 )بالدوالرات األمريكية( التاسعةالمبلغ الموصي به لتجديد المرحلة 

 10,538 )بالدوالرات األمريكية(تكاليف دعم الوآالة 
 151,051 )بالدوالرات األمريكية(للصندوق المتعدد األطراف  التاسعةة مجموع تكاليف المرحل

 1992 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 2011 تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(خط أساس استهالك المواد الخاضعة للرقابة 
 250.2 )1997-1995متوسط ) (المواد الكلوروفلوروآربونية( المرفق ألف، المجموعة األولي 
 0.0 )1997- 1995متوسط ) (الهالونات( المرفق ألف، المجموعة الثانية 
 0.0 )2000- 1998متوسط ) (رابع آلوريد الكربون( المرفق باء، المجموعة الثانية 

 0.0 )2000- 1998متوسط ) (آلوروفورم الميثيل(عة الثالثة  المرفق باء، المجمو
 )1998-1995متوسط ) (بروميد الميثيل( المرفق هاء

 

342.5 
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 موجز المشروع  والحافظة القطرية
 

 

  :7حسب المادة ) طن من قدرات استنفاد األوزون) (2010(آخر إبالغ عن استهالك المواد المستنفدة لألوزون 
 0.0 )وروفلوروآربونيةالمواد الكل( المرفق ألف، المجموعة األولي 
 0.0 )الهالونات(  المرفق ألف، المجموعة الثانية 

 0.0 )رابع آلوريد الكربون( المرفق باء، المجموعة الثانية 
 0.0 )آلوروفورم الميثيل( المرفق باء، المجموعة الثالثة 

 166.9 )بروميد الميثيل(لمرفق هاء
 )المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية(ة األولي  المرفق جم، المجموع

14.0 
 180.9 :المجموع 

 2009 سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري
 10,211,218 )بالدوالرات األمريكية) (7/2010حتى (المبلغ الموافق عليه للمشروعات 

 8,495,890 )بالدوالرات األمريكية) (12/2010حتى (المبلغ المنصرف 
 804.5 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (7/2011حتى (المواد المستنفدة لألوزون التي يتعين إزالتها 
 629.5 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (12/2010حتى (المواد المستنفدة لألوزون التي تمت إزالتها 

  :ذيةموجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفي         4

  موجز األنشطة

 

األموال الموافق عليها 
)بالدوالرات األمريكية(  

 7,297,504 مشروعات استثمارية )أ(
 1,099,474 الدعم المؤسسي )ب(
 1,814,240 إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب ومشروعات أخرى غير االستثمارية )ج(

 10,211,218:المجموع 
  

  التقرير المرحلي

الرقابة على استهالك المواد المستنفدة ب 2010وعلى أساس السجالت وتدابير الرقابة، قام المكتب التقني لألوزون خالل عام    5
من خالل إصدار تصاريح باالستيراد مع نظام سجل يعتمد عليه للمواد التي ينظمها ) المواد الصافية أو الخليط(لألوزون وبدائلها 

  .بروتوآول مونتريال

من   اطن 288و R-12استيراد صفر من غاز بفيها التصريح  حيث منح 2010تصريحا بالستيراد في عام  221صدار إتم    6
 R-12از ـتصريحا باالستيراد سمحت باستيراد صفر من غ 186، تم اصدار 2011يولية /وحتى شهر تموز. بروميد الميثيل

  .من بروميد الميثيل امتري اطن 233و

وعلى أساس السجالت . 38زالة المذآرة التقنية رقم إلالدراج وآذلك لالمالية، تمت تعديالت على التعريفات وطبقا لوزارة    7
) المواد الصافية أو الخليط(الرقابة على استهالك المواد المستنفدة لألوزون وبدائلها بوتدابير الرقابة، قام المكتب التقني لألوزون 

 .ع نظام سجل يعتمد عليه للمواد التي ينظمها بروتوآول مونتريالمن خالل إصدار تصاريح باالستيراد م

وساهم المكتب . ، يجرى وضع استيراتيجية تدمير المواد المستنفدة لألوزون مع وآاالت أخرى2011يولية /وحتى تموز   8
لمواد المستنفدة لألوزون وتمت صياغة التقارير عن استهالك ا. التقني لألوزون في االجتماعات الدورية لبروتوآول مونتريال

  .وقدمت إلى الصندوق المتعدد األطراف وإلى أمانة الوزون 2011و 2010في عامي 

في خطة مشترآة مع استراتيجية آوستاريكا الوطنية لتغير المناخ لمزيد من التعاون فيما بين المؤسسات لخفض  بدأ العمل   9
لمواد في اغير القانوني  االتجاروتوجد خطة وطنية للرقابة على . 2011في عام  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاستهالك 

  .2010وشارك موظفو المكتب التقني لألوزون في حلقة تدريب برنامج األمم المتحدة االنمائي في عام . المستنفدة لألوزون



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/15 
Annex I 

 

4 

 

لتبريد من مساعدة إدارية للمشروعات، ويتألف الدعم لخطة إدارة سوائل ا. 7223تجرى تطبيقات القواعد المتعلقة بالقانون    10
وتمت متابعة خطة العمل لكال المشروعين وأعدت خطة إدارة . أساسا تمرير طلبات الدفع إلى برنامج األمم المتحدة االنمائي

  .بنجاح المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإزالة 

المواد ة في المشروع بشأن التكنولوجيات الخالية من قام يوم األوزون في سان خوزيه باالعتراف بجهود األطراف الفاعل   11
في المائة والمدارس  25(دليل عن طبقة األوزون ووزع على المدارس االبتدائية  2500وتم نشر . كلوروفلوروآربونيةال

ر ويتواصل تحديث موقع ويب باألخبا. وهذا مشروع تجريبي لتمكين المدرسين من الموضوع). في المائة 75(الثانوية 
      .يوميا على موقع الويب UVويجرى عرض دليل . واألحداث الراهنة

  خطة العمل

  :إن أهداف الخطة هى  12

 واد المستنفدة لألوزون وـالم(ول مونتريال ـا بروتوآـام الترخيص للواردات التي يغطيهـل نظـتحديث وتشغي  ) أ(
  بما في ذلك المعدات؛) المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 ؛ستخدام الصحيح لبروميد الميثيل في الحجر الصحي وما قبل الشحنضمان اال  ) ب(

في آوستاريكا منفذة طبقا لجدولها الزمني وأهدافها المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خطة القضاء على   ) ج(
 ؛وأنشطتها

المواد الك دعم التشريعات الوطنية وتنفيذها لتيسير وضمان عدم استخدام المواد المستنفدة لألوزون وخفض استه  ) د(
 ؛الهيدروآلوروفلوروآربونية

  ؛تعزيز الوعي العام بمشكلة إضعاف طبقة ألوزون واألعمال المطلوبة لتعزيز الصيانة) هـ(

  :من المتوقع تحقيق النتائج التالية     13

     89وينطبق نظام الترخيص على . االلتزام باالمتثال بمخطط الخفض التدريجي للمواد المستنفدة لألوزون )أ( 
المواد وبدائل ) فةتعرلل ابند 42(ومعدات ) للتعرفة وطخط 8(معدة، تشمل بروميد الميثيل /مادة
ويتوفر  . والترخيص الرقمي البحث الماديأوامر ؛ البدء في )ةبندا للتعرف 39(والهالونات  كلوروفلوروآربونيةال
ساس األمخطط حصص قائم على خط " االمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في آوستاريكلخطة القضاء على "

  .2030وينتهى في عام 

؛ تنفيذ المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاالمتثال لاللتزامات التي قدمها البلد مع الخطة الوطنية لخفض استخدام ) ب( 
ميثيل السجل الرقمي الستخدام بروميد الميثيل ألغراض الحجر الصحي وما قبل الشحن؛ تسجيل مستخدمي بروميد ال

  المرخص لهم وتلبية المتطلبات التقنية لضمان االستخدام الرشيد وأثر بيئي أقل؛

 ؛ تحسين القدرات التقنية والمهنية في تكييف الهواء لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإنشاء نظام حصص ل) ج(
  ؛المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةوالتبريد والتكيف مع قواعد 

  ؛)جمعها أو مصادرتها أو مصادر أخرى(المواد المستنفدة لألوزون في البلد ح والتخلص من التخزين الصحي) د(

تغذية مرتدة من هيكل بروتوآول مونتريال لدعم أعمال المكتب التقني لألوزون واإليفاء بالتزامات آوستاريكا ) هـ(
  عدد األطراف؛أمانة األوزون والصندوق المت: للوآاالت ذات العالقة وإبالغ البيانات إلى
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المواد تنفيذ تعاون مشترك مع االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لكوستاريكا لخفض استهالك ) و(
  ؛الهيدروآلوروفلوروآربونية

المواد المستنفدة لألوزون عند حدوده مما يساهم في خفض االتجار البلد قادر على منع االتجار غير القانوني في ) ز(
  اد المستنفدة لألوزون في اإلقليم؛غير القانوني في المو

القواعد الحالية لتوفير الدعم القانوني لالستخدام المنظم والرقابة على االتجار غير القانوني في المواد المستنفدة ) ح(
  ؛المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةلألوزون وإزالة 

  الوعي بأهمية صيانة البيئة وطبقة األوزون بين السكان؛) ط(

  ./http://digeca.minae.go.cr/ozonoباالستشارات بشأن األوزون  قع ويب مع معلومات حالية للقياممو) ى(

  .لخفض االحترار العالمي روآربونيةالمواد الهيدروآلوروفلو الوعي بأهمية عدم استخدام) ك(

  تجديد الدعم المؤسسي: آوبا

 موجز المشروع  والحافظة القطرية
 

 

 اليونيب :الوآالة المنفذة
   )بالدوالرات األمريكية(المبالغ التي تمت الموافقة عليها للدعم المؤسسي 

 172,000 6/1993 المرحلة األولي      
 114,666 11/1998 المرحلة الثانية      
 114,666 7/2001 المرحلة الثالثة      
 149,066 7/2003 المرحلة الرابعة      
 149,066 11/2005 المرحلة الخامسة      
 149,066 11/2007 المرحلة السادسة      
 149,066 4/2010و 11/2009 المرحلة السابعة      

 997,596 المجموع
 149,066 )بالدوالرات األمريكية) (الثامنةمرحلة ال(المبلغ المطلوب للتجديد 

 149,066 )بالدوالرات األمريكية( الثامنةالمبلغ الموصي به لتجديد المرحلة 
 11,180 )بالدوالرات األمريكية(تكاليف دعم الوآالة 

 160,246 )بالدوالرات األمريكية(للصندوق المتعدد األطراف  الثامنةمجموع تكاليف المرحلة 
 1993 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري

  65قدم إلى االجتماع  تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(خط أساس استهالك المواد الخاضعة للرقابة 

 625.1 )1997-1995متوسط ) (وآربونيةالمواد الكلوروفلور( المرفق ألف، المجموعة األولي 
 0.0 )1997- 1995متوسط ) (الهالونات( المرفق ألف، المجموعة الثانية 
 2.7 )2000- 1998متوسط ) (رابع آلوريد الكربون( المرفق باء، المجموعة الثانية 
 0.0 )2000- 1998متوسط ) (آلوروفورم الميثيل( المرفق باء، المجموعة الثالثة 

 50.5 )1998-1995متوسط ) (بروميد الميثيل( المرفق هاء
  )المواد الكلوروفلوروآربونية( المرفق ألف، المجموعة األولي 
 0.0 )الهالونات(  المرفق ألف، المجموعة الثانية 

 0.0 )رابع آلوريد الكربون( المرفق باء، المجموعة الثانية 
 0.0 )آلوروفورم الميثيل(لمجموعة الثالثة  المرفق باء، ا

 0.0 )بروميد الميثيل(هاء  المرفق
 0.0 )المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية( المرفق جم، المجموعة األولي 

 22.1 )المواد الكلوروفلوروآربونية( المرفق ألف، المجموعة األولي 
 22.1 :المجموع 

 2010 تنفيذ البرنامج القطريسنة اإلبالغ عن بيانات 
 14,580,789 )بالدوالرات األمريكية) (7/2010حتى (المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
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 موجز المشروع  والحافظة القطرية
 

 

 12,413,980 )بالدوالرات األمريكية) (12/2010حتى (المبلغ المنصرف 
 686.9 )ونأطنان من قدرات استنفاد األوز) (7/2011حتى (المواد المستنفدة لألوزون التي يتعين إزالتها 
 633.6 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (12/2010حتى (المواد المستنفدة لألوزون التي تمت إزالتها 

 :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية 14

  موجز األنشطة

 

األموال الموافق عليها 
)بالدوالرات األمريكية(  

 10,352,040 مشروعات استثمارية )أ(

 997,596 الدعم المؤسسي )ب(

 3,231,153 إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب ومشروعات أخرى غير االستثمارية )ج(

 14,580,789 :المجموع 

  

  التقرير المرحلي

وآان . في آوبا إن مشروع الدعم المؤسسي مهم جدا للتنفيذ الناجح للمشروعات الممولة من الصندوق المتعدد األطراف     15
وحققت آوبا  المواد الكلوروفلوروآربونيةالترآيز في المرحلة السابقة على تنفيذ جميع المشروعات التي تخفض الطلب على 

ومن الجدير بالذآر دعم تنفيذ الخطة الوطنية إلزالة . في الوقت المحدد المواد الكلوروفلوروآربونيةبنجاح القضاء على استخدام 
المواد المستنفدة والمشروع البياني لمبردات المباني والموافقة على مشروع بياني إلدارة نفايات  وفلوروآربونيةالمواد الكلور

وفوق آل هذا، تؤدى الوحدة الوطنية لألوزون . وتنفيذ تحول المصنع الذي ينتج أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة لألوزون
  .دة وطنية لألوزونبنجاح جميع المهام العادية المطلوبة من وح

  خطة العمل

وسينشأ نظام للحصص بمجرد . إن السنتين القادمتين مهمتين جدا إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في آوبا    16
إن الوقت لتلبية أول تدابير رقابة على المواد . 2013معرفة استهالك خط األساس، وسيجرى تنفيذه إبتداء من عام 

روآربونية قصير جدا، ولهذا هناك حاجة للدعم الفعال لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلو
إلى  2005وتواجه آوبا تحديا اضافيا هو أن استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من عام . الهيدروآلوروفلوروآربونية

ولهذا يتعين , 2010الهيدروآلوروفلوروآربونية لعام  المواد لمواد الكلوروفلوروآربونية ولأقل من المستوى التاريخي  2009
    .أآثر من بلدان أخرى على البلد إزالة آمية آبيرة نسبيا من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
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  تجديد الدعم المؤسسي  :إندونيسيا

 موجز المشروع  والحافظة القطرية
 

 

 اليونيب :الوآالة المنفذة
  )بالدوالرات األمريكية(عليها للدعم المؤسسي المبالغ التي تمت الموافقة 

 314,780 6/1993 المرحلة األولي      
 208,650 11/1997 المرحلة الثانية      
 208,650 12/2000 المرحلة الثالثة      
 271,245 12/2003 المرحلة الرابعة      
 271,245  11/2005  الخامسة المرحلة      
 271,245  11/2007  دسةالسا المرحلة      
 271,246  4/2010و 11/2009  السابعة المرحلة      

 1,817,061 المجموع 
 271,246 )بالدوالرات األمريكية) (الثامنةالمرحلة (المبلغ المطلوب للتجديد 

 271,246 )بالدوالرات األمريكية( الثامنةالمبلغ الموصي به لتجديد المرحلة 
 20,343 )دوالرات األمريكيةبال(تكاليف دعم الوآالة 

 291,589 )بالدوالرات األمريكية(للصندوق المتعدد األطراف  الثامنة للدعم المؤسسيمجموع تكاليف المرحلة 
 1994 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري

 2011 تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد الخاضعة للرقابة خط أساس استهالك 

 8,332.7 )1997-1995متوسط ) (المواد الكلوروفلوروآربونية( المرفق ألف، المجموعة األولي 
 354.0 )1997- 1995متوسط ) (الهالونات( المرفق ألف، المجموعة الثانية 
 0.0 )2000- 1998متوسط ) (ع آلوريد الكربونراب( المرفق باء، المجموعة الثانية 
 13.3 )2000- 1998متوسط ) (آلوروفورم الميثيل( المرفق باء، المجموعة الثالثة 

 40.7 )1998-1995متوسط ) (بروميد الميثيل( المرفق هاء
  :7حسب المادة ) نطن من قدرات استنفاد األوزو) (2010(آخر إبالغ عن استهالك المواد المستنفدة لألوزون 

 0.0 )المواد الكلوروفلوروآربونية( المرفق ألف، المجموعة األولي 
 0.0 )الهالونات(  المرفق ألف، المجموعة الثانية 

 0.0 )رابع آلوريد الكربون( المرفق باء، المجموعة الثانية 
 0.0 )آلوروفورم الميثيل( المرفق باء، المجموعة الثالثة 

 0.0 )بروميد الميثيل(المرفق هاء
 433.0 )المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية( المرفق جم، المجموعة األولي 

 433.0 المجموع
 2010 سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 67,926,411 )بالدوالرات األمريكية) (7/2010حتى (المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 55,292,182 )بالدوالرات األمريكية) (12/2010حتى (المبلغ المنصرف 

 11,759.9 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (7/2011حتى (المواد المستنفدة لألوزون التي يتعين إزالتها 
 10,534.6 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (12/2010حتى (المواد المستنفدة لألوزون التي تمت إزالتها 

 

 :موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية          17

  موجز األنشطة

 

األموال الموافق 
بالدوالرات (عليها 

)األمريكية  

 59,186,812 مشروعات استثمارية )أ(

 1,817,061 الدعم المؤسسي )ب(

 6,922,538 أخرى غير االستثمارية إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب ومشروعات )ج(

 67,926,411 المجموع 
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  التقرير المرحلي

المرحلة السابعة في إنشاء شبكة وطنية من الحكومات -بدعم من مشروع الدعم المؤسسيالوحدة الوطنية لألوزون  نجحت   18
سوما من المحافظ في منطقة برنامج وأصدرت محافظة يوجياآارتا مر. المحلية لتعمل بنشاط في برامج حماية طبقة األوزون

ويحتوي مرسوم المحافظ على برامج لحماية طبقة األوزون في يوجياآارتا لمدة خمس . 2010حماية طبقة األوزون في عام 
  .ومن المتوقع أن تتبع محافظات أخرى يوجياآارتا. سنوات وتمول بالكامل من الحكومات المحلية

وشارآت الصناعات  .ة الرئيسة مشترآة بنشاط وفاعلية في برامج حماية طبقة األوزونطراف الفاعلة الوطنياألآانت    19
  .والجامعات ومؤسسات البحوث في التدريب على حماية طبقة األوزون من خالل توفير موارد من األشخاص

ابطة صناعة الحماية من وآانت الروابط الصناعية مثل رابطة صناعة التبريد وتكييف الهواء ورابطة صناعة الرغاوي ور   20
  .تنفيذها علىالحرائق نشطة وفعالة في إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وستواصل العمل 

تواصل الوحدة الوطنية لألوزون أن تكون الهيئة المختصة في تنفيذ بروتوآول مونتريال ودعم القدرة الوطنية وتنفيذ    21
اد المستنفدة لألوزون والتدريب وبناء قدرات األطراف الفاعلة واألنشطة المختلفة المستهدفة لزيادة تشريعات وقواعد المو

خالل تنفيذ برنامج  ناجحةوآانت المرآزية أنشطة الرصد والتنفيذ من خالل الحكومات المحلية على مستوى المحافظات . الوعي
  .إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  خطة العمل

بالعمل عن آثب مع أطراف فاعلة رئيسة تشارك في ة العمل للمرحلة الثامنة من الطلب على الدعم المؤسسي ستنفذ إن خط  22
وتشمل األطراف الفاعلة الرئيسة هذه وزارة البيئة ووآالة التخطيط الوطني ووزارة الصناعة ووزارة  .عملية التخطيط الوطني

وباالضافة إلى ذلك، يدعم مشروع الدعم المؤسسي تنفيذ حماية طبقة ). جماركالمديرية العامة لل(التجارة ووزارة المالية 
  .األوزون وبرنامج إزالة المواد المستنفدة لألوزون في الحكومات المحلية على مستويات المحافظات والمناطق

  :ستتحقق األهداف الرئيسة بواسطة

يدروآلوروفلوروآربونية في المؤسسات العامة والحكومية تشجيع الوعي العام والتقني، خاصة بشأن إزالة المواد اله) أ(
  التعليمية؛المؤسسات وغير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص و

  امج حماية طبقة األوزون من قبل الحكومات المحلية؛ندعم رصد وتنفيذ بر) ب(

  تنفيذ القواعد الحالية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون وحماية طبقة األوزون؛) ج(

والرقابة الصارمة على االتجار في  استخدام وتنفيذ نظام الترخيص والحصص للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية) د(
  المواد المستنفدة لألوزون؛

دعم الشبكة الوطنية لألوزون لضمان استدامة أنشطة اإلزالة السابقة والجارية وآذلك ضمان االمتثال ألحكام ) هـ(
  بروتوآول مونتريال؛

     .إنشاء نظام وطني إلدارة قاعدة بيانات للمواد المستنفدة لألوزون) و(
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  تجديد الدعم المؤسسي: أورجواي

 موجز المشروع  والحافظة القطرية
 

 

 اليونيب :الوآالة المنفذة
  )بالدوالرات األمريكية(المبالغ التي تمت الموافقة عليها للدعم المؤسسي 

 202,800 5/1995و  6/1993 المرحلة األولي      
 116,000 10/1996 المرحلة الثانية      
 116,000 7/1998 المرحلة الثالثة      
 116,000 7/2000 المرحلة الرابعة      
 150,800 7/2002 المرحلة الخامسة      
 150,800 7/2004 المرحلة السادسة      
 150,800 7/2006 المرحلة السابعة      
 150,800 11/2008 الثامنة المرحلة      

 1,154,000 :المجموع 
 150,800 )بالدوالرات األمريكية) (التاسعةالمرحلة (المبلغ المطلوب للتجديد 

 150,800 )بالدوالرات األمريكية( التاسعةالمبلغ الموصي به لتجديد المرحلة 
 11,310 )بالدوالرات األمريكية(تكاليف دعم الوآالة 
 162,110 )بالدوالرات األمريكية(للدعم المؤسسي للصندوق المتعدد األطراف  التاسعةلمرحلة مجموع تكاليف ا

 1993 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
65قدمت إلى االجتماع  تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  

  )طنان من قدرات استنفاد األوزونأ(خط أساس استهالك المواد الخاضعة للرقابة 
 199.1 )1997-1995متوسط ) (المواد الكلوروفلوروآربونية( المرفق ألف، المجموعة األولي 
 0.0 )1997- 1995متوسط ) (الهالونات( المرفق ألف، المجموعة الثانية 
 0.4 )2000- 1998متوسط ) (رابع آلوريد الكربون( المرفق باء، المجموعة الثانية 
 0.0 )2000- 1998متوسط ) (آلوروفورم الميثيل( المرفق باء، المجموعة الثالثة 

 11.2 )1998-1995متوسط ) (بروميد الميثيل( المرفق هاء
  :7حسب المادة ) طن من قدرات استنفاد األوزون) (2010(آخر إبالغ عن استهالك المواد المستنفدة لألوزون 

 0.0 )المواد الكلوروفلوروآربونية(ألف، المجموعة األولي   المرفق
 0.0 )الهالونات(  المرفق ألف، المجموعة الثانية 

 0.0 )رابع آلوريد الكربون( المرفق باء، المجموعة الثانية 
 0.0 )آلوروفورم الميثيل( المرفق باء، المجموعة الثالثة 

 5.9 )ثيلبروميد المي(المرفق هاء
 24.7 )المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية( المرفق جم، المجموعة األولي 

 30.6 :المجموع 
 2010 سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 6,834,913 )بالدوالرات األمريكية) (7/2010حتى (المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 5,728,770 )الدوالرات األمريكيةب) (12/2010حتى (المبلغ المنصرف 

 522.4 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (7/2011حتى (المواد المستنفدة لألوزون التي يتعين إزالتها 
 442.3 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (12/2010حتى (المواد المستنفدة لألوزون التي تمت إزالتها 

  :وافقت عليها اللجنة التنفيذيةموجز األنشطة واألموال التي  23

  موجز األنشطة

 

األموال الموافق عليها 
)بالدوالرات األمريكية(  

 3,618,140 مشروعات استثمارية

 1,154,000 الدعم المؤسسي ب

 2,062,773 إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب ومشروعات أخرى غير االستثمارية ج

 6,834,913 :لمجموع
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 التقرير المرحلي

ديسمبر /آانون األول 31الترآيز في المرحلة السابقة على اإلزالة الناجحة للمواد الكلوروفلوروآربونية بحلول  آان   24
وتدعم الوحدة الوطنية لألوزون تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد األطراف، ومن . وحققت أورجواي هذا. 2009

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ألورجواي التي قدمت لينظر فيها الذي قدم إلى إعداد المهم ذآر الدعم 
ويحدث نظام الترخيص للمواد المستنفدة لألوزون ويشمل المواد . االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية

  .األساس رسمياوسينفذ نظام الحصص بمجرد أن يوضع خط . الهيدروآلوروفلوروآربونية

 خطة العمل

سترآز خطة العمل للمرحلة القادمة لمشروع الدعم المؤسسي على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد   25
وستكون هذه مهمة معقدة نظرا . 2013الهيدروآلوروفلوروآربونية وعلى دعم إورجواي في االمتثال لهدف التجميد في عام 

مواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مع التوافر المحدود لبدائل خاصة في قطاع التبريد لمعدالت النمو المرتفعة في استهالك ال
وسيوضع نظام الحصص للمواد . وسيتطلب هذا تنسيقا مع المؤسسات العامة األخرى وآذلك القطاع الخاص. وتكييف الهواء

  .2013الهيدروآلوروفلوروآربونية وينفذ بحلول عام 
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  ثانيالمرفق ال

  ،مشروعات التعزيز المؤسسي أعربت عنها اللجنة التنفيذية بشأن تجديداتالتي راء اآل
 ُقدمت إلى االجتماع الخامس والستينالتي 

  األرجنتين

 ،لألرجنتينالمقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي النهائي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير   .1
في األرجنتين أثناء تنفيذ ) وحدة األوزون الوطنية(اإلنجازات التي حققتها وحدة األوزون التقنية والحظت مع التقدير 
إزالة المواد ته حكومة األرجنتين لإلبقاء على والحظت اللجنة التنفيذية العمل الذي نفذ. المرحلة السادسة

لوريد الكربون وآلوروفورم الميثيل؛ استهالك رابع آ ةالكلوروفلوروآربونية المحققة، وخصوصا بالنسبة لمتابع
وأنشطة إزالة استعماالت بروميد الميثيل في تبخير التربة واستهالك المواد الكلوروفلوروآربونية في إنتاج أجهزة 

اللتزامات اإلبالغ واالستهالك  والحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن األرجنتين تمتثل. االستنشاق المقننة الجرعات
إلزالة ين، في تنفيذ أنشطتها عامين القادمفي التنجح األرجنتين  وأعربت عن توقعها بأن ،مونتريالل بموجب بروتوآو

  .2015و 2013 يعامالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في مراقبة ستنفدة لألوزون للوفاء بتدابير لماالمواد 

  آوستاريكا

 ،لكوستاريكاالتعزيز المؤسسي مشروع طلب تجديد  المقدم معالنهائي جنة التنفيذية التقرير استعرضت الل  .2
والحظت . اإلنجازات التي حققتها وحدة األوزون التقنية في آوستاريكا أثناء تنفيذ المرحلة الثامنةوالحظت مع التقدير 

 اللجنة التنفيذية بصفة خاصة التقدم الذي أحرزته آوستاريكا نحو التنفيذ الناجح للخطة الوطنية إلزالة المواد
وتنفيذ نظام  ،الكلوروفلوروآربونية، وبدء المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 وأعربت. التراخيص لتنظيم استيراد وتصدير المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والمواد األخرى المستنفدة لألوزون
في إدامة مستويات التخفيضات الحالية لديها ين، دمين القاعامفي ال اللجنة التنفيذية عن توقعها بأن تستمر آوستاريكا

 2013للوفاء بتدابير مراقبة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في عامي  والبناء عليها للمواد المستنفدة لألوزون
  .2015و

  آوبا

والحظت  ،اكوبيز المؤسسي لطلب تجديد مشروع التعز النهائي المقدم معاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير   .3
والحظت اللجنة التنفيذية . اإلنجازات التي حققتها وحدة األوزون التقنية في آوبا أثناء تنفيذ المرحلة السابعةمع التقدير 

بصفة خاصة التقدم الذي أحرزته آوبا نحو إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية وبروميد الميثيل، وتنفيذ نظام 
في  اللجنة التنفيذية عن توقعها بأن تستمر آوبا وأعربت. لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةلللتراخيص والحصص 

إدامة مستويات التخفيضات الحالية حراز تقدم فائق، وستعمل على إتنفيذ أنشطتها المزمعة مع ين، في عامين القادمال
للوفاء بتدابير مراقبة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في عامي  والبناء عليها لديها للمواد المستنفدة لألوزون

  .2015و 2013

  إندونيسيا

والحظت  ،استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي إلندونيسيا  .4
وروآربونية ورابع آلوريد الكربون اإلزالة التامة للمواد الكلوروفل وواصلتت بنجاح أنجز إندونيسيا أنمع التقدير 

لتنظيمية المختلفة التي المبادرات اأيضا مبادرات السياسات ووالحظت اللجنة التنفيذية . والهالونات وبروميد الميثيل
المرآزية النفذتها حكومة إندونيسيا للرصد والمراقبة الفعالة للمواد المستنفدة لألوزون، وخصوصا جهودها في تحقيق 

برنامج إزالة  ا في تنفيذآبيرلتي حققت نجاحا من خالل تعزيز الكيانات الحكومية المحلية، وا ،فاذنواإل دصالرفي 
والحظت اللجنة أيضا مع التقدير التعاون الوثيق لوحدة األوزون الوطنية مع ممثلي . المواد المستنفدة لألوزون
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الحترار العالمي من أجل تحقيق إزالة المواد الصناعة بشأن اعتماد التكنولوجيات ذات اإلمكانية المتدنية ل
تنفذ  اللجنة التنفيذية عن توقعها بأن وأعربت .الهيدروآلوروفلوروآربونية في استعماالت التبريد وتكييف الهواء

يدروآلوروفلوروآربونية، من خالل شراآتها القوية نجاح خطة إدارة إزالة المواد الهين، بعامين القادمال إندونيسيا في
للوفاء بتدابير والبناء عليها لمواد المستنفدة لألوزون نجاحها في مراقبة اع أصحاب المصلحة والصناعات، وإدامة م

  .2015و 2013مراقبة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في عامي 

  أوروغواي

 ،سي ألوروغواياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير النهائي المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤس  .5
والحظت . والحظت مع التقدير اإلنجازات التي حققتها وحدة األوزون التقنية في أوروغواي أثناء تنفيذ المرحلة الثامنة

اللجنة التنفيذية العمل الذي نفذته حكومة أوروغواي إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
والحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن أوروغواي أنشأت . ققة للمواد الكلوروفلوروآربونيةاإلزالة المح إدامةوجهودها في 

ب بروتوآول نظاما موثوقا لتراخيص المواد المستنفدة لألوزون، وأن البلد يمتثل اللتزامات اإلبالغ واالستهالك بموج
عن توقعها بأن اللجنة التنفيذية  أعربتو. بمجال تغير المناخ المتعلقة باألوزون ُتكّمل أنشطته مونتريال، وأن أنشطته

األولية لتجميد  باألهدافللوفاء  بنجاح فائقالمزمعة ين، في تنفيذ أنشطتها عامين القادمال خالل تستمر أوروغواي
  .2015تخفيضه في عام و 2013 الهيدروآلوروفلوروآربونية في عامالمواد استهالك 
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65th Meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the  Implementation of the Montreal Protocol 
 

 

  AMENDMENT TO THE 2011 WORK PROGRAMME  

 

I. EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present document constitutes the Amendment to UNDP’s 2011 Work Programme and is being 

submitted for consideration of the ExCom at its 65
th

 Meeting. The list of submissions for all funding 

requests submitted by UNDP to the 65
th

 ExCom Meeting is tabulated in Annex 1 to this document. 

Project proposals such as MYA tranches, HCFC investment and demonstration projects and other 

individual/investment proposals, are not submitted as part of this document and are submitted separately 

as per normal practice. Only the following (non-investment) submissions are part of this document as 

per current practice and all requests are made in accordance with the provisions of the relevant decisions 

and guidelines of the Executive Committee. Section II provides more details about each of the  

categories of funding requests. 

 

 

II. FUNDING REQUESTS PART OF THE WORK PROGRAMME AMENDMENT 

 

Institutional Strengthening Extensions 

 

Requests for funding of extensions of institutional strengthening projects included in this document for 

submission at the 65
th

 ExCom Meeting are tabulated below. The documents for terminal reports and 

requests for extension of IS funding are being submitted separately. 

 
Country Type Title Duration 

(months) 

Amount Agency 

Fee 

Total Coop 

Agency 

Argentina INS Institutional Strengthening Renewal (Phase VI) 24 311,567 23,368 334,935 N/A 

Costa 

Rica 
INS 

Institutional Strengthening Renewal (Phase 

VIII) 
24 140,513 10,538 151,051 N/A 

Cuba INS 
Institutional Strengthening Renewal (Phase 

VIII) 
24 149,066 11,180 160,246 N/A 

India INS 
Institutional Strengthening (remaining balance 

for Phase VIII) 
3 46,654 3,499 50,153 N/A 

Indonesia INS 
Institutional Strengthening Renewal (Phase 

VIII) 
24 271,246 20,343 291,589 N/A 

Uruguay INS Institutional Strengthening Renewal (Phase IX) 24 150,800 11,310 162,110 N/A 

Total (6 requests)  1,069,846 80,238 1,150,084 N/A 

 

Preparation funding requests 

 

UNDP is not submitting any requests for preparation funding to 65
th

 ExCom meeting. 
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III.  SUMMARY OF FUNDING REQUESTS (WORK PROGRAMME AMENDMENT) 

 

The table below summarizes the funding requests for non-investment activities and proposals, as part of 

the Amendment to UNDP’s Work Programme for 2011, submitted to the 65
th

 ExCom Meeting: 

 
Country Type Title Duration 

(months) 

Amount Agency 

Fee 

Total Coop 

Agency 

Argentina INS Institutional Strengthening Renewal (Phase VI) 24 311,567 23,368 334,935 N/A 

Costa 

Rica 
INS 

Institutional Strengthening Renewal (Phase 

VIII) 
24 140,513 10,538 151,051 N/A 

Cuba INS 
Institutional Strengthening Renewal (Phase 

VIII) 
24 149,066 11,180 160,246 N/A 

India INS 
Institutional Strengthening (remaining balance 

for Phase VIII) 
3 46,654 3,499 50,153 N/A 

Indonesia INS 
Institutional Strengthening Renewal (Phase 

VIII) 
24 271,246 20,343 291,589 N/A 

Uruguay INS Institutional Strengthening Renewal (Phase IX) 24 150,800 11,310 162,110 N/A 

Total (6 requests)  1,069,846 80,238 1,150,084 N/A 
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ANNEX 1 

List of all UNDP submissions for funding to the 65
th

 ExCom Meeting 
 

No Country Type Description Total Funding Request (US$) Funding Request for the 65th 

ExCom (US$) 

Amount Agency 

Fee 

Total Amount Agency 

Fee 

Total 

1 Angola PHA HPMP 198,000 17,820 215,820 198,000 17,820 215,820 

2 Argentina INS IS Renewal (Phase VI) 311,567 23,368 334,935 311,567 23,368 334,935 

3 Bangladesh PHA HPMP 55,000 4,125 59,125 49,500 3,713 53,213 

4 China INV Solvents Sector Plan 5,000,000 375,000 5,375,000 2,500,000 187,500 2,687,500 

6 Costa Rica INS IS Renewal (Phase VIII) 140,513 10,538 151,051 140,513 10,538 151,051 

7 Cuba INS IS Renewal (Phase VIII) 149,066 11,180 160,246 149,066 11,180 160,246 

8 Cuba PHA HCFC INV project in Ref 

Manuf 

2,147,533 161,065 2,308,598 1,915,533 143,665 2,059,198 9 Cuba PHA HCFC-INV: FOA sector 

10 Cuba PHA HPMP 

11 Dominican 

Republic 

PHA HPMP 
1,534,600 115,095 1,649,695 700,000 52,500 752,500 

12 Egypt FOA FOA Umbrella Follow-up 

to pilot 
4,960,050 372,003 5,332,053 4,960,050 372,003 5,332,053 

13 El 

Salvador 

FOA HCFC-INV: FOA sector 

699,277 52,446 751,723 530,349 39,776 570,125 
14 El 

Salvador 

PHA HPMP 

15 Fiji PHA HPMP 199,500 17,955 217,455 119,700 10,773 130,473 

16 India INS IS (remaining balance for 

Phase VIII) 
46,654 3,499 50,153 46,654 3,499 50,153 

17 Indonesia INS IS Renewal (Phase VIII) 271,246 20,343 291,589 271,246 20,343 291,599 

18 Malaysia PHA HPMP 

10,552,240 791,418 11,343,658 5,500,000 412,500 5,912,500 

19 Malaysia PHA Air Conditioning Sector 

Plan 

20 Malaysia PHA Foams Sector Plan 

21 Malaysia PHA Refrigeration Sector 

22 Panama PHA HPMP 957,224 71,792 1,029,016 276,117 20,709 296,826 

23 Uruguay INS IS Renewal (Phase IX) 150,800 11,310 162,110 150,800 11,310 162,110 

24 Uruguay PHA HPMP 380,004 28,500 408,504 380,004 28,500 408,504 

Total: (24 Requests) 27,753,274 2,087,457 29,840,731 18,199,099 1,369,697 19,568,796 

 

Notes:  

1. All amounts in US dollars 

2. Special reports due (balances, status reports, etc.) not included in this list and submitted separately. 
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