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  تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها

للتعــديالت علــى برنــامج  اأمريكيــ ادوالر  446 667مــن اللجنــة التنفيذيــة الموافقــة علــى مبلــغ  اليوئنــديبيطلــب ي  -1
  مرفقا بهذه الوثيقة. الطلبدوالر أمريكي. ويرد  33 500، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 2012عمله لعام 

  أدناه: 1في الجدول  اليوئنديبيبرنامج عمل تعديالت في  ةالمقترح األنشطةرد تو   -2

  اليوئنديبي: التعديالت على برنامج عمل 1الجدول 
المبلغ المطلوب  النشاط/المشروع لدالب

(بالدوالرات 
 األمريكية)

المبلغ الموصى 
به (بالدوالرات 

 األمريكية)
االموصى بموافقة شمولية عليھ األنشطةالقسم ألف: 

تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي -1ألف
 139,100 139,100)العاشرةتجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة غانا

 –إيران (جمھورية 
  اإلسالمية)

 173,511 173,511 )التاسعةتجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة 

 134,056 134,056 )التاسعةتجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة  سري النكا

 446,667 446,667:للقسم ألف المجموع الفرعي 

 33,500 33,500 المشروعات): إعدادو في المائة لمشروعات التعزيز المؤسسي 7.5تكاليف دعم الوكالة (

 480,167 480,167 المجموع:

  النشاط الموصى بموافقة شمولية عليهالقسم ألف: 
  ديد مشروعات التعزيز المؤسسيجت  -1ألف

  دوالر أمريكي 139 100): العاشرة(المرحلة  غانا  (أ)
  اأمريكي ادوالر  173 511): التاسعة(المرحلة  اإلسالمية) –إيران (جمهورية   (ب)
  اأمريكي ادوالر  134 056): التاسعة(المرحلة  سري النكا  (ج)

  وصف المشروع

ويـرد  .غانـا وجمهوريـة إيـران اإلسـالمية وسـري النكـالالتعزيـز المؤسسـي  اتلتجديد مشروع طلبا اليوئنديبيقدم   -3
  األول بهذه الوثيقة.في المرفق  انالبلد هلهذ وصف الطلب

  تعليقات األمانة 

المقدمــــة مــــن لمشــــروعات التعزيــــز المؤسســــي العمــــل  ة وخطــــطالنهائيــــ ريراالتقــــاستعرضــــت أمانــــة الصــــندوق   -4
ديـدات جالمـنقح لت الشـكلالتـي قـدمت باسـتعمال و ، غانـا وجمهوريـة إيـران اإلسـالمية وسـري النكـابالنيابة عـن  اليوئنديبي

فـي حالـة امتثـال ألهـداف  انالبلـد والحظـت أن هـذه 61/43المؤسسي الموافق عليه بموجب المقرر مشروعات التعزيز 
 ةالقطري ارير تنفيذ برامجهاأيضا تق تإزالة المواد المستنفدة لألوزون ومتطلبات اإلبالغ بموجب بروتوكول مونتلایر وقدم

(ب) 59/47و 59/17ات فـي الحسـبان المقـرر  وأخـذت األمانـة. 2012مايو/أيـار  1فـي  االمستحق تقديمه 2011لعام 
الـذي قـررت فيـه اللجنـة  61/43، وخاصـة المقـرر ههـذ التعزيـز المؤسسـي اتمشـروع اتلدى النظـر فـي طلبـ 61/43و
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التنفيذيــة "أن تبقــي علــى تمويــل دعــم التعزيــز المؤسســي بمســتوياته الحاليــة، وتجــدد مشــروعات التعزيــز المؤسســي لفتــرة 
  من االجتماع الحادي والستين". سنتين كاملتين ابتداء

  توصيات األمانة

لغانا وجمهورية إيران التعزيز المؤسسي  اتتجديد مشروع طلباتبموافقة شمولية على الصندوق توصي أمانة   -5
وقـد ترغـب اللجنـة التنفيذيـة فـي أن  الوثيقـة.هـذه مـن  1على مستوى التمويل المبين في الجدول  اإلسالمية وسري النكا

 .بهذه الوثيقةالتعليقات الواردة في المرفق الثاني عن ات غانا وجمهورية إيران اإلسالمية وسري النكا لحكومتعرب 

 

--- 
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  األولالمرفق 
    التعزيز المؤسسي اتمشروع اتمقترح  

  : تجديد مشروع التعزيز المؤسسيغانا
 موجز المشروع والموجز القطري

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة:
   المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي (دوالر أمريكي):

 183,200 1992  أكتوبر/تشرين األولالمرحلة األولى: 

 1996107,000 أكتوبر/تشرين األول: الثانيةالمرحلة 

 1998107,000نوفمبر/تشرين الثاني : الثالثةالمرحلة 

 2000107,000  ديسمبر/كانون األول: الرابعةالمرحلة 

 2002139,100 نوفمبر/تشرين الثاني : الخامسةالمرحلة 

 139,100 2004  يوليه/تموز : السادسةالمرحلة 

 2006139,100  نوفمبر/تشرين الثاني: السابعةالمرحلة 

 2008139,100  نوفمبر/تشرين الثاني : الثامنةالمرحلة 

 2010139,100  ديسمبر/كانون األول: التاسعةالمرحلة 

1,199,700 :المجموع

139,100 ) (دوالر أمريكي):المرحلة العاشرةالمبلغ المطلوب للتجديد (

139,100 (دوالر أمريكي): العاشرةالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة 

10,433 تكاليف دعم الوكالة (دوالر أمريكي):

طراف (دوالر من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األ العاشرةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة 
 أمريكي):

149,533

1992  القطري: تاريخ الموافقة على البرنامج

2010  :تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

   استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (طن قدرات استنفاد األوزون):

 35.8  ):1997- 1995(أ) المجموعة األولى من المرفق ألف (المواد الكلوروفلوروكربونية) (متوسط 

 0.0  ):1997- 1995المجموعة الثانية من المرفق ألف (الھالونات) (متوسط (ب) 

 0.4  ):2000- 1998(ج) المجموعة الثانية من المرفق باء (رابع كلوريد الكربون) (متوسط 

 0.0  ):2000-1998(د) المجموعة الثالثة من المرفق باء (كلوروفورم الميثيل) (متوسط 

 57.3  ):2010-2009جيم (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) (متوسط  المرفقالمجموعة األولى من ) ھ(

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

  :7) (طن قدرات استنفاد األوزون) بموجب المادة 2011آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون (

 0.0  (المواد الكلوروفلوروكربونية)(أ) المجموعة األولى من المرفق ألف 

 0.0  (ب) المجموعة الثانية من المرفق ألف (الھالونات)

 0.0  (ج) المجموعة الثانية من المرفق باء (رابع كلوريد الكربون)

 0.0  (د) المجموعة الثالثة من المرفق باء (كلوروفورم الميثيل)

 30.71  المجموعة األولى من المرفق جيم (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) )ھ(

 0.0  (و) المرفق ھاء (بروميد الميثيل)

 30.71 :المجموع

2011  سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:

3,764,363  ) (دوالر أمريكي):2012أبريل/نيسان المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى 

2,943,654 ) (دوالر أمريكي):2010ديسمبر/كانون األول المبلغ المنصرف (حتى 

420.2  ) (طن قدرات استنفاد األوزون):2012أبريل/نيسان المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا (حتى 

414.0  األوزون):) (طن قدرات استنفاد 2010المواد المستنفدة لألوزون المزالة (حتى ديسمبر/كانون األول 
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 موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:  -1

 
 موجز األنشطة

التمويل الموافق عليه (دوالر 
 أمريكي)

889,894  مشروعات استثمارية: (أ)

1,199,700 مشروعات التعزيز المؤسسي: (ب)

1,674,769  والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى: والمساعدة التقنية إعداد المشروعات  (ج)

3,764,363:المجموع 

  التقرير المرحلي

من عدد من المبادرات الھامة التي اضطلعت بھا خالل المرحلة التاسعة  عنمعلومات في طلبھا غانا  قدمت  -2
وحدة األوزون الوطنية حلقات دراسية حول نظمت من بين أنشطة أخرى، و. الخاص بھا يمؤسسالتعزيز مشروع ال

، وتجار التجزئة والمستوردين المسجلين مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللحصص الالتراخيص وإصدار نظم 
عن  تدابير الرقابةإنفاذ قامت بو؛ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حصصتخصيصات ، وأصدرت لغازات التبريد
 تورصدنقاط الدخول؛  عندفي السوق، وتفتيش الشحنات  رصد غازات التبريدو موظفي الجمارك،طريق تدريب 

تحسين جمع البيانات قامت بو ؛المواد المستنفدة لألوزون من خالل أنشطة تدريب وتوعيةفي غير المشروعة تجارة ال
وبيانات الموثوق بھا  7المادة بيانات توفير عن طريق وفي الجمارك صادرات /الوارداتالواإلبالغ من خالل رصد 

، بما في ذلك اآلخرين على الصعيد الوطني وكاالت/أصحاب المصلحةالمع  تونسق تتشاوروالبرنامج القطري؛ 
 زالةاإل ضمانو اإلزالة النھائيةخطة إدارة من أنشطة جميع ما تبقى  أكملتو ؛الصناعة ورابطاتاللجنة التوجيھية 

خطة األولى من نفذت بنجاح الشريحة األولى من المرحلة و؛ 2010حلول عام ب لمواد الكلوروفلوروكربونيةل ةالكامل
أنشطة التوعية، من خالل تنظيم حلقات دراسية مختلف وواصلت  ؛إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .واالحتفال باليوم العالمي لألوزون

  خطة العمل

 المبلغ عنھاعلى التزامھا بمواصلة األنشطة الجارية تنص خطة عمل غانا  ،على مدى العامين المقبلين  -3
تحقيق تجميد استھالك  علىتركيز الجھود ولمرحلة التاسعة والتركيز على الوفاء بالتزامات بروتوكول مونتلایر، ل

مواتية ئة تنظيمية تعزيز بيغانا على تركز سعلى وجه التحديد، و. 2013في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
المستھدفة  المجموعات، وتوزيع معلومات لتوعية وإدارتھا لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللالستخدام اآلمن 

وتوزيع الدليل جديد ال المتيازاالتبريد)، ودعم تشغيل مركز  ورابطاتن يموزعالالحاسمة (مثل المستوردين و
لمشروع  ، وتوزيع المعداتالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخدمة الشھادات ل إصدارللتدريب والمحدث المرجعي 
نظام للرصد  وضع(بما في ذلك  العناصروالدعم التقني لھذه  الرصد، وتوفير /إعادة تھيئة غازات التبريدداستردا

  .المواد المستنفدة لألوزونالتخلص من مشروع  أنشطة)، واستكمال بدون أوراق
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  : تجديد مشروع التعزيز المؤسسياإلسالمية) –إيران (جمھورية 
 موجز المشروع والموجز القطري

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة:
   المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي (دوالر أمريكي):

 200,200 1992 أكتوبر/تشرين األولالمرحلة األولى: 

 1997133,470 الثانينوفمبر/تشرين : الثانيةالمرحلة 

 2000133,470ديسمبر/كانون األول : الثالثةالمرحلة 

 2002173,511 نوفمبر/تشرين الثاني: الرابعةالمرحلة 

 2005173,511  ونوفمبر/تشرين الثاني 2004ديسمبر/كانون األول : الخامسةالمرحلة 

 173,511 2007   ونوفمبر/تشرين الثاني 2006 نوفمبر/تشرين الثاني: السادسةالمرحلة 

 173,511 2008   نوفمبر/تشرين الثاني: السابعةالمرحلة 

 2010173,511يوليه/تموز : الثامنةالمرحلة 

1,334,695 :المجموع    

173,511 ) (دوالر أمريكي):المرحلة التاسعةالمبلغ المطلوب للتجديد (

173,511 (دوالر أمريكي): التاسعةالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة 

13,013 تكاليف دعم الوكالة (دوالر أمريكي):

طراف (دوالر من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األ التاسعةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة 
 أمريكي):

186,524

1993  تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:

2011  :إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تاريخ الموافقة على خطة

   استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (طن قدرات استنفاد األوزون):

 4,571.7  ):1997- 1995(أ) المجموعة األولى من المرفق ألف (المواد الكلوروفلوروكربونية) (متوسط 

 1,420.0  ):1997- 1995(الھالونات) (متوسط (ب) المجموعة الثانية من المرفق ألف 

 77.0  ):2000- 1998(ج) المجموعة الثانية من المرفق باء (رابع كلوريد الكربون) (متوسط 

 8.7  ):2000-1998(د) المجموعة الثالثة من المرفق باء (كلوروفورم الميثيل) (متوسط 

 380.5  ):2010-2009(متوسط  )جيم (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرفقالمجموعة األولى من ) ھ(

 26.7  ):1998-1995) المرفق ھاء (بروميد الميثيل) (متوسط و(

  :7) (طن قدرات استنفاد األوزون) بموجب المادة 2010آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون (
 21.0  (المواد الكلوروفلوروكربونية) (أ) المجموعة األولى من المرفق ألف

 0.0  (ب) المجموعة الثانية من المرفق ألف (الھالونات)

 0.0  (ج) المجموعة الثانية من المرفق باء (رابع كلوريد الكربون)

 0.0  (د) المجموعة الثالثة من المرفق باء (كلوروفورم الميثيل)

 398.8  المجموعة األولى من المرفق جيم (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) )ھ(

 1.5  (و) المرفق ھاء (بروميد الميثيل)

 421.3 :المجموع

2011  سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:

59,457,114  ) (دوالر أمريكي):2012أبريل/نيسان المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى 

59,025,365 ) (دوالر أمريكي):2010ديسمبر/كانون األول المبلغ المنصرف (حتى 

7,188.2  ) (طن قدرات استنفاد األوزون):2012أبريل/نيسان المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا (حتى 

6,853.1  األوزون):) (طن قدرات استنفاد 2010المواد المستنفدة لألوزون المزالة (حتى ديسمبر/كانون األول 
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 موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:  -4
 

 موجز األنشطة
التمويل الموافق عليه (دوالر 

 أمريكي)

54,431,202  مشروعات استثمارية: (أ)

1,334,695 مشروعات التعزيز المؤسسي: (ب)

3,691,217  والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى: والمساعدة التقنية إعداد المشروعات  (ج)

59,457,114:المجموع 

  التقرير المرحلي

على جمھورية إيران اإلسالمية بنجاح  حافظت ،التعزيز المؤسسيخالل المرحلة الثامنة من مشروع   -5
والھالونات ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل، بما  لمواد الكلوروفلوروكربونيةالتي تحققت بالنسبة لزالة اإل

. المزودة بمقياس للجرعاتأجھزة االستنشاق قطاع تصنيع في  لمواد الكلوروفلوروكربونيةاإلزالة المبكرة ل في ذلك
 جماركال وھيئة المناجم والتجارةوالصناعة وقد تحقق ذلك من خالل التعاون الوثيق مع وكاالت أخرى مثل وزارة 

استنفاد لرفع الوعي بأنشطة مستمرة وأيضا من خالل  ؛والبحوث الصناعية والصناعةد التوحيد القياسي ومعھ
أجھزة ية الخاصة بستراتيجية االنتقالاال بنجاحوحدة األوزون الوطنية  أكملتواألوزون وقضايا تغير المناخ. 

الكاملة  زالةاإلضمن سي يذالالميثيل بروميد  إزالةتنفيذ مشروع واصلت ، والمزودة بمقياس للجرعاتاالستنشاق 
صدق  2012 /أيارتعديل بيجين وفي مايوعلى  وافق البرلمان 2012 /آذارفي مارسو. 2015بحلول عام  ةلمادھذه ال

أعدت حكومة  ،2010و 2009تين خالل السنوالتصديق.  صك. وقد بدأت عملية إيداع الوصايةمجلس  عليه
من خالل مشاورات مع أصحاب  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمية جمھورية إيران اإلسال
خطة إدارة إزالة المواد  تقدموجمع البيانات. لوعملية موسع والصناعات ومسح ميداني  المصلحة الرئيسيين

 /أيلولفي سبتمبر ادأ تنفيذھللجنة التنفيذية، وبالثالث والستين جتماع االفي  اعليھ ووفق الھيدروكلوروفلوروكربونية
2011.  

  خطة العمل

جمھورية إيران في وحدة األوزون الوطنية  ستواصل، من مشروع التعزيز المؤسسي خالل المرحلة المقبلة  -6
مشروع الجاري بشأن بروميد الميثيل الالمواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك استھالك  زالةإلاإلسالمية تنفيذ أنشطة 
المواد بشأن األولى لتحقيق تدابير الرقابة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالمرحلة األولى من 

على تحديد السياسات أساسا التعزيز المؤسسي مشروع ركز يسخالل ھذه المرحلة، و. الھيدروكلوروفلوروكربونية
المواد جميع استھالك  ة ورصدمراقبو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاالعتماد على خفض إلى  والتدابير الرامية

بتنسيق وثيق مع  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأنشطة مشروعات/رصد ، والمستنفدة لألوزون
التعزيز المؤسسي من خالل مشروع ، وحدة األوزون الوطنيةستواصل جميع الوكاالت المنفذة. وعالوة على ذلك، 

على  المواد المستنفدة لألوزون لتشجيعھلالمستھلكة صناعات التبادل المعلومات مع  المقاطعات،خالل خاليا ومن 
  المواد المستنفدة لألوزون. بإزالةطالعھم على السياسات السائدة المتعلقة ابدائل و اعتماد
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  المؤسسي: تجديد مشروع التعزيز سري النكا
 موجز المشروع والموجز القطري

 اليوئنديبي الوكالة المنفذة:
   المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي (دوالر أمريكي):

 154,680 1994مارس/آذار المرحلة األولى: 
 1997103,120 نوفمبر/تشرين الثاني: الثانيةالمرحلة 
 1999103,120 نوفمبر/تشرين الثاني: الثالثةالمرحلة 
 2002134,056 يوليه/تموز: الرابعةالمرحلة 
 2004134,056يوليه/تموز : الخامسةالمرحلة 
 134,056 2006   نوفمبر/تشرين الثاني: السادسةالمرحلة 
 2008134,056يوليه/تموز : السابعةالمرحلة 
 2010134,056  يوليه/تموز : الثامنةالمرحلة 

1,031,200 :المجموع

134,056 ) (دوالر أمريكي):المرحلة التاسعةالمبلغ المطلوب للتجديد (

134,056 (دوالر أمريكي): التاسعةالمبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة 

10,054 تكاليف دعم الوكالة (دوالر أمريكي):

طراف (دوالر من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األ التاسعةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة 
 أمريكي):

144,110

1994  تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:

2010  :تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

   استنفاد األوزون):استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة (طن قدرات 
 445.6  ):1997- 1995(أ) المجموعة األولى من المرفق ألف (المواد الكلوروفلوروكربونية) (متوسط 

 0.0  ):1997- 1995(ب) المجموعة الثانية من المرفق ألف (الھالونات) (متوسط 
 35.1  ):2000- 1998(ج) المجموعة الثانية من المرفق باء (رابع كلوريد الكربون) (متوسط 

 3.0  ):2000-1998(د) المجموعة الثالثة من المرفق باء (كلوروفورم الميثيل) (متوسط 
 13.9  ):2010-2009(متوسط  )جيم (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرفقالمجموعة األولى من ) ھ(
 4.1  ):1998-1995) المرفق ھاء (بروميد الميثيل) (متوسط و(

  :7) (طن قدرات استنفاد األوزون) بموجب المادة 2010من المواد المستنفدة لألوزون (آخر استھالك مبلغ عنه 
 0.0  (أ) المجموعة األولى من المرفق ألف (المواد الكلوروفلوروكربونية)

 0.0  (ب) المجموعة الثانية من المرفق ألف (الھالونات)
 0.0  (ج) المجموعة الثانية من المرفق باء (رابع كلوريد الكربون)

 0.2  (د) المجموعة الثالثة من المرفق باء (كلوروفورم الميثيل)
 14.3  المجموعة األولى من المرفق جيم (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) )ھ(

 0.0  (و) المرفق ھاء (بروميد الميثيل)
 14.5 :المجموع

2011  سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:

5,020,447  ) (دوالر أمريكي):2012أبريل/نيسان المبلغ الموافق عليه للمشروعات (حتى 
3,914,583 ) (دوالر أمريكي):2010ديسمبر/كانون األول المبلغ المنصرف (حتى 

96.5  ) (طن قدرات استنفاد األوزون):2012أبريل/نيسان المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا (حتى 
91.0  ) (طن قدرات استنفاد األوزون):2010المواد المستنفدة لألوزون المزالة (حتى ديسمبر/كانون األول 
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 موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:  -7

 
 موجز األنشطة

التمويل الموافق عليه (دوالر 
 أمريكي)

992,906  مشروعات استثمارية: (أ)

1,031,200 التعزيز المؤسسي:مشروعات  (ب)

2,996,341  والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى: والمساعدة التقنية إعداد المشروعات  (ج)

5,020,447:المجموع 

  التقرير المرحلي

خطة إدارة إزالة تنفيذ  في ، بدأت حكومة سري النكاالتعزيز المؤسسيخالل المرحلة الثامنة من مشروع   -8
تنفيذھا  مل األنشطة التي بدأتوحدة األوزون الوطنية. وتشل الشاملتحت اإلشراف  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد ب متعلقةسياسات  وضعكعامل مذيب وب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  إزالةعلى 
، وأنشطة توعية التقنيينجمارك وموظفي العمل لتدريب  حلقاتدة عتنظيم و، وإنفاذھا الھيدروكلوروفلوروكربونية

وحدة األوزون الوطنية أيضا على وركزت . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خفضالرامية إلى جھود اللدعم 
والھالونات) من  المواد الكلوروفلوروكربونيةالمواد المستنفدة لألوزون األخرى (أي  إزالةاستدامة الحفاظ على 

، وإدخال بدائل خالية من المواد المستنفدة لألوزون، وتنسيق أخرى ية داعمةخالل فرض حظر وتدابير تشريع
بيانات وقدمت المواد المستنفدة لألوزون وصادرات واردات  رصدواصلت سري النكا وأنشطة التوعية. 

النكا  سري، عملت 2011في عام وكل عام. من والبرنامج القطري)  7(المادة واالستھالك في الوقت المناسب 
في الفريق العامل المفتوح العضوية واجتماعات الشبكات  ترئيس مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا، وشارك بوصفھا

  اإلقليمية.

  خطة العمل

دارة لتنفيذ اإلسري النكا تعزيز القدرات الوطنية في مجال تواصل خالل المرحلة المقبلة، من المتوقع أن   -9
المستھدفة واللوائح مزيد من السياسات الإدخال و؛ ورصدھا على نحو فعال ونيةالمواد الھيدروكلوروفلوروكرب إزالة
بروتوكول  بشأنأصحاب المصلحة جانب والحفاظ على الوعي وااللتزام من  ؛المواد المستنفدة لألوزون زالةإل

برامج على قبلين لعامين المة لالمزمع المحددةبعض األنشطة مل توتشالمواد المستنفدة لألوزون. إزالة مونتلایر و
خطة إدارة إزالة المواد  مشروعاتوأنشطة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأھداف خفض  ة بشأنستھدفمتوعية 

قرارات رصد المواد المستنفدة لألوزون، بالمعنية لسياسات ا، واجتماعات لجنة التنسيق الھيدروكلوروفلوروكربونية
قاعدة  وإدخال، 2013 /كانون الثانييناير 1بحلول ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونفرض حظر على واردات و

واالحتفال  ،الجمارك ھيئةتصدير والستيراد/االإدارة مراقبة ب تربط وحدة األوزون الوطنيةوبيانات تعمل الكترونيا 
الجارية  مشروعات، وتنسيق الھاواإلبالغ عنالمواد المستنفدة لألوزون جمع بيانات وبيوم األوزون الدولي السنوي، 

 وحدة األوزون الوطنيةتوفر في إطار ھذه المرحلة، سوالمواد المستنفدة لألوزون. إزالة واإلبالغ عن األخرى 
  .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةترصد عن كثب تنفيذ سالالزم و اإلرشاد

  
---  
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  الثانيالمرفق 
 ةالمقدم التعزيز المؤسسي اتمشروع اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية بشأن تجديد

  إلى االجتماع السابع والستين
  غانا

، والحظت مع لغانااستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   -1
التي تشتمل على تنفيذ خطة وأثناء ھذه المرحلة،  غانااإلنجازات التي حققتھا وحدة األوزون الوطنية في التقدير 
المواد المستنفدة لألوزون. وأقرت اللجنة  زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التخلص منإإدارة 

إلى أمانة األوزون والتي تبين المحافظة على اإلزالة  2011عام ل 7المادة بيانات التنفيذية مع التقدير بأن غانا قدمت 
بة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية بما يتوافق مع بروتوكول مونتلایر وأن البلد في حالة امتثال لتدابير الرقا

، في السنتين غانا تواصلأن ب لبروتوكول مونتلایر. وأثنت اللجنة التنفيذية على غانا إنجازاتھا وأعربت عن توقعھا
المواد ، بما في ذلك تحقيق األھداف المتعلقة بالمستنفدة لألوزون إزالة الموادأھداف على المحافظة المقبلتين، 

  .2015و 2013 يفي عامالھيدروكلوروفلوروكربونية 
  اإلسالمية) – ةإيران (جمھوري

التعزيز المؤسسي المعلومات المبلغ عنھا بشأن المرحلة الثامنة من مشروع استعرضت اللجنة التنفيذية   -2
 بيانات تنفيذ البرنامج القطري قدمتجمھورية إيران اإلسالمية ، والحظت مع التقدير أن لجمھورية إيران اإلسالمية

بروتوكول لامتثال لتدابير الرقابة حالة أن البلد في  والتي تبينأمانة الصندوق المتعدد األطراف إلى  2011لعام 
كما الحظت اللجنة التنفيذية أن البلد اتخذ خطوات كبيرة للشروع في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد مونتلایر. 

مقياس نيع أجھزة االستنشاق المزودة بإلزالة ومشروع تصالوطنية لخطة الالھيدروكلوروفلوروكربونية وإكمال 
تقديرھا للجھود التي تبذلھا  نوأعربت اللجنة التنفيذية علجرعات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية. ل

جمھورية تواصل أن ب ھاتوقعلخفض استھالك المواد المستنفدة لألوزون وأعربت عن  جمھورية إيران اإلسالمية
ية بنجاح باھر من أجل كلوروفلوروكربونھيدروال زالة الموادتنفيذ خطتھا إلتين المقبلتين، ، في السنإيران اإلسالمية

وخفضھا  2013في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتجميد استھالك المتمثلة في تحقيق األھداف األولية 
  .2015في عام في المائة  10بنسبة 

  سري النكا
لمرحلة الثامنة من مشروع التعزيز المؤسسي بشأن االمعلومات المبلغ عنھا استعرضت اللجنة التنفيذية   -3

إلى أمانة الصندوق المتعدد  2011بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام البلد قدم  مع التقدير أن تلسري النكا والحظ
تبين االحتفاظ بمجموع اإلزالة من المواد الكلوروفلوروكربونية بما يتوافق مع بروتوكول مونتلایر. والتي األطراف 

كما الحظت اللجنة التنفيذية أن البلد اتخذ خطوات كبيرة للشروع في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
لة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإكمال المشروعات الجارية للحفاظ على استدامة إزا

الرامية إلى خفض استھالك المواد المستنفدة  ھاجھودعلى سري النكا اللجنة التنفيذية الكلوروفلوروكربونية. وأثنت 
 زالة الموادتنفيذ خطتھا إل، في السنتين المقبلتين، سري النكا تواصلأن ب ھاتوقعلألوزون وأعربت عن 

المواد تجميد استھالك المتمثلة في تحقيق األھداف األولية ية بنجاح باھر من أجل كلوروفلوروكربونھيدروال
  .2015  في المائة في عام 10وخفضھا بنسبة  2013في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

--- 
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67

th
 Meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the  Implementation of the Montreal Protocol 

 

  2012 WORK PROGRAMME AMENDMENT 
 
 
I. EXECUTIVE SUMMARY 

 
The present document constitutes UNDP’s 2012 Work Programme Amendment and is being submitted 
for consideration of the ExCom at its 67th Meeting. The list of submissions for all funding requests 
submitted by UNDP to the 67th ExCom Meeting is tabulated in Annex 1 to this document. Project 
documentation 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 67th 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 

Ghana INS Institutional Strengthening Renewal (Phase X) 24 139,100 10,433 149,533 N/A 

Iran INS Institutional Strengthening Renewal (Phase IX) 24 173,511 13,013 186,524 N/A 

Sri Lanka INS Institutional Strengthening Renewal (Phase IX) 24 134,056 10,054 144,110 N/A 

Total (3 requests)  446,667 33,500 480,167   

 
Preparation funding requests 
 
UNDP is not submitting any requests for preparation funding to 67th ExCom meeting. 
 
Other requests for Non-investment projects 
 
UNDP is not submitting any requests for non-investment projects to 67th ExCom meeting. 
 
 
III.  SUMMARY OF FUNDING REQUESTS (WORK PROGRAMME AMENDMENT) 

 
The table below summarizes the funding requests for non-investment activities and proposals, as part 
of UNDP’s Work Programme Amendment for 2012, submitted to the 67th ExCom Meeting: 
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Country Type Title Duration 

(months) 
Amount Agency 

Fee 
Total Coop 

Agency 

Ghana INS Institutional Strengthening Renewal (Phase X) 24 139,100 10,433 149,533 N/A 

Iran INS Institutional Strengthening Renewal (Phase IX) 24 173,511 13,013 186,524 N/A 

Sri Lanka INS Institutional Strengthening Renewal (Phase IX) 24 134,056 10,054 144,110 N/A 

Total (3 requests)  446,667 33,500 480,167   
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ANNEX 1 
List of all UNDP submissions for funding to the 67th ExCom Meeting 

 

No Country Type Description 

Total Funding Request (US$) 
Funding Request for the 67th ExCom 

(US$) 

Amount 
Agency 

Fee 
Total Amount 

Agency 
Fee 

Total 

1 Ghana INS IS Renewal (Phase X) 139,100 10,433 149,533 139,100 10,433 149,533 

2 Ghana PHA 2nd tranche of HPMP 200,000 15,000 215,000 200,000 15,000 215,000 

3 Iran INS IS Renewal (Phase IX) 173,511 13,013 186,524 173,511 13,013 186,524 

4 Sri Lanka INS IS Renewal (Phase IX) 134,056 10,054 144,110 134,056 10,054 144,110 

Total: (4 Requests) 646,667 48,500 695.167 646,667 48,500 695.167 

 
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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