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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمـــاع الثامن و الســتون
مونتريال 7-3 ،ديسمبر/كانون األول 2012

التعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام 2012

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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تعليقات أمانة الصندوق المتعدد األطراف وتوصيتھا
يلتمس برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب( من اللجنة التنفيذية الموافقة على مبلغ  2,172,557دوالر
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أمريكي للتعديالت على برنامج عمله لعام  ،2012بدون تكاليف دعم الوكالة .والطلب مرفق بھذه الوثيقة.
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ترد األنشطة المقترحة في التعديالت على برنامج عمل يونيب في الجدول  1أدناه:
الجدول  :1التعديالت على برنامج عمل يونيب
البلد

النشاط/المشروع

القسم ألف :أنشطة موصى بالموافقة عليھا موافقة شاملة
ألف  .1تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الرابعة(
أنتيغوا وبربودا
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السابعة(
البحرين
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الخامسة(
بربادوس
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة العاشرة(
بوركينا فاسو
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السادسة(
جمھورية أفريقيا الوسطى
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السادسة(
كوت ديفوار
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السابعة(
الجمھورية الدومينيكية
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثانية(
إريتريا
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الخامسة(
غيانا
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السابعة(
ھندوراس
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثامنة(
جامايكا
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الخامسة(
الكويت
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السادسة(
كيرغستان
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السادسة(
ليسوتو
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الرابعة(
بيرو
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الخامسة(
سان كيتس ونيفيس
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثامنة(
سانت لوتشيا
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثانية(
الصومال
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السادسة(
توغو
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة التاسعة(
فييت نام
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السابعة(
اليمن
المجموع الفرعي أللف :1
تكاليف دعم الوكالة )ال شيء للتعزيز المؤسسي(
القسم باء :أنشطة موصى بھا بالنظر فيھا بشكل فردي
باء  .1تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الرابعة(
بوتسوانا
جمھورية كوريا
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلتين السادسة والسابعة(
الديمقراطية الشعبية
المجموع الفرعي لباء :1
باء  .2أنشطة البدء في التعزيز المؤسسي
أنشطة البدء في التعزيز المؤسسي
جنوب السودان
المجموع الفرعي لباء :2
المجموع الفرعي لباء:
المجموع الكلي
* مشروع ينظر فيه بشكل فردي.
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المبلغ المطلوب
)دوالر أمريكي(

المبلغ الموصى به
)دوالر أمريكي(

60,000
60,000
117,000
72,410
60,000
106,340
134,333
60,000
60,000
60,000
60,000
105,320
115,830
60,000
133,510
60,000
60,000
60,000
60,666
118,976
169,999
1,794,384

60,000
60,000
117,000
72,410
60,000
106,340
134,333
60,000
60,000
60,000
60,000
105,320
115,830
60,000
133,510
60,000
60,000
60,000
60,666
118,976
169,999
1,794,384

78,173

*

260,000

*

338,173
40,000
40,000
378,173
2,172,557

*
1,794,384
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القسم ألف :أنشطة موصى بالموافقة عليھا موافقة شاملة
ألف  .1تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
)أ(

انتيغوا وبربودا )المرحلة الرابعة( 60,000 :دوالر أمريكي

)ب(

البحرين )المرحلة السابعة( 60,000 :دوالر أمريكي

)ج(

بربادوس )المرحلة الخامسة( 117,000 :دوالر أمريكي

)د(

بوركينا فاسو )المرحلة العاشرة( 72,410 :دوالر أمريكي

)ھـ(

جمھورية أفريقيا الوسطى )المرحلة السادسة( 60,000 :دوالر أمريكي

)و(

كوت ديفوار )المرحلة السادسة( 106,340 :دوالر أمريكي

)ز(

الجمھورية الدومينيكية )المرحلة السابعة( 134,333 :دوالر أمريكي

)ح(

إريتريا )المرحلة الثانية( 60,000 :دوالر أمريكي

)ط(

غيانا )المرحلة الخامسة( 60,000 :دوالر أمريكي

)ي(

ھندوراس )المرحلة السابعة( 60,000 :دوالر أمريكي

)ك(

جامايكا )المرحلة الثامنة( 60,000 :دوالر أمريكي

)ل(

الكويت )المرحلة الخامسة( 105,320 :دوالر أمريكي

)م(

كيرغستان )المرحلة السادسة( 115,830 :دوالر أمريكي

)ن(

ليسوتو )المرحلة السادسة( 60,000 :دوالر أمريكي

)س(

بيرو )المرحلة الرابعة( 133,510 :دوالر أمريكي

)ع(

سان كيتس ونيفيس )المرحلة الخامسة( 60,000 :دوالر أمريكي

)ف(

سانت لوتشيا )المرحلة الثامنة( 60,000 :دوالر أمريكي

)ص(

الصومال )المرحلة الثانية( 60,000 :دوالر أمريكي

)ق(

توغو )المرحلة السادسة( 60,666 :دوالر أمريكي

)ر(

فييت نام )المرحلة التاسعة( 118,976 :دوالر أمريكي

)ش(

اليمن )المرحلة السابعة(  169,999دوالر أمريكي
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وصف المشروع
قدم يونيب الطلبات من أجل تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي لقائمة البلدان المذكورة أعاله .ويرد
-3
وصف الطلبات لھذه البلدان في المرفق األول لھذه الوثيقة.
تعليقات األمانة
استعرضت أمانة الصندوق التقارير النھائية للتعزيز المؤسسي وخطط العمل التي قدمھا يونيب نيابة عن
-4
حكومات أنتيغوا وبربودا والبحرين وباربادوس وبوركينا فاسو وجمھورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار
والجمھورية الدومينيكية وإريتريا وغيانا وھندوراس وجامايكا والكويت وكيرغستان وليسوتو وبيرو وسان كيتس
ونيفيس وسانت لوتشيا والصومال وتوغو وفييت نام واليمن والتي توفرت باستخدام الشكل المنقح لتجديدات التعزيز
المؤسسي الذي تمت الموافقة عليه في المقرر  ،43/61والحظت أن ھذه البلدان في حالة امتثال بأھداف إزالة المواد
المستنفدة لألوزون ومتطلبات اإلبالغ بموجب بروتوكول مونت﷼ ،كما أنھا قدمت أيضا تقارير تنفيذ برامجھا
القطرية لعام  ،2011والواجب تقديمھا في أول أيار/مايو  .2012أخذت األمانة في الحسبان المقررات 17/59
و ) 47/59أ( و  43/61عند نظرھا طلبات التعزيز المؤسسي ھذه ،وبصفة خاصة المقرر  43/61حيث قررت
اللجنة التنفيذية"أن تبقى على تمويل دعم التعزيز المؤسسي بمستوياته الحالية ،وتجدد مشروعات التعزيز المؤسسي
لفترة سنتين كاملتين ابتداء من االجتماع الحادي والستين".
توصيات األمانة
توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على طلبات تجديد التعزيز المؤسسي النتيغوا وبربودا والبحرين
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وباربادوس وبوركينا فاسو وجمھورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار والجمھورية الدومينيكية وإريتريا وغيانا
وھندوراس وجامايكا والكويت وكيرغستان وليسوتو وبيرو وسان كيتس ونيفيس وسانت لوتشيا والصومال وتوغو
وفييت نام واليمن بمستوى التمويل المبين في الجدول  1من ھذه الوثيقة .وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تعرب
لحكومات ھذه البلدان عن تعليقاتھا الواردة في المرفق الثاني لھذه الوثيقة.
القسم باء :أنشطة موصى بالنظر فيھا بشكل فردي
باء  .1تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
بوتسوانا :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الرابعة( 78,173) :دوالر أمريكي(
وصف المشروع
قدم يونيب طلبا لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبوتسوانا )المرحلة الرابعة( .ويرد وصف ھذا الطلب في
-6
المرفق األول لھذه الوثيقة.
تعليقات األمانة
عند استعراض طلب التعزيز المؤسسي ،الحظت األمانة أن التنظيمات الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون
-7
والتي تشمل نظام التراخيص والحصص للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،كان من المتوقع الموافقة عليھا خالل
الربع األول من عام  ،2013وأن بوتسوانا لم تصدق بعد على تعديالت مونت﷼ وبيجين على بروتوكول مونت﷼
بالرغم من المقرر  31/23الجتماع األطراف والذي ،من جملة أمور" :،يشجع بوتسوانا ،وھي ليست طرفا في
تعديل مونت﷼ على البروتوكول ولم تقم بعد نظام للتراخيص ،على التصديق على التعديل وإقامة نظام التراخيص
لرقابة الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون".
4
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أشار يونيب فيما يتعلق بالتصديق المنتظر على تعديالت مونت﷼ وبيجين ،إلى أن حكومة بوتسوانا قد
-8
أبلغت أمانة األوزون أن الحكومة قد وافقت على التصديق على التعديلين بتاريخ  27أيلول/سبتمبر  2012وأن
وثائق التصديق قد أرسلت إلى سفارتھا في نيويورك بتاريخ  9تشرين األول/أكتوبر  2012حتى يتم إيداعھا مكتب
الشؤون القانونية لألمم المتحدة في نيويورك.
الحظت األمانة أيضا أن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا
-9
قد قدمت للجنة التنفيذية لتنظر فيھا في اجتماعھا الخامس والستين ولكن تم سحبھا ألنه لم يتم بعد إقامة لنظام
تراخيص الستيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون .ونظرا ألن تلك التنظيمات الخاصة بالمواد المستنفدة
لألوزون ما زالت معلقة ،فلم يتم إعادة تقديم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مما يضع البلد في
مخاطرة احتمال عدم االمتثال بتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عام .2013
توصية األمانة
 - 10على ضوء المعلومات الواردة في تعليقات األمانة أعاله ،قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في تمويل
المرحلة الرابعة من طلب تجديد التعزيز المؤسسي لبوتسوانا الذي يغطي الفترة من كانون الثاني/يناير  2012إلى
كانون األول/ديسمبر  ،2013على أساس التفھم أنه لن يتم صرف أي تمويل حتى يتم نشر التنظيمات الخاصة
بالمواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك نظام تراخيص االستيراد والتصدير في الجريدة الرسمية ويتم الحصول على
تصديق من أمانة األوزون بأن نظام التراخيص قد أقيم حسب المادة  4باء ،الفقرة الرابعة من بروتوكول مونت﷼.
جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلتين السادسة والسابعة( )260,000
دوالر أمريكي(
وصف المشروع
 - 11قدم يونيب طلبا لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية والذي يغطي
المرحلتين التاليتين :المرحلة السادسة للفترة من كانون الثاني/يناير  2010إلى كانون األول/ديسمبر 2011
)مطلوب بأثر رجعي( والمرحلة السابعة للفترة من كانون الثاني/يناير  2012إلى كانون األول/ديسمبر .2013
ويرد وصف ھذا الطلب في المرفق األول لھذه الوثيقة.
تعليقات األمانة
 - 12قدم يونيب بالنيابة عن حكومة جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى االجتماع الحادي والستين طلبا
لتمويل المرحلة السادسة لتجديد التعزيز المؤسسي التي تغطي الفترة من كانون الثاني/يناير  2010إلى كانون
األول/ديسمبر  .2011وبمالحظة عدم التيقن بشأن مستقبل استدامة مشروع التعزيز المؤسسي بسبب استمرار
المشاكل المتعلقة بإجراءات صرف التمويل إلى البلد ،قررت اللجنة التنفيذية أن ترجئ دراسة الطلب إلى اجتماعھا
الرابع والستين )المقرر  .(27/61ونوقشت المسألة أيضا في االجتماع الرابع والستين )المقرر  (20/64واالجتماع
السادس والستين حيث طلبت اللجنة من يونيب والوكاالت المنفذة المعنية األخرى أن تعد أساليب أخرى بديلة
للصرف ،وھياكل تنظيمية وإجراءات رصد ،مع األخذ في االعتبار بتجربة الوكاالت األخرى العاملة في الميدان في
البلد )المقرر ) 15/66ك( ) .((2وقررت اللجنة التنفيذية أيضا إرجاء الموافقة على مشروع التعزيز المؤسسي
انتظارا لذلك التقرير )المقرر .(23/66
 - 13استجابة للمقرر ) 15/66ك( ) ،(2قدم يونيب إلى اجتماع الثامن والستين "تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ مقرر
اللجنة التنفيذية  15/66حول مشروع التعزيز المؤسسي بجمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية" .ويمكن الرجوع إلى
التقرير في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/6
5
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 - 14منذ إرجاء مشروع تجديد التعزيز المؤسسي في االجتماع الحادي والستين ،استمرت وحدة األوزون الوطنية
في تنفيذ جميع األنشطة المرتبطة بالمشروع ،كما تم تلخيصھا في المرفق األول بھذا التقرير .والحظت األمانة أن
البلد في حالة امتثال بأھداف إزالة المواد المستنفدة لألوزون ،ولديه نظم تراخيص وحصص عاملة تغطي المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وقدم في الميعاد المحدد جميع متطلبات اإلبالغ بموجب بروتوكول مونت﷼ والصندوق
المتعدد األطراف )تقرير تنفيذ البرنامج القطري( .وردا على سؤال ،أشار يونيب إلى أن التمويل الالزم لتنفيذ
األنشطة المرتبطة بالمرحلتين السادسة والسابعة قد وفرته باألساس الحكومة على حين قام يونيب بتمويل مشاركة
موظفي وحدة األوزون الوطنية في اجتماعات الشبكة.
توصيات األمانة
 - 15تبعا لنتائج المناقشة حول البند ) 5ج( من جدول ألعمال ،وعلى ضوء المعلومات الواردة في تعليقات
األمانة أعاله ،قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في الموافقة على:
)أ(

بصفة استثنائية ،المرحلة السادسة من مشروع تجديد التعزيز المؤسسي بجمھورية كوريا
الديمقراطية الشعبية التي تغطي الفترة من كانون الثاني/يناير  2010إلى كانون األول/ديسمبر
 ،2011على مستوى تمويل يبلغ  130,000دوالر أمريكي؛ و

)ب(

المرحلة السابعة من مشروع تجديد التعزيز المؤسسي التي تغطي الفترة من كانون الثاني/يناير
 2012إلى كانون األول/ديسمبر  ،2013على مستوى تمويل يبلغ  130,000دوالر أمريكي.

باء  .2أنشطة البدء في التعزيز المؤسسي
جنوب السودان :مشروع التعزيز المؤسسي )أموال بداية التشغيل( ) 40,000دوالر أمريكي(
وصف المشروع
 - 16بالنيابة عن حكومة جنوب السودان ،طلب يونيب تمويال للبدء في التعزيز المؤسسي لكي يتم ،من جملة
أمور ،إنشاء وتعزيز القدرة الوطنية في جنوب السودان إلدارة أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون لضمان
االمتثال ببروتوكول مونت﷼ .ويبلغ الطلب  40,000دوالر أمريكي كما قدم .وقد انضمت حكومة جنوب السودان
إلى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونت﷼ في كانون الثاني/يناير .2012
- 17

وخالل مرحلة البدء في التشغيل ،سيتم إنشاء وحدة األوزون باألھداف التالية:
)أ(

إنشاء وحدة وطنية لألوزون عاملة وفعالة بما في ذلك العاملين

)ب(

قيادة وتنسيق جميع أنشطة بروتوكول مونت﷼

)ج(

تنسيق جميع أنشطة اإلعداد لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية/البرنامج القطري

)د(

إعداد تشريع )تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون( يشمل الرقابة على جميع المواد المستنفدة
لألوزون ،ونظم الترخيص والحصص لواردات وصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
وحظر المواد الكلوروفلوروكربونية والھالونات ورابع كلوريد الكربون وسائر المواد المستنفدة
لألوزون المحظورة بموجب بروتوكول مونت﷼

)ھـ(

تطوير نظام رصد لواردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون
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)و(

جمع بيانات استھالك المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك بيانات سنوات األساس

)ز(

إعداد وتنفيذ استراتيجية توعية عامة

تعليقات األمانة
 - 18تلتزم حكومة جنوب السودان بالبدء في تنفيذ أنشطة تمكنھا من الوفاء ببروتوكول مونت﷼ في أقرب وقت
ممكن .وھي أجدد وأصغر عضو في أسرة بروتوكول مونت﷼ وذلك النضمامھا إلى البروتوكول في كانون
الثاني/يناير  2012فقط.
 - 19أبلغت األمانة يونيب أن أموال البداية تشكل التمويل األولي الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية لكي تمكن البلد
من البدء في أنشطة بروتوكول مونت﷼ داخل البلد .وسيتم األخذ في االعتبار بمستوى تمويل البداية الذي تم توفيره
عند اإلعداد لطلب مقبل لتمديد مساندة التعزيز المؤسسي ،وتكلفته الكاملة يتم حسابھا بناء على خط األساس الخاص
بالبلد وھو غير معروف حاليا.
توصية األمانة
 - 20قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على أموال البدء في التعزيز المؤسسي لجنوب السودان
على مستوى  40,000دوالر أمريكي كما يشير الجدول .1
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المرفق األول
مقترحات مشروعات التعزيز المؤسسي
أنتيغوا وباربودا :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
نوفمبر/تشرين الثاني 1998
المرحلة األولى:
نوفمبر/تشرين الثاني 2002
المرحلة الثانية:
ديسمبر/كانون األول 2004
المرحلة الثالثة:
المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة الرابعة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الرابعة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة الرابعة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية( )متوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.1

36,000
31,200
60,000
127,200
60,000
60,000
0
60,000
1998
2012
10.7
0.3
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.38
0.0
0.38
2011
554,750
345,879
3.0
3.0

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
موجز األنشطة

)أ(
)ب(
)ج(

اليونيب

األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

1

97,300
127,200
330,250
554,750
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التقرير المرحلي
كان ت أنش طة وح دة األوزون الوطني ة ناجح ة بدرج ة كبي رة بس بب الت زام الحكوم ة بتنفي ذ أنش طة بروتوك ول
.2
مونتريال وساعدت برامج تعليم الجمھور المتزايدة والمستمرة في التعاون مع أصحاب المصلحة على نحو كبير .وف ي
أثناء الفترة من ديسمبر/كانون األول -2006ديسمبر/كانون األول  ،2011ركز قدر كبير من األنشطة على خطة إدارة
اإلزالة النھائية؛ ومن ث م ،وجھ ت األم وال نح و ھ ذه األنش طة .وش مل ذل ك أيض ا الت دريب ف ي إط ار مب ادرة الجم ارك
الخضراء حيث اشتركت أنتيغوا وباربودا في حلقات العمل الدولية .وتحملت الحكوم ة المص روفات التش غيلية بالعالق ة
إلى إيجار مساحة المكاتب ،والمرافق )السيما الكھرب اء ،والھوات ف المحلي ة والمي اه( .ودفع ت المص روفات إل ى وح دة
األوزون الوطنية حتى أواخر عام  2010مع أول المصروفات؛ ومنذ ذلك الوقت ،استمر عمل وحدة األوزون الوطنية
وم ن المتوق ع أن تس تمر المص روفات م ع اس تالم أم وال جدي دة .واس تطاعت وح دة األوزون الوطني ة القي ام بأنش طتھا
أساسا من المساھمات العينية من الحكومة؛ ومع ذلك لم يتأثر االمتثال ألھداف بروتوكول مونتريال .واستطاعت وحدة
األوزون الوطنية أن تنجز أعمالھا مما سمح ألنتيغوا وباربودا اإلبقاء على االمتثال بموجب بروتوكول مونتريال .وفي
أثناء المراحل األخي رة م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي ،أح رز تق دم نح و تحس ين تنفي ذ نظ ام إص دار الت راخيص ،م ن
خالل مطالبة السلطات ب إدراج حص ص الھي دروكلوروفلوروكربون ف ي التش ريع المتعل ق ب المواد المس تنفدة ل ألوزون
ابتداء من عام  .2013وقد ساعد االتصال المس تمر م ع الجم ارك والمس توردين والتقني ين وح دة األوزون الوطني ة ف ي
جمع البيانات والتحقق منھا .وكانت أنشطة زيادة التوعية والتدريب قنوات مفيدة أيضا إلعالم جميع أصحاب المصلحة
ع ن االلتزام ات باإلزال ة المعجل ة للھي دروكلوروفلوروكربون ،فض ال ع ن تيس ير إع داد خط ة إدارة إزال ة
الھيدروكلوروفلوروكربون.
خطة العمل
يجري المزيد من تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة ،من أجل ضمان أن الب رامج واألنش طة الوطني ة للبل د
.3
تتم تمشيا مع الصالحيات بموج ب البروتوك ول .وف ي أثن اء المرحل ة القادم ة م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي ،س تعزز
وحدة األوزون الوطنية من نظام إص دار الت راخيص وذل ك بإدخ ال حص ص ل واردات الھي دروكلوروفلوروكربون ف ي
تشريعھا الحالي .وسوف يساھم في وفاء البلد ألھداف بروتوكول مونتريال في عامي  2013و 2015الدعم المؤسس ي
والسياسي ،والتنفيذ ف ي الوق ت المناس ب لألنش طة ال واردة ف ي خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون ،وإش راك
أص حاب المص لحة ف ي البرمج ة ،وأنش طة التوعي ة العام ة وبن اء الق درات م ع التركي ز عل ى إزال ة
الھيدروكلوروفلوروكربون.
البحرين :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
المرحلة األولى:
المرحلة الثانية:
المرحلة الثالثة:
المرحلة الرابعة:
المرحلة الخامسة:
المرحلة السادسة:

اليونيب
أكتوبر/تشرين األول 1996
يوليو/تموز 2000
ديسمبر/كانون األول 2003
نوفمبر/كانون الثاني 2005
نوفمبر/تشرين الثاني 2007
أبريل/نيسان 2010
المجموع:

المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة السابعة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة السابعة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة السابعة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
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66,000
44,000
57,200
60,000
60,000
52,500
339,700
60,000
60,000
0
60,000
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موجز المشروع والموجز القطري
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:

1996
قُدم إلى ھذا
االجتماع

تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليو/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليو/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.4

0.0
0.0
0.0
0.0
57.32
0.0
57.32
2011
2,051,513
1,637,675
97.9
97.9

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

135.4
38.9
0.8
22.7
51.9
0.0

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

710,813
339,700
1,001,000
2,051,513

التقرير المرحلي
ت م تنفي ذ المرحل ة السادس ة م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي للبح رين بنج اح وحقق ت جمي ع أھ دافھا المتوقع ة.
.5
وكان الھدف الرئيس ي لمش روع التعزي ز المؤسس ي دع م البح رين م ن الوجھ ة التقني ة والمالي ة عل ى أداء اس تراتيجيتھا
إلزالة المواد المستنفدة لألوزون من أجل الوفاء بالتزاماتھا تجاه بروتوكول مونتريال وتسوياته وتعديالته .وتتم الرقابة
على المواد المستنفدة لألوزون من خالل تنفيذ التشريع المحلي )األمر الوزاري رقم  1لعام  1999فيما يتعل ق بالرقاب ة
عل ى الم واد المس تنفدة ل ألوزون( ال ذي يتض من نظ ام إص دار ت راخيص وحص ص االس تيراد والتص دير ،وت م إنف اذه
بص رامة مم ا مك ن البح رين م ن تحقي ق التزام ات بروتوك ول مونتري ال .وب دأت البح رين أيض ا ف ي نظ ام إلص دار
الت راخيص الستيراد/تص دير الھي دروكلوروفلوروكربون ونظ ام الحص ص .والبح رين ف ي وض ع يس مح لھ ا بإص دار
تصاريح لتقنيي التبريد وتكييف الھواء بالتعاون م ع س لطات الت راخيص المعني ة ،مم ا سيس اعد ف ي تحس ين األداء ل دى
الرقاب ة عل ى الم واد المس تنفدة ل ألوزون .وعل ى الص عيد ال وطني ،تس اھم وح دة األوزون الوطني ة ف ي التوعي ة العام ة
بالتع اون م ع إدارة التوعي ة البيئي ة لتق ديم ع روض ع ن طبق ة األوزون والم واد المس تنفدة ل ألوزون ،وھ ي نش طة ف ي
األنشطة اإلقليمية للتوعية في المكتب اإلقليمي لغ رب آس يا .وتق دم البح رين أيض ا مس اھمة جي دة للغاي ة ف ي اجتماع ات
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الش بكات ،والفري ق العام ل المفت وح العض وية ،واجتم اع األط راف واجتماع ات اللجن ة التنفيذي ة وحلق ات العم ل
المواض يعية .وبجان ب ذل ك ،تس ھم وح د األوزون الوطني ة ف ي ال دورات التدريبي ة لض باط الجم ارك الج دد .وتق دم ف ي
الوقت المناسب التقارير المرحلية بشأن بيانات المادة  7والتقارير القطرية.
خطة العمل
يعتبر تنفيذ متطلبات بروتوكول مونتريال التزاما رئيسيا لتحقيق إزالة المواد المستنفدة لألوزون في البحرين،
.6
الذي تقوم به وحدة األوزون الوطنية في البحرين ف ي اللجن ة العام ة لحماي ة الم وارد البحري ة ،والبيئ ة واألحي اء البري ة
) (PCPMREWبص فتھا ھيئ ة حكومي ة .ووح دة األوزون الوطني ة ف ي البح رين مس تعدة لب دء تنفي ذ برن امج إزال ة
الھي دروكلوروفلوروكربون م ن خ الل تجمي د االس تيراد بحل ول يناير/ك انون الث اني  2013وفق ا لنظ ام حص ص
الھي دروكلوروفلوروكربون ولج داول التع ديالت لع ام  .2007وس يتم اس تعراض التش ريع ال وطني بش أن الرقاب ة عل ى
المواد المستنفدة لألوزون وتحديث ه .وستس تمر وح دة األوزون الوطني ة ف ي تعي ين مفتش ين بيئي ين عل ى الح دود للرقاب ة
على جميع أنواع المواد المستنفدة لألوزون وذلك بالتعاون مع ضباط الجمارك ،والمفتشين البيئيين على الحدود ،بجمع
وإحالة البيانات بشأن المواد المستنفدة لألوزون إلى وح دة األوزون الوطني ة عل ى أس اس ش ھري ،وذل ك الستعراض ھا
واعتمادھ ا .وانتھ ت وح دة األوزون الوطني ة م ن إع داد خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون بالتع اون م ع
الوكاالت المنفذة وبدعم منھا من أجل تقديمھا إلى اللجنة التنفيذية .ومع وصول التصديق على تعديل بيجين إل ى مجل س
الوزراء ،فإن وحدة األوزون الوطنية على ثقة بأن التص ديق س يأتي قريب ا وبالت الي خ الل ال دورة القادم ة م ن مش روع
التعزيز المؤسسي ) ،(2014-2013وسيتم حل مسألة التصديق.
بربادوس :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
ديسمبر/كانون األول 1994
المرحلة األولى:
نوفمبر/تشرين الثاني  1998وأبريل/نيسان 2004
المرحلة الثانية:
يوليو/تموز 2005
المرحلة الثالثة:
يوليه/تموز 2010
المرحلة الرابعة:
المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة الخامسة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الخامسة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة الخامسة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
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اليونيب
136,000
90,000
117,000
117,000
460,000
117,000
117,000
0
117,000
1994
لم يقدم بعد
21.5
0.0
0.0
0.0
3.7
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
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موجز المشروع والموجز القطري
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.7

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

2.65
0.0
2.65
2011
1,109,931
927,702
32.3
27.1

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

0
460,000
649,931
1,109,931

التقرير المرحلي
ط وال م دة المرحل ة الرابع ة م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي ،حافظ ت برب ادوس عل ى التزاماتھ ا التنظيمي ة
.8
والتزاماتھا باإلبالغ عن االمتثال بموجب بروتوكول مونتريال .وكانت اإلنج ازات الرئيس ية المحقق ة كم ا يل ي :تش غيل
مالئم للنظام التنظيمي للمواد المستنفدة لألوزون يغط ي جمي ع الم واد الكيميائي ة الخاض عة للرقاب ة بموج ب بروتوك ول
مونتري ال ،ونظ ام إلص دار الت راخيص الستيراد/تص دير الم واد المس تنفدة ل ألوزون المتداول ة تجاري ا؛ وخط ة الرص د
المستمر إلزالة المواد المستنفدة لألوزون لغرض االلتزام لبروتوكول مونتريال؛ وتقديم البيان ات المطلوب ة إل ى أم انتي
األوزون والصندوق المتعدد األطراف في الوقت المناسب؛ والتقدم على نحو مرضي في أنش طة زي ادة التوعي ة العام ة
الجارية التي تشمل معلومات عن حالة تنفيذ بروتوكول مونتريال على الصعيد ال وطني واإلقليم ي وال دولي ،والتش ريع
المحلي والمؤسسات المحلية ،وتأثيرات طبقة األوزون المستنفدة ،وتدابير لحماي ة ال ذات م ن التع رض المف رط لألش عة
فوق البنفسجية الضارة؛ والمشاركة في االجتماعات اإلقليمية والدولية ف ي إط ار بروتوك ول مونتري ال؛ وتعزي ز زي ادة
توعية أصحاب المصلحة الوطنيين حول إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.
خطة العمل
تغط ي األنش طة المخطط ة لض مان اس تدامة الت زام برب ادوس لبروتوك ول مونتري ال م ن أج ل إزال ة الم واد
.9
المس تنفدة ل ألوزون للمرحل ة القادم ة ،م ن أول م ارس/آذار  2013إل ى  28فبراير/ش باط  ،2015تغط ي ع دة مس ائل
وتنطوي على م ا يل ي :االس تمرار ف ي رقاب ة ورص د تنفي ذ نظ ام إص دار ت راخيص االستيراد/التص دير؛ واإلبق اء عل ى
االتصال بين نقطة االتصال الوطنية وسلطات البلد مع األم انتي وم ع الوك االت المنف ذة لبروتوك ول مونتري ال وتعزي ز
ذلك االتصال؛ وتحدي د التجمي د الس تھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي ع ام  2013وتنفي ذ الج دول الزمن ي
لإلزالة تمشيا مع إس تراتيجية البل د المبين ة ف ي خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون؛ ومزي د م ن إع داد وتنفي ذ
مبادرات برامج المشروعات الموصى بھا ف ي خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون؛ وإج راء تقييم ات س نوية
التجاھات األسواق الدولية للھيدروكلوروفلوروكربون والتبريد وتكييف الھواء إلسداء المشورة حول إستراتيجية خطة
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون وتحديث ھذه االستراتيجية؛ واالستمرار في أنش طة ال تعلم العام ة لزي ادة التوعي ة ب ين
الجمھور العام فضال عن بين صناع السياسات والقرارات من أجل اإلبقاء على المسائل المتعلقة بحماية طبقة األوزون
كمسائل ذات أولوية.
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بوتسوانا :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
المرحلة األولى :يوليو/تموز 1994
ديسمبر/كانون األول 2003
المرحلة الثانية:
نوفمبر/تشرين الثاني 1996
المرحلة الثالثة:

اليونيب

المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة الرابعة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الرابعة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة الرابعة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.10

78,173
0
0
0
1994
لم يقدم بعد
6.9
5.2
0.0
0.0
11.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2.68
0.0
2.68
2011
1,002,516
906,384
8.3
7.5

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

90,200
78,173
78,173
246,546

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

205,000
246,546
550,970
1,002,516

التقرير المرحلي
يستمر تنفيذ أنش طة بروتوك ول مونتري ال ف ي بوتس وانا بنج اح .وف ي أثن اء الفت رة الش املة ف ي اإلب الغ ،نف ذت
.11
وح دة األوزون الوطني ة ف ي بوتس وانا األنش طة المطلوب ة ف ي إط ار أنش طة التعزي ز المؤسس ي وخط ة إدارة اإلزال ة
6
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النھائية .وانتھت وحدة األوزون الوطنية من صياغة لوائح المواد المستنفدة ل ألوزون وق دمتھا للموافق ة عليھ ا .وق دمت
الوح دة الوطني ة أيض ا ص كوك التص ديق إل ى الحكوم ة للموافق ة عليھ ا .وب دأت الوح دة الوطني ة ف ي برن امج للتوعي ة،
وتدريب ضباط الجمارك ،وتقني ي التبري د .وق دمت بوتس وانا بيان ات ع ام  2011إل ى أمان ة األوزون وأمان ة الص ندوق
المتعدد األطراف وحافظ البلد على نس بة النس بة المتوقع ة البالغ ة  100ف ي المائ ة م ن الكلوروفلوروكرب ون وذل ك ع ن
طريق األنشطة الجارية في البلد لإلبقاء على استھالك صفري من المواد الكلوروفلوروكربونية.
خطة العمل
إن وحدة األوزون الوطنية ھي السلطة المس ؤولة ع ن تنس يق وتنفي ذ برن امج التعزي ز المؤسس ي ورص د تنفي ذ
.12
خطة إدارة اإلزالة النھائية وأنشطة إعداد خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في وزارة البيئة واألحياء البرية
والس ياحة .وسيس عى البل د إل ى تنفي ذ خط ة عمل ه لض مان االمتث ال المس تمر لبروتوك ول مونتري ال .وستس تمر وح دة
األوزون الوطنية في برنامج تدريب التقنيين في قطاع التبريد .وسيتم تدريب ضباط الجم ارك ل دعم تنفي ذ وإنف اذ ل وائح
المواد المستنفدة لألوزون بمجرد الموافقة عليھا .وستواصل وحدة األوزون الوطني ة برن امج زي ادة التوعي ة م ن خ الل
وسائل اإلعالم ،والمنظمات غير الحكومية ،وحلقات العمل ،وتوزيع م واد التوعي ة مث ل الص حف اليومي ة ،والكتيب ات،
والمنشورات وخالفه إلى الصناعة وأصحاب المصلحة.
بوركينا فاسو :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
المرحلة األولى:
المرحلة الثانية:
المرحلة الثالثة:
المرحلة الرابعة:
المرحلة الخامسة:
المرحلة السادسة
المرحلة السابعة:
المرحلة الثامنة:
المرحلة التاسعة

اليونيب
نوفمبر/تشرين الثاني 1993
مايو/أيار 1997
مارس/آذار 1999
مارس/آذار 2001
نوفمبر/تشرين الثاني 2002
ديسمبر/كانون األول 2004
نوفمبر/تشرين الثاني 2006
نوفمبر/تشرين الثاني 2008
ديسمبر/كانون األول 2010
المجموع:

المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة العاشرة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة العاشرة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة العاشرة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
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83,500
55,700
55,700
55,700
72,410
72,410
72,410
72,410
72,410
612,650
72,410
72,410
0
72,410
1993
2010
36.3
5.3
0.0
0.0
28.9
0.0
0
0
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موجز المشروع والموجز القطري
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.13

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

0
0
27.93
0.0
27.93
2011
1,878,750
1,631,766
76.8
76.8

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

335,000
612,650
931,100
1,878,750

التقرير المرحلي
إن األنشطة التي أجريت في سياق مشروع التعزيز المؤسسي لبوركينا فاسو في الفت رة  2011و 2012كان ت
.14
مرضية .وكان الھدف الرئيسي من مش روع التعزي ز المؤسس ي لھ ذه الفت رة اس تمرار اإلزال ة الكامل ة للم واد المس تنفدة
ل ألوزون الرئيس ية بم ا ف ي ذل ك الكلوروفلوروكرب ون م ن خ الل أنش طة وح دة األوزون الوطني ة مث ل :أنش طة زي ادة
التوعية العام بما في ذلك التلفزيون والراديو وإصدار مواد التوعية بما فيھا األنشطة أثن اء االحتف ال بي وم األوزون ك ل
ع ام والوص ول إل ى ص انعي الق رار؛ ونش ر معلوم ات ع ن التكنولوجي ات الجدي دة وب دائل الم واد المس تنفدة ل ألوزون؛
والنھ وض بأنش طة اإلزال ة وتنس يقھا وھ ي األنش طة المح ددة ف ي البرن امج القط ري؛ وإنف اذ نظ ام إص دار الت راخيص
وتشريعات للم واد المس تنفدة ل ألوزون بم ا ف ي ذل ك برومي د الميثي ل ،والھالون ات ،والم ذيبات وغيرھ ا؛ ورص د وتقي يم
التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون؛ وتنظيم وتنفيذ ورص د أنش طة الت دريب ف ي إط ار خط ة
إدارة اإلزالة النھائية؛ وأنشطة التنسيق بين الحكومة والمنظمات الدولية األخرى ذات الص لة )أمان ة الص ندوق المتع دد
األط راف وأمان ة األوزون ،والوك االت المنف ذة ،وغيرھ ا(؛ وإب الغ بيان ات االس تھالك إل ى أمان ة األوزون عل ى النح و
المطلوب في متطلبات اإلبالغ بموجب الم ادة  7م ن البروتوك ول وذل ك بحل ول  30س بتمبر/أيلول )وإن أمك ن ،بحل ول
 30يونيو/حزيران( كل عام بالنسبة لبيانات السنة السابقة؛ وإبالغ أمانة الصندوق المتعدد األطراف عن التقدم المح رز
في تنفيذ البرنامج القطري بحلول  1مايو/أيار من كل عام بالنسبة لبيانات السنة السابقة.
خطة العمل
يتمث ل الھ دف الرئيس ي م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي لفت رة الس نتين الق ادمتين ) 2013إل ى  (2014ف ي
.15
استمرار االمتثال لإلزالة الكامل ة للھالون ات الت ي تحت وي عل ى الكلوروفلوروكرب ون والم واد األخ رى وض مان تجمي د
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون على النحو المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال .وستكون األنشطة الرئيسية ما
يلي :ضمان استمرارية أنشطة وحدة األوزون؛ واالستمرار في نشر المعلومات وزيادة التوعية إلى أصحاب المصلحة
من صناع القرار والجمھ ور الع ام؛ وتنس يق تنفي ذ أنش طة خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون؛ وتيس ير إنف اذ
التدابير التنظيمية لمنع واردات المواد المستنفدة ل ألوزون واس تخدامھا عل ى النح و المنص وص علي ه ف ي ل وائح الم واد
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المستنفدة لألوزون في االتحاد االقتص ادي والنق دي لغ رب أفريقي ا )(UEMOA؛ وجم ع البيان ات واإلب الغ عنھ ا إل ى
أمانة األوزون واإلبالغ عن التقدم المحرز في البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف.
جمھورية أفريقيا الوسطى :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
نوفمبر/تشرين الثاني 1995
المرحلة األولى:
نوفمبر/تشرين الثاني 1998
المرحلة الثانية:
نوفمبر/تشرين الثاني 2002
المرحلة الثالثة:
أبريل/نيسان 2005
المرحلة الرابعة:
المرحلة الخامسة :أبريل/نيسان 2009

اليونيب

المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة السادسة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة السادسة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة السادسة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.16

60,000
60,000
0
60,000
1995
2011
11.2
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.02
0.0
12.02
2011
1,149,051
748,679
11.4
6.3

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

45,600
30,400
39,520
60,000
60,000
235,520

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:
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287,000
235,520
626,531
1,149,051
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التقرير المرحلي
خالل المرحلة الخامسة من مشروع التعزيز المؤسسي في جمھورية أفريقيا الوسطى ،كان التنفيذ جاريا عل ى
.17
نحو مرض ي .وت م التش غيل الكام ل لوح دة األوزون الوطني ة .وكان ت األنش طة الت ي نف ذت ف ي س ياق مش روع التعزي ز
المؤسسي لجمھورية أفريقيا الوسطى مرضية في الفت رة م ن  2011إل ى  .2012وتمث ل الھ دف الرئيس ي م ن مش روع
التعزيز المؤسسي لھذه الفترة في تحقيق إزالة كاملة للمواد المستنفدة لألوزون الرئيس ية بم ا فيھ ا الكلوروفلوروكرب ون
واإلبق اء عل ى ھ ذه اإلزال ة بحل ول  1يناير/ك انون الث اني  2010وذل ك ف ي معظم ه م ن خ الل أنش طة وح دة األوزون
الوطنية ،مثل :أنشطة زيادة التوعية العامة من خالل التلفزيون والراديو وإص دار م واد التوعي ة بم ا ف ي ذل ك األنش طة
في أثناء االحتفال بيوم األوزون في كل عام والوصول إلى صناع القرار؛ ونشر معلوم ات ع ن التكنولوجي ات الجدي دة
وب دائل الم واد المس تنفدة ل ألوزون؛ والنھ وض بأنش طة اإلزال ة المح ددة ف ي البرن امج القط ري وتنس يقھا؛ وإنف اذ نظ ام
إصدار التراخيص والتشريع للمواد المستنفدة لألوزون بما فيھا بروميد الميثيل والھالونات والمذيبات وغيرھا؛ ورصد
وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون؛ وتنظيم وتنفيذ ورصد أنشطة الت دريب ف ي إط ار
خطة إدارة اإلزالة النھائية؛ والتنسيق بين الحكومة والمنظمات الدولية ذات الصلة )أمانتي الصندوق المتعدد األط راف
واألوزون ،والوك االت المنف ذة ،وغيرھ ا(؛ وإب الغ بيان ات االس تھالك إل ى أمان ة األوزون عل ى النح و المطل وب ف ي
متطلب ات اإلب الغ بموج ب الم ادة  7م ن البروتوك ول وذل ك بحل ول  30س بتمبر/أيلول )وإن أمك ن ،بحل ول 30
يونيو/حزيران( كل عام بالنسبة لبيانات السنة السابقة؛ وإبالغ أمانة الصندوق المتعدد األطراف عن التقدم المح رز ف ي
تنفيذ البرنامج القطري بحلول  1مايو/أيار من كل ع ام بالنس بة لبيان ات الس نة الس ابقة؛ وإع داد وثيق ة خط ة إدارة إزال ة
الھيدروكلوروفلوروكربون في البلد والبدء في تنفيذھا.
خطة العمل
يتمث ل الھ دف الرئيس ي م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي لفت رة الس نتين الق ادمتين ) 2013إل ى  (2014ف ي
.18
اس تمرار االمتث ال لإلزال ة الكامل ة للكلوروفلوروكرب ون ،والھالون ات والم واد األخ رى وض مان تجمي د اس تھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون على النح و المطل وب بموج ب بروتوك ول مونتري ال .وس تكون األنش طة الرئيس ية م ا يل ي:
ض مان اس تمرارية أنش طة وح دة األوزون؛ واالس تمرار ف ي نش ر المعلوم ات وزي ادة التوعي ة إل ى ص ناع الق رار،
وأص حاب المص لحة والجمھ ور الع ام؛ وتنس يق تنفي ذ أنش طة خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون؛ وجم ع
البيان ات واإلب الغ عنھ ا إل ى أمان ة األوزون واإلب الغ ع ن التق دم المح رز ف ي البرن امج القط ري إل ى أمان ة الص ندوق
المتعدد األطراف.
كوت ديفوار :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
بوليو/تموز 1994
المرحلة األولى:
نوفمبر/تشرين الثاني  1998ويوليو/تموز 2004
المرحلة الثانية:
أبريل/نيسان 2006
المرحلة الثالثة:
المرحلة الرابعة :نوفمبر/تشرين الثاني 2007
المرحلة الخامسة :ديسمبر/كانون األول 2010
المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة السادسة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة السادسة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة السادسة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
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اليونيب
122,810
81,800
106,340
106,340
106,340
523,630
106,340
106,340
0
106,340
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موجز المشروع والموجز القطري
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.19

294.2
0.0
0.0
0.0
63.8
8.1
0.0
0.0
0.0
0.0
65.9
0.0
65.9
2011
5,029,737
1,719,412
467.4
148.4

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

1994
2012

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

3,325,957
523,630
1,180,150
5,029,737

التقرير المرحلي
كان ت األنش طة المنف ذة ف ي س ياق مش روع التعزي ز المؤسس ي ف ي ك وت ديف وار مرض ية ف ي الفت رة 2011
.20
و .2012وتمثل الھدف الرئيسي من مشروع التعزيز المؤسس ي لھ ذه الفت رة ف ي االس تمرار ف ي اإلزال ة الكامل ة للم واد
المستنفدة ل ألوزون الرئيس ية بم ا فيھ ا الكلوروفلوروكرب ون وإع داد خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون م ن
خالل أنشطة وحدة األوزون الوطنية ،مثل :أنشطة زيادة التوعية العامة بما في ذلك التلفزيون والراديو ،وإصدار مواد
التوعي ة بم ا ف ي ذل ك األنش طة ف ي أثن اء االحتف ال بي وم األوزون ف ي ك ل ع ام والوص ول إل ى ص ناع الق رار؛ ونش ر
معلومات عن التكنولوجيات الجديدة وبدائل المواد المستنفدة لألوزون؛ والنھوض بأنشطة اإلزالة المحددة في البرن امج
القط ري وتنس يقھا؛ وإنف اذ نظ ام إص دار الت راخيص والتش ريع للم واد المس تنفدة ل ألوزون بم ا فيھ ا برومي د الميثي ل
والھالونات والمذيبات وغيرھا؛ ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة إزالة المواد المس تنفدة ل ألوزون؛ وتنظ يم
وتنفيذ ورصد أنشطة التدريب في إط ار خط ة إدارة اإلزال ة النھائي ة؛ والتنس يق ب ين الحكوم ة والمنظم ات الدولي ة ذات
الصلة )أمانتي الصندوق المتع دد األط راف واألوزون ،والوك االت المنف ذة ،وغيرھ ا(؛ وإب الغ بيان ات االس تھالك إل ى
أمان ة األوزون عل ى النح و المطل وب ف ي متطلب ات اإلب الغ بموج ب الم ادة  7م ن البروتوك ول وذل ك بحل ول 30
سبتمبر/أيلول )وإن أمكن ،بحلول  30يونيو/حزيران( كل ع ام بالنس بة لبيان ات الس نة الس ابقة؛ وإب الغ أمان ة الص ندوق
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المتعدد األطراف عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القطري بحلول  1مايو/أيار م ن ك ل ع ام بالنس بة لبيان ات الس نة
السابقة.
خطة العمل
يتمث ل الھ دف الرئيس ي م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي لفت رة الس نتين الق ادمتين ) 2013إل ى  (2014ف ي
.21
استمرار االمتثال لإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية ،والھالونات والم واد األخ رى وض مان تجمي د اس تھالك
الھي دروكلوروفلوروكربون عل ى النح و المطل وب بموج ب بروتوك ول مونتري ال .وس تكون األنش طة الرئيس ية ض مان
اس تمرارية أنش طة وح دة األوزون؛ واالس تمرار ف ي نش ر المعلوم ات وزي ادة التوعي ة ب ين ص ناع الق رار ،وأص حاب
المصلحة والجمھور العام؛ وتنس يق تنفي ذ أنش طة خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون؛ وتيس ير إنف اذ الت دابير
التنظيمية لمنع واردات المواد المستنفدة لألوزون واستخدامھا على النحو المنصوص علي ه ف ي ل وائح الم واد المس تنفدة
ل ألوزون ف ي االتح اد االقتص ادي والنق دي لغ رب أفريقي ا )(UEMOA؛ وجم ع البيان ات واإلب الغ عنھ ا إل ى أمان ة
األوزون واإلبالغ عن التقدم المحرز في البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف.
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
فبراير/شباط 1997
المرحلة األولى:
ديسمبر/كانون األول 2000
المرحلة الثانية:
ديسمبر/كانون األول 2003
المرحلة الثالثة:
نوفمبر/تشرين الثاني 2005
المرحلة الرابعة:
نوفمبر/تشرين الثاني 2007
المرحلة الخامسة:

اليونيب

المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة السادسة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة السادسة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة السادسة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
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142,560
95,040
123,552
123,552
130,000
614,704
260,000
0
0
0
1997
2007
411.7
0.0
1,285.2
7.7
78.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
90.04
0.0
90.04
2011
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موجز المشروع والموجز القطري
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.22

20,685,744
20,407,840
7,557.6
7,369.3

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

18,114,540
614,704
1,956,500
20,685,744

التقرير المرحلي
نف ذت جمھوري ة كوري ا الش عبية الديمقراطي ة عل ى نح و فع ال نظ ام لرص د والرقاب ة عل ى الم واد المس تنفدة
.23
ل ألوزون ،بم ا ف ي ذل ك نظ ام الحص ص؛ وأكمل ت اإلع داد لخط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون؛ وحس نت
التوعية العامة والمع ارف بش أن إزال ة الم واد المس تنفدة ل ألوزون؛ وض منت ال دعم م ن ال وزارات ح ول أنش طة إزال ة
الم واد المس تنفدة ل ألوزون؛ وش جعت عل ى التع اون ال دولي واإلقليم ي بش أن تنفي ذ بروتوك ول مونتري ال؛ وامتثل ت
لمتطلبات اإلبالغ التابعة ألمانة األوزون واللجنة التنفيذية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.
خطة العمل
يتمثل الھدف من المشروع في تنفيذ نظام فعال لرصد والرقاب ة عل ى الم واد المس تنفدة ل ألوزون للرقاب ة عل ى
.24
تج ارة الم واد المس تنفدة ل ألوزون والمنتج ات الت ي تس تخدم الم واد المس تنفدة ل ألوزون بم ا ف ي ذل ك مب ادرات التع اون
اإلقليمي؛ وتنفيذ برنامج للتوعية موجه إلى القطاعات )التبريد والرغاوي وغيرھا( من أجل االنتقال السلس إلى عص ر
خالي من المواد المستنفدة لألوزون التي تتضمن األنشطة المتعلق ة بالھي دروكلوروفلوروكربون اس تنادا إل ى مقترح ات
اإلزال ة للم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ،وتج ري حالي ا مش اورات بش أنھا؛ وتنفي ذ خط ة إدارة إزال ة
الھيدروكلوروفلوروكربون بالتنسيق الوثيق مع يونيب ويونيدو؛ وضمان الدعم من الوزارات بشأن أنشطة إزالة المواد
المستنفدة لألوزون؛ والنھوض بالتعاون الدولي واإلقليمي بشأن تنفيذ البروتوكول؛ واالمتثال لمتطلب ات اإلب الغ التابع ة
ألمانة األوزون واللجنة التنفيذية واليونيب.
الجمھورية الدومينيكية :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
يوليو/تموز 1995
المرحلة األولى:
نوفمبر/تشرين الثاني 1999
المرحلة الثانية:
أبريل/نيسان 2003
المرحلة الثالثة:
أبريل/نيسان 2006
المرحلة الرابعة:
نوفمبر/تشرين الثاني 2008
المرحلة الخامسة:
ديسمبر/كانون األول 2010
المرحلة السادسة

اليونيب

المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة السابعة( )دوالر أمريكي(:
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موجز المشروع والموجز القطري
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة السابعة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة السابعة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.25

539.8
4.2
29.0
3.6
51.2
104.2
0.5
0.0
0.0
0.0
50.11
0.0
50.61
2011
7,577,668
6,149,705
675.8
680.3

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

134,333
0
134,333
1995
2011

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

4,982,354
795,332
1,799,982
7,577,668

التقرير المرحلي
خ الل الفت رة قي د االس تعراض ،حقق ت الجمھوري ة الدومينيكي ة تق دما ف ي تنفي ذ أنش طة بروتوك ول مونتري ال.
.26
وكانت اإلنجازات المھمة ما يلي :بناء مستوى ع ال م ن ال دعم السياس ي لتنفي ذ بروتوك ول مونتري ال واالس تمرار في ه؛
واالمتثال لإلدارة المستدامة إلزالة المواد المستنفدة لألوزون بموجب بروتوكول مونتريال من خالل تنفيذ المشروعات
الموافق عليھا؛ وبناء نظام لرصد الرقابة على تجارة المواد المس تنفدة ل ألوزون م ع اإلدارة العام ة للجم ارك وس لطات
اإلنفاذ؛ وتقديم البيانات المطلوبة إل ى أمان ة األوزون وأمان ة الص ندوق المتع دد األط راف؛ واألنش طة الجاري ة للتوعي ة
العامة التي تشمل معلومات عن حالة تنفيذ بروتوكول مونتريال على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي .وت م االنتھ اء
من إعداد نظام إصدار التراخيص/الحص ص ال ذي يش مل جمي ع الم واد المس تنفدة ل ألوزون الخاض عة للرقاب ة بموج ب
بروتوك ول مونتري ال؛ والتمثي ل بانتظ ام ف ي االجتماع ات الدولي ة واإلقليمي ة وتطبي ق الق رارات المتخ ذة ف ي ھ ذه
االجتماعات على الصعيد ال وطني؛ والعم ل عل ى زي ادة التوعي ة ب ين أص حاب المص لحة ال وطنيين بش أن إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإطالق تنفيذ خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.
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خطة العمل
تتضمن األنشطة المخططة للمرحلة القادم ة المس ائل التالي ة :االس تمرار ف ي االمتث ال إلزال ة الم واد المس تنفدة
.27
لألوزون المحققة؛ واالستمرار ف ي الرقاب ة ورص د تنفي ذ نظ ام إص دار ت راخيص االس تيراد؛ ومس اعدة نقط ة االتص ال
الوطنية والتنسيق مع السلطات في البل د؛ وتنفي ذ خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون؛ وس يتطلب ذل ك توس يع
العض وية ف ي اللجن ة التوجيھي ة الوطني ة ل ألوزون لتش مل ص ناعة الفن ادق ،والخب راء ف ي مج ال الھندس ة المعماري ة
والمدني ة والميكانيكي ة نظ را ألن اختي ار التكنولوجي ات الت ي ال تس تخدم الھي دروكلوروفلوروكربون يعتب ر ض روريا
إلدارة خ ط األس اس .وف ي نف س الوق ت ،العم ل م ع أص حاب المص لحة مم ن ل ديھم ق وائم ج رد وطني ة تحت وي عل ى
الھيدروكلوروفلوروكربون التي ينبغي معالجتھا؛ واالستمرار في أنشطة تعليم الجمھ ور لزي ادة التوعي ة ب ين الجمھ ور
العام فضال عن بين صناع السياسة والقرار من أجل اإلبق اء عل ى المس ائل المتعلق ة بحماي ة طبق ة األوزون عل ى أعل ى
األولويات الوطنية.
إريتريا :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
نوفمبر/تشرين الثاني  2005وأبريل/نيسان 2008
المرحلة األولى:
المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة الثانية( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الثانية )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:
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.28

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

215,000
80,000
355,000
650,000

التقرير المرحلي
يسير تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال بنجاح في إريتريا .وخالل فترة اإلبالغ ،نفذت وحدة األوزون الوطنية
.29
األنش طة المطلوب ة بموج ب التعزي ز المؤسس ي وخط ة إدارة اإلزال ة النھائي ة وخط ة إدارة إزال ة
الھي دروكلوروفلوروكربون .ونف ذت وح دة األوزون الوطني ة ل وائح الم واد المس تنفدة ل ألوزون م ن خ الل إنف اذ نظ ام
إصدار التراخيص والحصص .وبدأت وحدة األوزون الوطنية تنفيذ برنامج للتوعية ،وتدريب ضباط الجمارك ،وتقنيي
التبريد ونفذت أنشطة خطة إدارة اإلزالة النھائية.
خطة العمل
إن وحدة األوزون الوطنية ھي السلطة المسؤولة عن تنسيق تنفيذ برنامج التعزيز المؤسسي ورصد تنفيذ
.30
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في وزارة األراضي والمياه والبيئة .وسيسعى البلد إلى تنفيذ خطة عمله
لضمان استمرار االمتثال لبروتوكول مونتريال .وستواصل وحدة األوزون الوطنية برنامج تدريب التقنيين في قطاع
التبريد .وستستمر في تدريب ضباط الجمارك الذين تم تعيينھم مؤخرا والضباط الحاليين لدعم تنفيذ وإنفاذ لوائح المواد
المستنفدة لألوزون بما في ذلك تدابير الرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وستواصل وحدة األوزون
الوطنية برنامج زيادة التوعية من خالل وسائل اإلعالم ،والمنظمات غير الحكومية ،وحلقات العمل ،وتوزيع مواد
التوعية مثل الصحف اليومية ،والكتيبات والمنشورات وغيرھا إلى الصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرين.
غيانا :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
نوفمبر/تشرين الثاني 1997
المرحلة األولى:
يوليه/تموز 2001
المرحلة الثانية:
أبريل/نيسان 2006
المرحلة الثالثة:
نوفمبر/تشرين الثاني  2009وأبريل/نيسان 2010
المرحلة الرابعة:

اليونيب

المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة الخامسة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الخامسة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة الخامسة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
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)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.31

0.0
0.0
0.0
0.0
2.41
0.0
2.41
2011
1,494,683
1,342,251
66.9
60.4

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

0.0
1.8
1.4

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

724,000
224,733
545,950
1,494,683

التقرير المرحلي
المرحلة الخامسة من تمويل مشروع التعزيز المؤسسي س اعدت غيان ا ف ي جھ دھا الرام ي إل ى وق ف اس تيراد
.32
جمي ع الم واد المس تنفدة ل ألوزون .وت م تنفي ذ خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون بنج اح بموج ب المرحل ة
الخامس ة م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي .وبينم ا نف ذت أنش طة المش روع ف ي إط ار خط ة إدارة إزال ة
الھيدروكلوروفلوروكربون ،فإن آلية الرصد والتقييم واإلبالغ في خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ما زالت نشاطا جاريا.
خطة العمل
سيتم إجراء األنشطة في إطار خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون حتى ديسمبر/كانون األول 2014
.33
مع الدعم المستمر من مشروع التعزيز المؤسسي .ويشمل ذلك أنشطة التوعية العامة فضال عن العمل على نح و وثي ق
مع ضباط الجمارك في سلطة الضرائب في غيانا.
ھندوراس :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
أكتوبر/تشرين األول 1996
المرحلة األولى:
ديسمبر/كانون األول 2006
المرحلة الثانية:
يوليو/تموز 2003
المرحلة الثالثة:
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المرحلة الرابعة:
المرحلة الخامسة:
المرحلة السادسة:

أبريل/نيسان 2005
نوفمبر/تشرين الثاني 2006
أبريل/نيسان 2009
المجموع:

المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة السابعة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة السابعة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة السابعة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:
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331.6
0.0
0.0
0.0
19.9
259.4
0.0
0.0
0.0
0.0
22.56
86.8
109.36
2011
5,841,605
5,537,067
672.4
651.7

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

60,000
60,000
60,000
347,200
60,000
60,000
0
60,000
1996
2011

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

4,222,255
347,200
1,272,150
5,841,605

التقرير المرحلي
يغطي ھذا التقرير التقدم المحرز في إطار تنسيق وتنفيذ مختل ف المش روعات الت ي قام ت بھ ا وح دة األوزون
.35
الوطنية في ھندوراس لالمتثال اللتزامات بروتوكول مونتريال .وم ن المھ م مالحظ ة أن ه ف ي الفت رة قي د االس تعراض،
ت أثر المش روع بح وادث سياس ية وطني ة خطي رة .واالنتخاب ات الرئاس ية ف ي منتص ف ع ام  ،2009وبالت الي ف إن تغي ر
السلطات في جميع وكاالت الدولة أحدث تأخيرات في تنفيذ المش روع .غي ر أن ه ف ي ھ ذه الفت رة ،ترك زت جھ ود وح دة
األوزون الوطنية في ھندوراس عل ى تنفي ذ اإلج راءات التالي ة :إدارة إزال ة الم واد المس تنفدة ل ألوزون م ن خ الل تنفي ذ
18
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خطة إدارة اإلزالة النھائية ومشروعات إزالة بروميد الميثيل؛ والحصول على دعم سياسي رفيع المستوى إلص الحات
الق انون الج اري بخص وص الرقاب ة عل ى الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة؛ وتعزي ز الرقاب ة عل ى استيراد/تص دير
الم واد المس تنفدة ل ألوزون م ع اإلدارة العام ة للجم ارك وس لطات اإلنف اذ األخ رى؛ وأنش طة الت دريب الج اري لتقني ي
التبري د وتكيي ف الھ واء والكلي ات التقني ة ف ي الدول ة بأكملھ ا؛ وزي ادة توعي ة المستوردين/المص درين والم وزعين
والمس تخدمين النھ ائيين والجمھ ور الع ام؛ وتق ديم البيان ات المطلوب ة إل ى أمان ة األوزون وأمان ة الص ندوق المتع دد
األطراف في الوقت المناسب.
خطة العمل
تتألف خطة العمل للمرحلة القادمة من مشروع التعزيز المؤسسي اإلجراءات التالية :مس اعدة نقط ة االتص ال
.36
الوطنية والتنسيق مع سلطات البلد لإلبقاء على مسائل حماية طبقة األوزون كأولوية وطنية عالية؛ والحف اظ عل ى تنفي ذ
نظام إصدار تراخيص المواد المستنفدة لألوزون وضوابط التكنولوجيا القائمة على الم واد المس تنفدة ل ألوزون؛ وتنفي ذ
خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون للوص ول إل ى إش راك أص حاب المص لحة الرئيس يين )المس توردون
والمصدرون والموزعون والتقني ون والمس تخدمون النھ ائيون(؛ وف ي نھاي ة المط اف الرقاب ة عل ى الطل ب عل ى الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ واستمرار أنشطة زيادة التوعية ب ين الجمھ ور الع ام ،فض ال ع ن أنش طة الت دريب لتقني ي
التبريد وتكييف الھواء؛ واستمرار التنسيق مع الجمارك من أجل ضمان تنفيذ فعال لتدابير الرقابة على المواد المستنفدة
لألوزون؛ وإدخال الجامعات والمعاھد األخرى لكي تحاول تكنولوجيات وبدائل جديدة ،والت دريب والت رخيص التقن ي،
ضمن أمور أخرى.
جامايكا :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
أكتوبر/تشرين األول 1996
المرحلة األولى:
نوفمبر/تشرين الثاني 1999
المرحلة الثانية:
ديسمبر/كانون األول 2001
المرحلة الثالثة:
يوليو/تموز 2003
المرحلة الرابعة:
نوفمبر/تشرين الثاني 2005
المرحلة الخامسة:
يوليو/تموز 2008
المرحلة السادسة:
ديسمبر/كانون األول 2010
المرحلة السابعة:

اليونيب

المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة الثامنة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الثامنة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثامنة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
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)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.37

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

0.0
0.0
0.0
4.54
1.2
5.74
2011
2,530,585
2,031,971
173.3
158.9

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

833,450
391,200
1,305,935
2,530,585

التقرير المرحلي
يشير التقرير النھائي للمرحلة السابعة إلى اإلنجازات المحققة في الفترة فضال عن المصروفات تحت ك ل بن د
.38
من بنود الميزانية .وفيما يلي م وجز لألنش طة المض طلع بھ ا :االحتف ال ب اليوم ال دولي ل ألوزون )س بتمبر/أيلول 2011
وس بتمبر/أيلول  (2012م ن خ الل إذاع ة اإلعالن ات عل ى الرادي و بش أن بروتوك ول مونتري ال والمس ائل ذات الص لة؛
ونشر مواد في جريدتين صحفيتين وطنيت ين؛ وتنظ يم ع روض ف ي الوكال ة الوطني ة للبيئ ة والتخط يط ) (NEPAوف ي
المكتبات ف ي كينغس تون ،وس انت ك اترين ومانشس تر؛ وع روض إل ى األطف ال؛ ونش ر معلوم ات ع ن الوكال ة الوطني ة
للبيئة والتخطيط على صفحة فيس بوك وعلى ت ويتر؛ واس تعراض البرن امج القط ري لع ام  2011واإلب الغ ع ن التق دم
المحرز إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف )مايو/أيار (2012؛ وتم جم ع بيان ات اس تھالك وإنت اج الم واد المس تنفدة
لألوزون لعام  ،2011والصادرات والحاالت المسجلة لالتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة لألوزون وإبالغھا إلى
أمانة األوزون )مايو/أيار .(2012
خطة العمل
تشمل خطة العمل للمرحلة الثامنة ما يلي :إذاعة إعالنات في الرادي و ع ن إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون؛
.39
واالحتف ال ب اليوم ال دولي ل ألوزون )س بتمبر/أيلول  2013وس بتمبر/أيلول  (2014م ن خ الل أنش طة مث ل مق االت
مطبوع ة ف ي وس ائل اإلع الم وإعالن ات عل ى الرادي و؛ وس يتم اس تعراض البرن امج القط ري لع امي  2012و2013
واإلبالغ عن التقدم المحرز إلى أمانة الصندوق المتعدد األط راف بحل ول  1مايو/أي ار  2013و ،2012عل ى الت والي؛
وبيانات استھالك وإنتاج المواد المستنفدة لألوزون في عامي  2012و ،2013والصادرات والحاالت المسجلة لالتجار
غي ر المش روع ب المواد المس تنفدة ل ألوزون س يتم جمعھ ا وإبالغھ ا إل ى أمان ة األوزون بحل ول يوني و/حزيران أو 30
سبتمبر/أيلول  2013و ،2014على التوالي.

20

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/17
Annex 1

الكويت :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
المرحلة األولى :يوليو/تموز 2002
المرحلة الثانية :نوفمبر/تشرين الثاني 2005
المرحلة الثالثة :نوفمبر/تشرين الثاني 2007
المرحلة الرابعة :نوفمبر/تشرين الثاني  2009وأبريل/نيسان 2010
المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة الخامسة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الخامسة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة الخامسة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:
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121,520
105,320
105,320
105,320
437,480
105,320
105,320
0
105,320
2002
2012
480.4
3.0
0.0
0.0
418.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
397.75
0.0
397.75
2011
5,691,516
1,384,096
139.7
79.0

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

اليونيب

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:
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التقرير المرحلي
نفذت الكويت بنجاح خطة إدارة اإلزالة النھائية وكذلك سنت تش ريعا وطني ا للم واد المس تنفدة ل ألوزون يش مل
.41
نظام إصدار تراخيص االستيراد/التص دير للرقاب ة عل ى جمي ع الم واد المس تنفدة ل ألوزون ورص دھا .وي تم إنف اذ ل وائح
المواد المستنفدة لألوزون بصرامة من خالل التعاون والتنسيق م ع جمي ع أص حاب المص لحة الحك وميين وم ن القط اع
الخ اص مم ا مك ن الكوي ت م ن تحقي ق ھ دف ع ام  .2010ولعب ت الكوي ت دورا نش طا ف ي اجتماع ات اللجن ة التنفيذي ة
واجتماعات األطراف مما مكنھا من اكتس اب خب رات طيب ة ف ي تنفي ذ التزام ات بروتوك ول مونتري ال مم ا ك ان ل ه أث ر
إيجابي ليس على الكويت فحسب ب ل أيض ا عل ى البل دان األخ رى ف ي مجل س التع اون الخليج ي .ونف ذت الكوي ت حمل ة
شاملة لتوعية الجمھور من خالل تنظيم حلقات العمل/الندوات الدراسية المواض يعية ألص حاب المص لحة المعني ين ف ي
القطاعات الحكومية وقطاعات القطاع الخاص ،من خ الل إص دار ونش ر م واد التوعي ة ،والتنس يق م ع جامع ة الكوي ت
والمعاھد األخرى لتنظيم حلقات دراسية متخصصة متعددة عن بروتوكول مونتريال والتزاماته .وقدمت الكويت جمي ع
التقارير المطلوبة إلى أمانة األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة في الوقت المناسب.
خطة العمل
ستس تمر وح دة األوزون الوطني ة ف ي أثن اء المرحل ة الجدي دة لفت رة الس نتين ف ي التنس يق م ع القطاع ات ف ي
.42
الحكومة والقطاع الخاص إلفادتھم بمقررات اللجنة التنفيذية ومقررات اجتماع األطراف وضمان إش راكھم ف ي أنش طة
وحدة األوزون الوطني ة م ن أج ل ض مان دعمھ م وتع اونھم خ الل تنفي ذ االس تراتيجية الوطني ة إلزال ة الم واد المس تنفدة
لألوزون وفقا للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال .وستتابع وحدة األوزون الوطنية كمسألة ذات أولوية عالي ة مس ألة
الشروع في تدابير لتحسين الرقاب ة عل ى الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة بم ا ف ي ذل ك الش روع ف ي نظ ام حص ص
الواردات م ن الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة وتح ديث نظ ام إص دار الت راخيص لض مان امتث ال الكوي ت ألھ داف
التجمي د ف ي ع ام  2013وبإح داث تخف يض بنس بة  10ف ي المائ ة ف ي ع ام  .2015وس تكثف وح دة األوزون الوطني ة
جھودھا لضمان التنفيذ الفع ال لمش روعات خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون وخط ة إدارة اإلزال ة النھائي ة
وستستمر في إصدار مواد لتوعية الجمھور والصناعات وإعداد التقارير بموجب بروتوكول مونتريال.
قيرغيزستان :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
يوليو/تموز 2002
المرحلة األولى:
ديسمبر/كانون األول 2004
المرحلة الثانية:
نوفمبر/تشرين الثاني 2006
المرحلة الثالثة:
يوليو/تموز 2008
المرحلة الرابعة:
يوليو/تموز 2010
المرحلة الخامسة:

اليونيب

المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة السادسة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة السادسة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة السادسة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
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)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.43

0.0
0.0
0.0
0.0
2.96
0.0
2.96
2011
2,332,897
2,145,871
85.8
85.5

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

0.0
4.1
14.2

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

364,520
596,970
1,371,407
2,332,897

التقرير المرحلي
ق ام مكت ب األوزون ف ي جمھوري ة قيرغيزس تان بتح ديث النظ ام التنظيم ي للرقاب ة عل ى الم واد
.44
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة .وأع دت الق وانين التش ريعية المس اندة لتنفي ذ نظ ام الحصص/إص دار الت راخيص )للم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية( .وتمت صياغة مدونة الممارسات الطيبة للتبريد وتكييف الھواء ،ونشرت ووزعت عل ى
شركات الخدمات وتقنيي التبريد وتكييف الھواء من خالل الرابط ة العام ة لتقني ي التبري د .وب دأ تنفي ذ خط ة إدارة إزال ة
الھيدروكلوروفلوروكربون أثناء النصف الثاني من العام  .2011وتم إعداد وتوزيع مواد توعية ابتكارية مفيدة.
خطة العمل
سيواص ل مكت ب األوزون العم ل لض مان االمتث ال لنظ ام حص ص الھي دروكلوروفلوروكربون وس يعد البل د
.45
ت دابير تش ريعية مس اندة للرقاب ة عل ى اس تھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة وتخف يض االنبعاث ات .وسيض من
مكت ب األوزون تنفي ذ األنش طة المواف ق عليھ ا ف ي خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون .وس يبدأ أيض ا إع داد
أنشطة المرحلة الثانية لخطة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون .وستس تمر التوعي ة العام ة المتعلق ة بحماي ة طبق ة
األوزون وتغير المناخ.
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ليسوتو :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
المرحلة األولى:
المرحلة الثانية:
المرحلة الثالثة:
المرحلة الرابعة:
المرحلة الخامسة:

اليونيب
أكنوبر/تشرين األول 1996
نوفمبر/تشرين الثاني 1999
أبريل/نيسان 2005
نوفمبر/تشرين الثاني 2007
ديسمبر/كانون األول 2010
المجموع:

المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة السادسة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة السادسة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة السادسة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.46

60,000
60,000
0
60,000
1996
2011
5.1
0.2
0.0
0.0
3.5
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
2011
664,395
543,772
6.2
6.4

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

30,000
20,000
26,000
60,000
60,000
196,000

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:
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التقرير المرحلي
ي تم تنفي ذ أنش طة بروتوك ول مونتري ال ف ي ليس وتو بنج اح .وخ الل الفت رة المش مولة ب التقرير ،نف ذت وح دة
.47
األوزون الوطني ة ف ي ليس وتو األنش طة المطلوب ة بموج ب مش روع التعزي ز المؤسس ي وخط ة إدارة اإلزال ة النھائي ة.
ووافق ت الحكوم ة م ؤخرا عل ى ل وائح الم واد المس تنفدة ل ألوزون وتش مل إنش اء نظ ام إلص دار الت راخيص للم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وبدأت وحدة األوزون الوطنية برنامجا للتوعية وتدريب ضباط الجم ارك وتقني ي التبري د
وأص حاب المص لحة اآلخ رين .وق دمت ليس وتو بيان ات الع ام  2011إل ى أمان ة األوزون وأمان ة الص ندوق المتع دد
األطراف وحق ق البل د نس بة التخف يض البالغ ة  100ف ي المائ ة م ن الكلوروفلوروكرب ون قب ل الت اريخ المس تھدف وم ن
المتوقع أن البلد سيبقي على استھالك صفريا للكلوروفلوروكربون مع األنشطة الجارية.
خطة العمل
وح دة األوزون الوطني ة ھ ي الس لطة المس ؤولة ع ن تنس يق وتنفي ذ برن امج التعزي ز المؤسس ي ورص د تنفي ذ
.48
أنشطة خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون .وستواص ل وح دة األوزون الوطني ة ف ي ليس وتو برن امج ت دريب
للتقنيين في قطاع التبريد وضباط الجمارك كجزء من برنامج التنفيذ للوائح الجديدة للمواد المستنفدة لألوزون التي تمت
الموافقة عليھا .وستستمر وحدة األوزون الوطنية في برنامج زيادة التوعية من خالل وسائل اإلعالم ،والمنظمات غي ر
الحكومي ة ،وحلق ات العم ل ،وتوزي ع م واد التوعي ة مث ل الص حف اليومي ة والكتيب ات والمنش ورات وغي ر ذل ك إل ى
الصناعات وأصحاب المصلحة اآلخرين.
بيرو :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
يوليو/تموز 1995
المرحلة األولى:
نوفمبر/تشرين الثاني 1999
المرحلة الثانية:
يوليو/تموز 2002
المرحلة الثالثة:

اليونيب

المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة الرابعة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الرابعة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة الرابعة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
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102,700
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133,510
133,510
0
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26.88
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)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.49

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

0.0
32.5
2011
5,789,756
4,542,733
529.3
498.3

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

4,032,351
390,210
1,367,195
5,789,756

التقرير المرحلي
م ع أن التنفي ذ الفع ال لألنش طة المقترح ة ف ي المرحل ة الثالث ة م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي س مح بتعزي ز
.50
القدرات المؤسساتية والموارد البشرية في وحدة األوزون الوطنية ،مما أدى إلى ضمان تحقيق التزام ات البل د بموج ب
البروتوك ول المتعلق ة بإزال ة الم واد المس تنفدة ل ألوزون .وكان ت اإلنج ازات عل ى النح و الت الي :اس تعراض وتح ديث
الل وائح الحالي ة بش أن إدارة الم واد المس تنفدة ل ألوزون؛ وتنفي ذ نظ ام إص دار الت راخيص الس تيراد وتص دير الم واد
المستنفدة لألوزون والمعدات التي تحتوي على ھذه المواد؛ وذلك كتدبير لبرقابة على االتجار بھذه المواد واستخدامھا؛
وضمان إلغاء استيراد المواد الكلوروفلوروكربونية إلى جميع أنحاء البلد والت زام الش ركات ب دعم ھ ذا الغ رض؛ وبن اء
ق درات التقني ين عل ى الممارس ات الجي دة ف ي التبري د وتكيي ف الھ واء ،وإش راك المعاھ د التقني ة الرئيس ية ف ي البل د
) SENATI TECSUPو(GAMOR؛ وتزوي د المعاھ د التقني ة ب أدوات ومع دات للت دريب عل ى االس ترداد وإع ادة
ت دوير غ ازات التبري د؛ والتوعي ة العام ة الدائم ة ح ول أھمي ة حماي ة طبق ة األوزون؛ وإع داد خط ة إدارة إزال ة
الھي دروكلوروفلوروكربون ،الت ي تم ت مناقش تھا والموافق ة عليھ ا م ع أص حاب المص لحة الرئيس يين مث ل الش ركات
والمؤسسات العامة؛ وتقديم البيانات المطلوبة إلى أمانة األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف.
خطة العمل
تتألف خط ة العم ل للمرحل ة القادم ة م ن مجموع ة واس عة م ن األنش طة الت ي ترم ي إل ى تحقي ق أھ داف إزال ة
.51
الھيدروكلوروفلوروكربون وفق ا ألحك ام بروتوك ول مونتري ال .وم ن ب ين ت دابير السياس ة ،س يدخل البل د معي ارا جدي دا
إلدارة المواد المستنفدة لألوزون ،ويستمر في تنفيذ نظ ام إص دار ت راخيص للھي دروكلوروفلوروكربون ،وإنش اء منب ر
اتصال إلكتروني لتحس ين الرقاب ة عل ى استيراد/تص دير الم واد المس تنفدة ل ألوزون واإلب الغ ع ن اس تھالكھا .وع الوة
عل ى ذل ك ،س يتم التنس يق م ع أص حاب المص لحة الرئيس يين ،وبن اء الق درات ودع م نق ل التكنولوجي ا ،وتنفي ذ المب ادئ
التوجيھية للكفاءة المھنية في التبريد وتكييف الھواء وھي تداخالت رئيسية من المخطط إدراؤھا في ھذه الفت رة .وس يتم
تنفيذ حملة جديدة لزيادة التوعية موجھة إلى مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة.
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سانت كيتس ونيفس :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
فبراير/شباط 1997
المرحلة األولى:
أبريل/نيسان 2004
المرحلة الثانية:
نوفمبر/تشرين الثاني 2005
المرحلة الثالثة:
نوفمبر/تشرين الثاني  2009وأبريل/نيسان 2010
المرحلة الرابعة:
المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة الخامسة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الخامسة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة الخامسة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:
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30,000
13,000
60,000
60,000
163,000
60,000
60,000
0
60,000
1997
2011
3.7
0.0
0.0
0.0
0.5
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.49
0.0
0.49
2011
805,700
541,603
3.0
2.8

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

اليونيب

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:
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التقرير المرحلي
يتمثل الھدف الرئيسي م ن التقري ر النھ ائي ف ي تحدي د اإلنج ازات الت ي حققتھ ا وح دة األوزون الوطني ة خ الل
.53
فت رة المرحل ة الرابع ة م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي .ونتيج ة لتنفي ذ األنش طة وتحقي ق األھ داف ف ي إط ار مش روع
التعزيز المؤسسي ھذا ،استطاعت سانت كيتس ونيفس اإلبقاء على االمتث ال بموج ب بروتوك ول مونتري ال .وف ي أثن اء
ھذه الفترة ،ما زال ت المس ائل المتعلق ة بحماي ة طبق ة األوزون عل ى قائم ة األولوي ة بالنس بة لص انعي السياس ات وتم ت
إقامة صالت أكبر مع أصحاب المصلحة ممن لديھم مسؤولية تنفيذ تغير المناخ في سانت كيتس ونيفس .وتس عى وح دة
األوزون الوطنية أيضا إلى تعزيز الروابط بين الجمارك والتقنيين وقطاع الطاقة في جھ د للنھ وض بتقاس م المعلوم ات
والمعارف ،وخصوصا في مجال كفاءة الطاقة والتكنولوجيات البديلة.
خطة العمل
في أثناء المرحلة القادمة من مشروع التعزيز المؤسسي ،ستستمر وحدة األوزون الوطني ة ف ي رص د وتعزي ز
.54
نظ ام إص دار الت راخيص الق ائم م ن خ الل تح ديث التش ريع ليش مل خالئ ط الھي دروكلوروفلوروكربون م ع االس تعانة
بالقدرات التكنولوجية على إدارة قواعد البيانات التابعة لمنبر بيانات  .TRIPPSوم ع الموافق ة عل ى خط ة إدارة إزال ة
الھيدروكلوروفلوروكربون ،ستستمر وحدة األوزون الوطنية في تنفيذ األنشطة التي ح ددت لھ ا م ن أج ل تعجي ل إزال ة
الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي االتح اد .وس يكون تعل يم الجمھ ور وتوعيت ه م ن األم ور الحاس مة لض مان فھ م
جميع أصحاب المصلحة ألدوارھم في عملية إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون .وباإلض افة إل ى ذل ك ،س يتم األخ ذ ف ي
الحسبان حماية المناخ وكفاءة الطاقة عند صنع القرار بخصوص التكنولوجي ات البديل ة ،ووض ع أي ة ح وافز وذل ك ف ي
التنفيذ العام ألنشطة حماية األوزون .وستستمر وحدة األوزون الوطنية ف ي تعبئ ة س انت كي تس ون يفس ح ول الص الت
بين طبقة األوزون وتغير المناخ وكفاءة الطاقة وأھمية استكشاف البدائل التي ينتج عنھا منافع للمناخ والطاقة .وترغب
سانت كيتس ونيفس في تحسين مشاركتھا في االجتماعات والمفاوضات اإلقليمية والدولية؛ وستس تمر أيض ا ف ي العم ل
على إبراز التحديات التي تواجھھا بلدان االستھالك المنخفض واإلجراءات الالزمة لمساعدتھا على تنفيذ البروتوكول.
سانت لوسيا :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
فبراير/شباط 1997
المرحلة األولى:
مارس/آذار 2000
المرحلة الثانية:
يوليو/تموز 2002
المرحلة الثالثة:
يوليو/تموز 2004
المرحلة الرابعة:
يوليو/تموز 2006
المرحلة الخامسة:
يوليو/تموز 2008
المرحلة السادسة:
ديسمبر/كانون األول 2010
المرحلة السابعة:

اليونيب

المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة الثامنة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الثامنة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثامنة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
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موجز المشروع والموجز القطري
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:
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0.0
0.0
0.0
0.0
1.07
0.0
1.07
2011
998,080
835,787
11.3
11.3

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

0.0
0.0
0.2
0.0

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

293,850
303,380
400,850
998,080

التقرير المرحلي
يتمثل الھدف الرئيسي م ن التقري ر النھ ائي ف ي تحدي د اإلنج ازات الت ي حققتھ ا وح دة األوزون الوطني ة خ الل
.56
المرحلة السابعة من مشروع التعزيز المؤسسي .ونتيج ة لتنفي ذ األنش طة وتحقي ق األھ داف ف ي إط ار مش روع التعزي ز
المؤسسي ھذا ،استطاعت سانت لوسيا اإلبقاء على االمتث ال بموج ب بروتوك ول مونتري ال .وف ي أثن اء ھ ذه الفت رة ،م ا
زالت المسائل المتعلقة بحماية طبقة األوزون على قائمة األولوية بالنسبة لصانعي السياسات وتمت إقامة ص الت أكب ر
مع أصحاب المصلحة ممن لديھم مسؤولية تنفيذ تغير المن اخ ف ي س انت لوس يا .وتس عى وح دة األوزون الوطني ة أيض ا
إلى تعزيز الروابط بين التقنيين ووحدة الطاقة في جھد للنھوض بتقاس م المعلوم ات والمع ارف ،وخصوص ا ف ي مج ال
كفاءة الطاقة والتكنولوجيات البديلة.
خطة العمل
في أثناء المرحلة القادمة من مشروع التعزيز المؤسسي ،ستستمر وحدة األوزون الوطني ة ف ي رص د وتعزي ز
.57
نظ ام إص دار الت راخيص الق ائم م ن خ الل االس تعانة بالق درات التكنولوجي ة عل ى إدارة قواع د البيان ات التابع ة
لـ .ASYCUDA world and ++وتمت الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون وستستمر وحدة
األوزون الوطنية في تنفيذ األنشطة الموجھة نحو تحقيق اإلزالة المعجل ة للم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ،بطريق ة
تشاورية .وسيكون تعليم الجمھور وتوعيته م ن األم ور الحاس مة لض مان فھ م جمي ع أص حاب المص لحة ألدوارھ م ف ي
عملية إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون .وباإلضافة إلى ذلك ،سيتم األخذ في الحسبان حماية المناخ وكفاءة الطاقة عن د
صنع القرار بخصوص التكنولوجيات البديلة ،ووضع أية حوافز وفي التنفيذ الع ام ألنش طة حماي ة األوزون .وستس تمر
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وحدة األوزون الوطنية في تعبئة مواطني سانت لوسيا حول الصالت بين طبقة األوزون وتغي ر المن اخ وكف اءة الطاق ة
وأھمي ة استكش اف الب دائل الت ي ين تج عنھ ا من افع للمن اخ والطاق ة .وتس عى س انت لوس يا أيض ا إل ى البق اء نش طة ف ي
المفاوضات الدولية واإلقليمي ة وستس تمر ف ي إب راز التح ديات الت ي تواجھھ ا بل دان االس تھالك الم نخفض واإلج راءات
الالزمة لمساعدتھا على تنفيذ البروتوكول.
الصومال :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
المرحلة األولى :مارس/آذار  2002وديسمبر/كانون األول 2004
نوفمبر/تشرين الثاني  2009وديسمبر/كانون األول 2010
المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة الثانية( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الثانية )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:
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52,000
60,000
112,000
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0
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445,874
174,466
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موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

اليونيب

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:
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التقرير المرحلي
يس ير تنفي ذ أنش طة بروتوك ول مونتري ال بنج اح ف ي الص ومال .وخ الل فت رة اإلب الغ ،نف ذت وح دة األوزون
.59
الوطني ة ف ي الص ومال األنش طة المطلوب ة بموج ب مش روع التعزي ز المؤسس ي ،وإع داد خط ة إدارة إزال ة
الھيدروكلوروفلوروكربون .ونفذت وحدة األوزون الوطنية اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون م ن خ الل إنف اذ
نظام إصدار التراخيص والحصص .وبدأت وح دة األوزون الوطني ة ف ي برن امج للتوعي ة ،وت دريب ض باط الجم ارك،
وتقنيي التبريد ونفذت أنشطة إعداد خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.
خطة العمل
إن وحدة األوزون الوطنية ھي السلطة المسؤولة عن تنسيق تنفيذ برنامج التعزيز الموسسي وعن رص د تنفي ذ
.60
خطة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون ف ي وزارة البيئ ة وإدارة الك وارث .وسيس عى البل د إل ى تنفي ذ خط ة عمل ه
لضمان االمتثال المس تمر لبروتوك ول مونتري ال .وستس تمر وح دة األوزون الوطني ة ف ي برن امج الت دريب للتقني ين ف ي
قطاع التبريد .وسيتم تدريب ضباط الجمارك المعينون الجدد وباقية ضباط الجمارك لدعم تنفي ذ وإنف اذ الل وائح المتعلق ة
ب المواد المس تنفدة ل ألوزون بم ا ف ي ذل ك ت دابير الرقاب ة عل ى الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة .وستس تمر وح دة
األوزون الوطنية في برن امج زي ادة التوعي ة م ن خ الل وس ائل اإلع الم ،والمنظم ات غي ر الحكومي ة ،وحلق ات العم ل،
وتوزيع مواد التوعية مثل الصحف اليومية ،والكتيبات ،والمنشورات وغيرھا ،وذلك إلى الصناعات وأصحاب المصلحة اآلخرين.
توغو :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
المرحلة األولى:
المرحلة الثانية:
المرحلة الثالثة:
المرحلة الرابعة:
المرحلة الخامسة:
المرحلة السادسة:

اليونيب
نوفمبر/تشرين الثاني 1997
يوليو/تموز 2002
ديسمبر/كانون األول 2004
نوفمبر/تشرين الثاني 2006
نوفمبر/تشرين الثاني 2008
ديسمبر/كانون األول 2010
المجموع:

المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة السابعة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة السابعة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة السابعة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
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70,000
60,667
60,667
60,666
60,666
60,666
373,332
60,666
60,666
0
60,666
1995
2010
39.8
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.61

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

0.0
19.14
0.0
19.14
2011
1,561,832
1,222,737
39.7
39.7

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

357,000
373,332
831,500
1,561,832

التقرير المرحلي
كانت األنشطة المنفذة في إطار مشروع التعزيز المؤسسي لتوجو مرضية ف ي الفت رة م ن  2011إل ى .2012
.62
ويتمث ل الھ دف الرئيس ي م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي ف ي ھ ذه الفت رة ف ي تحقي ق اإلزال ة الكامل ة للم واد الرئيس ية
المستنفدة لألوزون واإلبقاء على ھذه اإلزال ة بم ا ف ي ذل ك الكلوروفلوروكرب ون بحل ول  1يناير/ك انون الث اني ،2010
وذلك أساسا من خالل أنشطة وحدة األوزون الوطنية مثل ما يلي :أنشطة زيادة التوعي ة العام ة بم ا ف ي ذل ك التلفزي ون
واإلذاعة ،وإصدار مواد التوعية بما فيھ ا األنش طة ف ي أثن اء االحتف ال بي وم األوزون ك ل ع ام والوص ول إل ى ص انعي
الق رار؛ ونش ر المعلوم ات ع ن التكنولوجي ات الجدي دة وب دائل الم واد المس تنفدة ل ألوزون؛ والنھ وض بأنش طة اإلزال ة
المحددة في البرنامج القطري وتنسيقھا؛ وإنفاذ نظام إص دار الت راخيص والتش ريع للم واد المس تنفدة ل ألوزون بم ا فيھ ا
بروميد الميثيل ،والھالونات ،والمذيبات وغيرھا؛ ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفي ذ أنش طة إزال ة الم واد المس تنفدة
ل ألوزون؛ وتنظ يم تنفي ذ ورص د أنش طة والت دريب بموج ب خط ة إدارة اإلزال ة النھائي ة؛ والتنس يق ب ين الحكوم ة
والمنظم ات الدولي ة ذات الص لة )أمان ة الص ندوق المتع دد األط راف وأمان ة األوزون ،والوك االت المنف ذة ،وغيرھ ا(؛
واإلبالغ عن بيانات االستھالك إلى أمانة األوزون على النحو المطلوب بموجب الم ادة  7م ن البروتوك ول بحل ول 30
س بتمبر/أيلول )وإن أمك ن بحل ول  30يوني و/حزيران( ك ل ع ام بالنس بة لبيان ات الس نة الس ابقة؛ واإلب الغ ع ن التق دم
المح رز ف ي تنفي ذ البرن امج القط ري إل ى أمان ة الص ندوق المتع دد األط راف بحل ول  1مايو/أي ار م ن ك ل ع ام بالنس بة
لبيانات السنة السابقة؛ وإعداد وثيقة خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في البلد والبدء في تنفيذھا.
خطة العمل
يتمث ل الھ دف الرئيس ي م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي خ الل فت رة الس نتين الق ادمتين ) (2014-2013ف ي
.63
اس تمرار االمتث ال لإلزال ة الكامل ة للكلوروفلوروكرب ون ،والھالون ات والم واد األخ رى وض مان تجمي د اس تھالك
الھي دروكلوروفلوروكربون عل ى النح و المطل وب ف ي بروتوك ول مونتري ال .وس تكون األنش طة الرئيس ية :ض مان
اس تمرارية أنش طة وح دة األوزون؛ واالس تمرار ف ي نش ر المعلوم ات وزي ادة التوعي ة ب ين ص انعي الق رار وأص حاب
المصلحة والجمھور العام؛ وتنسيق تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون؛ وجمع البيانات واإلب الغ
عنھا إلى أمانة األوزون واإلبالغ عن التقدم المحرز في البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف.

32

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/17
Annex 1

فييت نام :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
المرحلة األولى:
المرحلة الثانية:
المرحلة الثالثة:
المرحلة الرابعة:
المرحلة الخامسة:
المرحلة السادسة:
المرحلة السابعة:
المرحلة الثامنة:

اليونيب
يوليو/تموز 1995
يوليو/تموز 1999
مارس/آذار 2001
يوليو/تموز 2003
يوليو/تموز 2005
يوليو/تموز 2007
أبريل/نيسان 2009
أبريل/نيسان 2011
المجموع:

المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة التاسعة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة التاسعة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة التاسعة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:
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118,976
118,976
0
118,976
1996
2011
500.0
37.1
1.6
0.2
221.2
136.5
0.0
0.0
0.0
0.0
223.27
69.6
292.87
2011
10,817,402
6,651,725
696.9
637.4

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

137,280
91,520
91,520
118,976
118,976
118,976
118,976
118,976
915,200

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:
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3,306,264
10,817,402
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التقرير المرحلي
يعكس التقرير النھائي لمشروع التعزيز المؤسسي لفييت نام جميع األنشطة المزمعة للمرحل ة الث امن م ن ھ ذا
.65
المشروع .وتتضمن إنشاء نظام الحصص للھيدروكلوروفلوروكربون وتحسين الرقابة على المواد المستنفدة لألوزون؛
وجم ع البيان ات ،ونش رھا واإلب الغ عنھ ا؛ والتنس يق واإلش راف عل ى إع داد وتنفي ذ خط ة إدارة إزال ة
الھيدروكلوروفلوروكربون ،والتوعية العامة واالحتفال بيوم األوزون؛ والتمويل والصرف .وقد تم تحقيق الغرض من
المرحلة الثامنة من مشروع التعزيز المؤسسي .وقد مكنت المرحل ة الثامن ة م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي والمرحل ة
األولى من خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية ،مكنت فييت ن ام م ن اإلزال ة
المناسبة للكلوروفلوروكربون وإعداد وتنفيذ خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون الموافق عليھا.
خطة العمل
تركز خطة عمل مشروع التعزيز المؤسسي للمرحلة القادم ة عل ى إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون والوف اء
.66
بھ دف تجمي د الھي دروكلوروفلوروكربون ف ي ع ام  ،2013فض ال ع ن تحس ين رقاب ة الجم ارك عل ى اس تيراد
الھيدروكلوروفلوروكربون ،خصوصا استيراد البوليوالت السابقة الخلط من الھي دروكلوروفلوروكربون141-ب .وق د
تم تحديد األنشطة المخططة والنتائج المتوقعة بوضوح وعلى نحو كامل .وفي إطار ھذه المرحلة من مش روع التعزي ز
المؤسس ي ،س تكون وح دة األوزون الوطني ة مس ؤولة ع ن تنفي ذ وتنس يق جمي ع أنش طة بروتوك ول مونتري ال عموم ا
وإدماجھ ا واإلش راف عليھ ا وك ذلك خط ة إدارة إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون ،وخصوص ا خط ط إزال ة برومي د
الميثيل.
اليمن :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
120,000
يوليو/تموز 1998
المرحلة األولى:
118,000
ديسمبر/كانون األول 2001
المرحلة الثانية:
104,000
ديسمبر/كانون األول 2003
المرحلة الثالثة:
170,000
نوفمبر/تشرين الثاني  2005وأبريل/نيسان 2006
المرحلة الرابعة:
170,000
نوفمبر/تشرين الثاني 2007
المرحلة الخامسة:
169,999
نوفمبر/تشرين الثاني  2009وأبريل/نيسان 2010
المرحلة السادسة:
851,999
المجموع:
169,999
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة السابعة( )دوالر أمريكي(:
169,999
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة السابعة )دوالر أمريكي(:
0
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
169,999
التكلفة اإلجمالية للمرحلة السابعة من مشروع التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
1998
تاريخ الموافقة على البرنامج القطري:
قُدم إلى ھذا االجتماع
تاريخ الموافقة على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون:
اليونيب

استھالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة )طن قدرات استنفاد األوزون(:
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية( )متوسط :(1997-1995
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات( )متوسط :(1997-1995
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون( )متوسط :(2000-1998
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل( )متوسط :(2000-1998
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المتوسط (2010-2009
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل( )متوسط :(1998-1995
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140.0
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آخر استھالك مبلغ عنه من المواد المستنفدة لألوزون )) (2011طن قدرات استنفاد األوزون( بموجب المادة :7
)أ( المجموعة األولى من المرفق ألف )المواد الكلوروفلوروكربونية(
)ب( المجموعة الثانية من المرفق ألف )الھالونات(
)ج( المجموعة الثانية من المرفق باء )رابع كلوريد الكربون(
)د( المجموعة الثالثة من المرفق باء )كلوروفورم الميثيل(
)ھ( المجموعة األولى من المرفق جيم )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(
)و( المرفق ھاء )بروميد الميثيل(
المجموع:
سنة اإلبالغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري:
المبلغ الموافق عليه للمشروعات )حتى يوليه/تموز ) (2012دوالر أمريكي(:
المبلغ المنصرف )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011دوالر أمريكي(:
المواد المستنفدة لألوزون المطلوب إزالتھا )حتى يوليه/تموز ) (2012طن قدرات استنفاد األوزون(:
المواد المستنفدة لألوزون المزالة )حتى ديسمبر/كانون األول ) (2011طن قدرات استنفاد األوزون(:

.67

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
األموال الموافق عليھا
)دوالر أمريكي(

موجز األنشطة
)أ(
)ب(
)ج(

0.0
0.0
0.0
0.0
71.88
54.5
126.38
2011
6,479,938
5,240,121
1,073.9
462.8

مشروعات استثمارية:
مشروعات التعزيز المؤسسي:
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

2,514,134
851,999
3,113,805
6,479,938

التقرير المرحلي
ت م بنج اح تنفي ذ المرحل ة السادس ة م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي لل يمن ،وحقق ت المرحل ة جمي ع أھ دافھا
.68
المتوقعة بالرغم من أن اليمن قد واجه وضعا سياسيا شديدا ومقعدا للغاية في ھذه الدورة ،مما أث ر س لبيا عل ى األنش طة
المخططة ،وأدى إلى تمديد المرحلة الحالية لتغطية عام  2012بأكمله .غير أن وحدة األوزون الوطنية قد بذلت م ا ف ي
وس عھا لإلبق اء عل ى عالقاتھ ا م ع ش ركائھا ف ي المن اطق النائي ة ع ن طري ق الھوات ف الجوال ة ،والفاكس ميل ،والبري د
اإللكتروني ،حسب مقتضى الحال .وتتمثل األھداف التفصيلية على النحو المحدد في خطة العمل فيما يلي :إنفاذ اللوائح
والنظام القانوني لرصد استيراد واستخدام المواد المس تنفدة ل ألوزون والرقاب ة عليھ ا؛ وزي ادة التوعي ة العام ة ف ي البل د
عموما وخصوصا في المدن التي يعمل فيھا مستوردو المواد المستنفدة لألوزون؛ ومنع إلقاء المعدات التي تعتم د عل ى
الكلوروفلوروكرب ون وتقلي ل االتج ار غي ر المش روع ب المواد الكلوروفلوروكربوني ة وتھريبھ ا؛ وتنفي ذ المش روعات
المواف ق عليھ ا بطريق ة سلس ة؛ وتحقي ق التخفيض ات ،وإل ى أدن ى ح د التخفيض ات وفق ا لت دابير الرقاب ة ف ي بروتوك ول
مونتريال وتعديالته؛ وانضمام اليمن إلى تعديل بيج ين .وأوف ت ال يمن بالتزام ات بروتوك ول مونتري ال وس نت تش ريعا
شامال للمواد المستنفدة لألوزون لضمان استمرارية االمتثال .وبناء عليه ،تشعر اليمن بثقة عالي ة ف ي الوف اء بالتزام ات
 2013و 2015بمساعدة خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.
خطة العمل
وحدة األوزون الوطنية مترسخة على نحو جيد في الھيكل الحكومي ألنھا تخضع لسلطة حماية البيئة  /وزارة
.69
المياه والبيئة وبالتالي فإن خطة عمل وحدة األوزون الوطنية إزال ة الم واد المس تنفدة ل ألوزون مدرج ة ف ي خط ة عم ل
سلطة حماية البيئة ،وھي جزء من خطة العم ل الحكومي ة للتنمي ة ،والح د م ن الفق ر وتحقي ق األھ داف اإلنمائي ة لأللفي ة
للفترة  .2025-2006وفي أثن اء فترت ي االنتق ال إل ى الحكوم ة االئتالفي ة واالنتع اش الت دريجي لل يمن ،س تركز أنش طة
المرحل ة الجدي دة م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي عل ى إنف اد ت دابير الرقاب ة عل ى برومي د الميثي ل والم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ،واالس تمرار ف ي إزال ة الم واد الكلوروفلوروكربوني ة ومن ع االتج ار غي ر المش روع م ن
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خ الل األنش طة التالي ة :إنف اذ الل وائح والنظ ام الق انوني لرص د اس تيراد واس تخدام الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
والرقاب ة عليھ ا؛ وإص دار م واد لزي ادة التوعي ة تناس ب المرحل ة الجدي دة م ن أنش طة األوزون والتع ديل الجدي د عل ى
بروتوك ول مونتري ال؛ ومواص لة أنش طة التوعي ة العام ة م ع التركي ز عل ى الم دن الرئيس ية لتج ار الم واد المس تنفدة
لألوزون ،وصانعي القرار ،والقضاة ،والمدعين العامين والمحامين؛ ورصد مشروعات اإلزالة الجارية والمشروعات
المنف ذة لتجن ب أي ع ودة إل ى اس تخدام الم واد الكلوروفلوروكربوني ة؛ وتنفي ذ مش روع إع داد خط ة إدارة إزال ة
الھيدروكلوروفلوروكربون بالتنسيق مع الوكاالت المنفذة؛ واإلبالغ ع ن البيان ات المطلوب ة إل ى أمان ة األوزون وأمان ة
الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت ذات الصلة.
------
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المرفـق الثاني
آراء أعربت عنھا اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
التي قدمت إلى االجتماع الثامن والستين
إنتيغوا وباربودا
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الذي قدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي إلنتيغوا وباربودا،
-1
والحظت مع التقدير أن البلد أبلغ بيانات المادة  7لعامي  2010و  2011إلى أمانة األوزون باإلضافة إلى بيانات تنفيذ
البرنامج القطري لعامي  2010و  2011إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف .وقد سلمت اللجنة التنفيذية مع التقدير
بأن أنتيغوا وباربودا حققت ھدف استھالك صفر من الكلوروفلوروكربون عام  2010بموجب بروتوكول مونتريال
وأن ھناك تشريعا شامال قد أقيم بالفعل .كما الحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية قد تمت الموافقة عليھا وتم البدء في تنفيذھا ،وبالتالي فإنھا تثق في أن أنتيغوا وباربودا
سوف تستمر في إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وتحقق أھداف بروتوكول مونتريال لتجميد استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  2013وخفضھا بنسبة عشرة في المائة عام .2015
البحرين
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الذي قدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي والحظت مع التقدير
-2
أن البحرين قد أبلغت بيانات المادة  7إلى أمانة األوزون مشيرة إلى أنھا نجحت في االحتفاظ باالمتثال باإلزالة الكاملة
للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وأعربت اللجنة التنفيذية عن قلقھا إزاء اإلبطاء في التصديق على تعديل بيجين
على بروتوكول مونتريال وحثت البحرين على أن تفعل ذلك دون إبطاء من أجل تالفي الصعوبات في استيراد المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول كانون الثاني/يناير  .2013وتأمل اللجنة التنفيذية أيضا أنه ،في المرحلة التالية،
سوف تستمر البحرين في تنفيذ برنامجھا القطري واألنشطة المتعلقة بالمشروعات الموافق عليھا للبحرين بنجاح باھر
في تحقيق جدول إزالة المواد المستنفدة لألوزون وفقا لبروتوكول مونتريال.
باربادوس
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الذي قدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لباربادوس والحظت
-3
مع التقدير أن البلد قد أبلغ بيانات المادة  7لعامي  2010و  2011ألمانة األوزون باإلضافة إلى بيانات تنفيذ البرنامج
القطري لعامي  2010و  2011إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف .وسلمت اللجنة التنفيذية مع التقدير أن
باربادوس قد حققت ھدف استھالك صفر للمواد الكلوروفلوروكربونية عام  2010بموجب بروتوكول مونتريال.
والحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد وصلت مرحلة الموافقة
عليھا في مجلس الوزراء قبل تقديمھا إلى اللجنة التنفيذية ،مما يوضح أعلى مساندة سياسية على المستوى الوطني .كما
أن باربادوس لديھا تشريع قائم يشمل جميع المواد المستنفدة لألوزون .وعليه فإن اللجنة التنفيذية واثقة من أن
باربادوس سوف تستمر في إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وتحقق أھداف بروتوكول مونتريال بتجميد استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  2013وخفضھا بنسبة عشرة في المائة في عام .2015
بوركينا فاسو
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبوركينا فاسو والحظت مع
-4
التقدير أن البلد قد أبلغ بيانات المادة  7لعام  2011إلى أمانة األوزون وأشارت إلى أن البلد قد حقق اإلزالة الكاملة
للمواد الكلوروفلوروكربونية والھالونات .وبالتالي تأمل اللجنة التنفيذية أنه ،خالل العامين القادمين ،سوف تستمر
بوركينا فاسو في تنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون من خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر.
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جمھورية أفريقيا الوسطى
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمھورية أفريقيا الوسطى
-5
والحظت مع التقدير أن البلد قد أبلغ بيانات المادة  7لعام  2011إلى أمانة األوزون مشيرة إلى أن البلد قد حقق اإلزالة
الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية والھالونات .وبالتالي تأمل اللجنة التنفيذية أنه ،خالل العامين التاليين ،سوف
تستمر جمھورية أفريقيا الوسطى في تنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون من خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھا بنجاح باھر.
كوت ديفوار
استعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد التعزيز المؤسسي لكوت ديفوار والحظت مع
-6
التقدير أن البلد قد أبلغ بيانات المادة  7لعام  2011إلى أمانة األوزون وھو في حالة امتثال بإجراءات تخفيض المواد
الكلوروفلوروكربونية والمواد األخرى المستنفدة لألوزون .والحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن كوت ديفوار قد اتخذت
خطوات واضحة إلزالة استھالكھا من المواد المستنفدة لألوزون خالل الفترة التي تمت تغطيتھا لمشروع التعزيز
المؤسسي .وبصفة خاصة أبلغت كوت ديفوار في طلبھا أنھا قد اتخذت مبادرات ھامة ،وھي أساسا تنفيذ الرقابة على
واردات المواد المستنفدة لألوزون من خالل نظام تراخيص وحصص ،وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد.
وقدرت اللجنة التنفيذية كثيرا جھود كوت ديفوار لتخفيض استھالك المواد المستنفدة لألوزون .وأعربت اللجنة التنفيذية
عن توقعھا بأنه ،في العامين التاليين ،سوف تستمر كوت ديفوار في تنفيذ نظام التراخيص والحصص وخطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستدامة استھالك صفر للمواد الكلوروفلوروكربونية وبالتالي تحقيق أھداف
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
الجمھورية الدومينيكية
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للجمھورية الدومينيكية
-7
والحظت مع التقدير أن الجمھورية الدومينيكية أبلغت بيانات المادة  7إلى أمانة األوزون وبيانات البرنامج القطري
إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف لعامي  2010و  ،2011مما يثبت أن الطرف قد حافظ على االمتثال بأھداف
بروتوكول مونتريال .ومع األنشطة المخطط لھا للمرحلة التالية ،الحظت اللجنة التنفيذية أيضا أنه لدى الجمھورية
الدومينيكية فريق كامل مخصص لمكتب األوزون الوطني تتم مساندته من خالل مشروع التعزيز المؤسسي وبااللتزام
المستمر من جانب الحكومة بأن يكون ھناك مسؤول حكومي رفيع المستوى يدير جميع أنشطة بروتوكول مونتريال
الوطنية .وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأنه ،خالل العامين التاليين ،سوف تستديم الجمھورية الدومينيكية في
إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وتستمر في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھا
بنجاح باھر من أجل تحقيق األھداف األولية بتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عام  2013وخفضھا
بنسبة عشرة في المائة عام .2015
إريتريا
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التنفيذ المؤسسي والحظت مع التقدير أن إريتريا
-8
أبلغت بيانات عام  2011إلى أمانة األوزون مشيرة إلى أن البلد قد استمر في إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وأنه
في حالة امتثال بجدول اإلزالة في استھالك المواد الكلوروفلوروكربونية والھالونات .وتأمل اللجنة التنفيذية بالتالي
أنه ،في السنتين القادمتين ،سوف تستمر إريتريا بنجاح في تنفيذ برنامجھا القطري.
غيانا
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغيانا والحظت مع
-9
التقدير أن البلد أبلغ بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام  2011إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف .وسلمت اللجنة
2
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التنفيذية مع التقدير أن غيانا قد حققت ھدف استھالك صفر من المواد الكلوروفلوروكربونية .كما الحظت اللجنة
التنفيذية أيضا أن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يجري تنفيذھا حاليا .وعلى ذلك فإن اللجنة
التنفيذية تثق في أن غيانا سوف تستديم في إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وتستمر في أنشطة تمكن البلد من تحقيق
أھداف بروتوكول مونتريال لتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  2013وخفضھا بنسبة
عشرة في المائة عام .2015
ھندوراس
 - 10استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لھندوراس والحظت مع
التقدير أن البلد أبلغ بيانات المادة  7لعامي  2010و  2011إلى أمانة األوزون باإلضافة إلى بيانات تنفيذ البرنامج
القطري لعامي  2010و  2011إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف .وسلمت اللجنة التنفيذية مع التقدير أن
ھندوراس قد حققت ھدف استھالك صفر للمواد الكلوروفلوروكربونية عام  2010بموجب بروتوكول مونتريال .كما
الحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد بدأ .كما أن ھندوراس
لديھا أيضا نظام تراخيص يشمل جميع المواد المستنفدة لألوزون .واللجنة التنفيذية واثقة بالتالي أن ھندوراس سوف
يستمر في إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وسوف تحقق أھداف بروتوكول مونتريال لتجميد استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  2013وخفضھا بنسبة عشرة في المائة عام .2015
جامايكا
 - 11استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجامايكا والحظت مع
التقدير أن البلد أبلغ بيانات المادة  7عام  2011إلى أمانة األوزون وبيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام  2011إلى
أمانة الصندوق المتعدد األطراف ،مما يوضح أن الطرف ممتثل بجميع أھداف المواد الخاضعة للرقابة .وسلمت اللجنة
التنفيذية مع التقدير أن جامايكا مستمرة في التزامھا بتعزيز وإنفاذ نظام التراخيص لديھا بالتعاون مع إدارة الجمارك
ووزارة الصحة .وبالتالي فإن اللجنة التنفيذية واثقة أن جامايكا سوف تحافظ على استھالك صفر للمواد
الكلوروفلوروكربونية وتجمد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عام  2013وتزيلھا بعد ذلك بنجاح باھر.
الكويت
 - 12استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للكويت والحظت مع
التقدير أن الكويت أبلغ بيانات المادة  7إلى أمانة األوزون لعام  .2011كما الحظت اللجنة التنفيذية أيضا أنه في إطار
مشروع التعزيز المؤسسي ،حققت الكويت التزاماتھا لعام  2010باإلزالة الكاملة الستھالك المواد
الكلوروفلوروكربونية .وتتوقع اللجنة التنفيذية أن الجھود التنظيمية الجارية سوف يتم تعزيزھا بتنفيذ نظام الرصد الذي
أنشئ خالل المرحلة الثالثة لضمان االمتثال الكامل والرقابة الفعالة على استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
من خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة به.
كيرغستان
 - 13استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمھورية كيرغستان
والحظت مع التقدير أن البلد أبلغ بيانات المادة  7لعام  2011إلى أمانة األوزون وبيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام
 2011إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف .وسلمت اللجنة التنفيذية مع التقدير بأن جمھورية كيرغستان قد حققت
ھدف استھالك صفر للمواد الكلوروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريال .كما الحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد تمت الموافقة عليھا فعال وإن تنفيذھا قد بدأ .وبالتالي تشعر
اللجنة التنفيذية بالثقة من أن جمھورية كيرغستان سوف تستمر في إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وتبدأ في أنشطة
سواء على مستويات المشروع والسياسات لتمكن البلد من تحقيق أھداف بروتوكول مونتريال بتجميد استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  2013وخفضھا بنسبة عشرة في المائة عام .2015
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ليسوتو
 - 14استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لليسوتو والحظت مع
التقدير أن ليسوتو قد أبلغت بيانات المادة  7لعام  2011إلى أمانة األوزون وأن البلد في حالة امتثال بأھداف استھالك
الكلوروفلوروكربون والمواد األخرى المستنفدة لألوزون .كما الحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن ليسوتو قد اتخذت
خطوات واضحة إلزالة استھالكھا من المواد المستنفدة لألوزون في الفترة التي يتم تغطيتھا لمشروع التعزيز
المؤسسي فيھا .وبصفة خاصة أبلغت ليسوتو في طلبھا أنھا قد اتخذت مبادرات ھامة وھي التوعية الجماھيرية ونشر
المعلومات وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد .وقدرت اللجنة التنفيذية كثيرا جھود ليسوتو لتخفيض استھالك
المواد المستنفدة لألوزون .وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأنه ،في العامين القادمين ،سوف تتخذ ليسوتو
الخطوات الضرورية إلنفاذ تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون الموافق عليھا حديثا وتستمر في البرامج الجارية التي
ستمكن البلد من استدامة مستوياته الحالية من تخفيضات المواد المستنفدة لألوزون والبناء عليھا وبالتالي المحافظة
على استھالك صفر للكلوروفلوروكربون وتحقيق أھداف االمتثال للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
بيرو
 - 15استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبيرو والحظت مع
التقدير أن ذلك البلد قد أبلغ بيانات المادة  7إلى أمانة األوزون وبيانات تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق
المتعدد األطراف لعامي  2010و  ،2011مما يثبت أن الطرف قد حافظ على االمتثال بأھداف بروتوكول مونتريال.
وبالتالي فإن اللجنة التنفيذية تثق في أن بيرو سوف يستمر في إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية ويبدأ في أنشطة على
مستوى المشروع والسياسة ليمكن البلد من تحقيق أھداف بروتوكول مونتريال لتجميد استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  2013وتخفيضھا بنسبة عشرة في المائة عام .2015
سان كيتس ونيفيس
 - 16استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسان كيتس ونفيس،
والحظت مع التقدير أن البلد أبلغ بيانات المادة  7لعامي  2010و  2011إلى أمانة األوزون باإلضافة إلى بيانات تنفيذ
البرنامج القطري لعامي  2010و  2011إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف .وسلمت اللجنة التنفيذية مع التقدير بأن
سان كيتس ونيفيس قد حققت ھدف استھالك صفر للكلوروفلوروكربون عام  2010بموجب بروتوكول مونتريال ،وأن
ھناك تشريعا شامال قائم بالفعل .كما الحظت اللجنة التنفيذية أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو
كربونية قد بدأ؛ وھي بالتالي تثق في أن سان كيتس ونيفيس سوف تستمر في إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
وتحقق أھداف بروتوكول مونتريال لتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  2013وتخفضھا
بنسبة عشرة في المائة عام .2015
سانت لوتشيا
 - 17استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسانت لوتشيا والحظت
مع التقدير أن البلد أبلغ بيانات المادة  7لعامي  2010و  2011إلى أمانة األوزون باإلضافة إلى بيانات تنفيذ البرنامج
القطري لعامي  2010و  2011إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف .وسلمت اللجنة التنفيذية مع التقدير بأن سانت
لوتشيا قد حققت ھدف االستھالك صفر من الكلوروفلوروكربون عام  2010بموجب بروتوكول مونتريال ،وأن ھناك
تشريعا شامال منفذ بالفعل .كما الحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو
كربونية قد بدأ؛ وھي بالتالي واثقة من أن سانت لوتشيا سوف تستمر في إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وتحقق
أھداف بروتوكول مونتريال لتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  2013وخفضھا بنسبة
عشرة تخفيضات عام .2015
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الصومال
 - 18استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للصومال والحظت مع
التقدير أن الصومال أبلغ بيانات المادة  7لعام  2011إلى أمانة األوزون وأنه في حالة امتثال بأھداف إزالة
الكلوروفلوروكربون وغيره .كما الحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن الصومال قد اتخذ خطوات واضحة إلزالة استھالكه
من المواد المستنفدة لألوزون في الفترة التي تمت تغطيتھا لمشروع التعزيز المؤسسي فيه .وبصفة خاصة أبلغ
الصومال في طلبه أنه اتخذ مبادرات ھامة وھي تنفيذ الرقابة على واردات المواد المستنفدة لألوزون من خالل نظام
تراخيص وحصص ،وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد .وتقدر اللجنة التنفيذية كثيرا جھود الصومال لتخفيض
استھالك المواد المستنفدة لألوزون .وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا أنه ،في العامين التاليين ،سوف يستمر
الصومال في تنفيذ نظام التراخيص والحصص وخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فيه والمحافظة
على استھالك صفر للكلوروفلوروكربون وتحقيق أھداف إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التابعة لذلك.
توغو
 - 19استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتوغو والحظت مع التقدير
أن البلد أبلغ بيانات المادة  7لعام  2011إلى أمانة األوزون مما يشير ألن البلد قد حقق اإلزالة الكاملة للمواد
الكلوروفلوروكربونية والھالونات .وبالتالي تأمل اللجنة التنفيذية أنه ،في العامين التاليين ،سوف يستمر توغو في تنفيذ
أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون من خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فيه بنجاح
باھر.
فييت نام
 - 20استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لفييت نام والحظت مع التقدير أن
فييت نام أبلغ بيانات المادة  7لعام  2011إلى أمانة األوزون مما يشير ألن فييت نام في طريقه للوفاء بأھداف
االمتثال .وتشعر اللجنة التنفيذية بالتالي بالتفاؤل أنه ،في العامين القادمين ،سوف يستمر فييت نام في تنفيذ خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر من أجل تحقيق األھداف األولية لتجميد وتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية عام  2013و  2015على التوالي.
اليمن
 - 21استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز المؤسسي والحظت مع التقدير أن اليمن
أبلغ بيانات المادة  7ألمانة األوزون مما يشير إلى أن البلد يحافظ على االمتثال باستھالك صفر للمواد
الكلوروفلوروكربونية .وتأمل اللجنة التنفيذية بالتالي أنه ،في العام القادم ،سوف يستمر اليمن في تنفيذ برنامجه
القطري ويبدأ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة به بنجاح في تحقيق تجميد
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  2013ونسبة تخفيض عشرة في المائة بحلول عام .2015
-------
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A. INTRODUCTION
1. UNEP’s Work Programme 2012 was approved at the 67th 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 68th Meeting of the Executive Committee, represents an
Amendment to that Work Programme.

B. SUMMARY OF THE WORK PROGRAMME AMENDMENT FOR 2012
3. Consistent with the Business Plan 2012-2014, this Amendment comprises funding requests for
- Support for the implementation of Institutional Strengthening projects in 23 countries.
- One Start-up activities in the South Soudan.
4. Details of the Work Programme Amendment and the total requested funding by project groups are presented
in Table 1.
5. Summary of the Work Programme Amendment is presented in Table 2.
Table 1. Funding requests for ISP renewals and individual projects to be considered at the 68th Meeting of the
Executive Committee

Country

Amount,
US$

Project title

PSC,
US$

Total
requested
amount,
US$

INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT RENEWALS (ISRs)
Antigua &
Barbuda
Bahrain
Barbados
Botswana
Burkina Faso
Central Africa
Republic
Cote d'Ivoire
DPR Korea

Renewal of institutional strengthening project (Phase IV)

60,000

0

60,000

Renewal of institutional strengthening project (Phase VII)
Renewal of institutional strengthening project (Phase V)
Renewal of institutional strengthening project (Phase IV)
Renewal of institutional strengthening project (Phase X)

60,000
117,000
78,173
72,410

0
0
0
0

60,000
117,000
78,173
72,410

Renewal of institutional strengthening project (Phase VI)

60,000

0

60,000

Renewal of institutional strengthening project (Phase VI)
Renewal of institutional strengthening project (Phases
VI&VII)

106,340

0

106,340

260,000

0

260,000

134,333

0

134,333

60,000
60,000
60,000
60,000
115,830
105,320
60,000
133,510

0
0
0
0
0
0
0
0

60,000
60,000
60,000
60,000
115,830
105,320
60,000
133,510

60,000

0

60,000

60,000
60,000
60,666
118,976
169,999
2,132,557

0
0
0
0
0
0

60,000
60,000
60,666
118,976
169,999
2,132,557

Dominican
Renewal of institutional strengthening project (Phase VII)
Republic
Eritrea
Renewal of institutional strengthening project (Phase II)
Guyana
Renewal of institutional strengthening project (Phase V)
Honduras
Renewal of institutional strengthening project (Phase VII)
Jamaica
Renewal of institutional strengthening project (Phase VIII)
Kyrgyzstan
Renewal of institutional strengthening project (Phase VI)
Kuwait
Renewal of institutional strengthening project (Phase V)
Lesotho
Renewal of institutional strengthening project (Phase VI)
Peru
Renewal of institutional strengthening project (Phase IV)
Saint Kitts and
Renewal of institutional strengthening project (Phase V)
Nevis
Saint Lucia
Renewal of institutional strengthening project (Phase VIII)
Somalia
Renewal of institutional strengthening project (Phase II)
Togo
Renewal of institutional strengthening project (Phase VI)
Vietnam
Renewal of institutional strengthening project (Phase IX)
Yemen
Renewal of institutional strengthening project (Phase VII)
Sub-total for Institutional Strengthening Project Renewals
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INSTITUTIONAL STRENGTHENING START-UP ACTIVITIES
South Sudan
Institutional Strengthening start-up activities
Sub-total for start-up activities

40,000
40,000

0
0

40,000
40,000

Table 2. Summary of items submitted for consideration by the 68th Executive Committee meeting by group
Type of projects

Value in
US

Sub-total for project preparation requests
Sub-total for Institutional Strengthening start-up activities
Sub-total for Institutional Strengthening Projects
Grand Total

Project
support
costs in
US$

0
40,000
2,132,557
2,172,557

Total in
US$

0
0
0
0

0
40,000
2,132,557
2,172,557

C. PROJECT CONCEPTS for items to be submitted by UNEP
1. Title:

Background:

Requests for institutional strengthening renewals for (23 countries): Antigua &
Barbuda, Bahrain, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Central Africa Republic,
Cote d'Ivoire, Dominican Republic, DPR Korea, Eritrea, Guyana, Honduras,
Jamaica, Kyrgyzstan, Kuwait, Lesotho, Peru, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia,
Somalia, Togo, Vietnam, and Yemen.
Renewals of institutional strengthening projects (ISP) for the above-listed twenty
three countries are being requested in line with relevant decisions and guidelines of
the Executive Committee.
These projects have been included in the UNEP 2012-2014 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.

Activities and
description:

Individual documents for these projects – the terminal reports and the action plans have been submitted to the Multilateral Fund Secretariat separately.

Time Frame:

24 months

Per country cost:

Country
Antigua & Barbuda

US$

Bahrain

60,000

60,000

Barbados
Botswana
Burkina Faso
Central Africa Republic
Cote d'Ivoire
DPR Korea
Dominican Republic
Eritrea
Guyana
Honduras
Jamaica
Kyrgyzstan
Kuwait
Lesotho
Peru
Saint Kitts and Nevis

117,000
78,173
72,410
60,000
106,340
260,000
134,333
60,000
60,000
60,000
60,000
115,830
105,320
60,000
133,510
60,000
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Saint Lucia
60,000
Somalia
60,000
Togo
60,666
Vietnam
118,976
Yemen
169,999
Total:
2,132,557
*Note: No project support costs are requested for institutional strengthening projects.
TITLE:

SOUTH SUDAN: INSTITUTIONAL STRENGHTENING START-UP

Background:

South Sudan ratified the Vienna Convention and Montreal Protocol for the Protection of the
Ozone Layer on 1st January, 2012. Information from the country indicates that the
Government of South Sudan has also ratified all the Amendments to the Montreal Protocol
and the ratification instruments have been sent to the UN Headquarters, New York for
depository. The country has shown keen interest in Montreal Protocol activities by appointing
a National Ozone Focal Point (Ozone Officer) and actively participated in the Joint Network
Meeting that was held in September, 2012.
The country has requested UNEP (transmittal letter attached) to include a start –up
Institutional Strengthening project to get immediate assistance for establishing and
strengthening the National Ozone Unit

Objectives:

The main objective is to establish and strengthen the national capacity for implementation of
Montreal Protocol activities.
Specific objectives include the following:
 Initiate drafting of ODS regulation that includes licensing and quota system for
imports/exports of HCFC
 To intensify public and industrial awareness campaign on Montreal Protocol
 Support ratification of all Montreal Protocol amendments.
 Establish mechanism for monitoring, collecting and timely reporting of ODS
consumption data to both Multilateral Fund and Ozone Secretariat.

Activities:

The Ozone Unit will undertake the following activities
 Establish functional and effective national ozone unit including staffing
 Lead and coordinate all Montreal Protocol activities
 Coordinate and follow up on the depository of the ratification instruments for all the
Montreal Protocol Amendments
 Coordinate all activities for the preparation of CP/HPMP
 Prepare legislation (ODS Regulations) that will include control of all ODS,
licensing and quota systems for HCFC imports and exports and ban of CFCs,
halons, CTCs and other ODS that are banned under the Montreal Protocol
 Develop a monitoring system for ODS imports and exports
 Collect ODS consumption data including base years data
 Develop and implement a public awareness strategy

Outputs

The outputs will include the following
 Functional National Ozone Unit
 Ratification of all Amendments to the Montreal Protocol
 Establishment of ODS Regulations for ODS imports/exports including licensing
system for HCFCs
 Reporting of ODS consumption data including base years data
 Increased public awareness

Time Frame:

2012 -2013

Cost:

USD 40,000

*Note: No project support cost is requested for start-up activities.
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