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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع الثامن والستون
مونتريال 7 – 3 ،ديسمبر  /كانون األول 2012

التعديالت على برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2012

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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تطلب اليونيدو من اللجنة التنفيذية الموافقة على مبلغ  367,000دوالر أمريكي للتعديالت على برنامج عملھا
.1
لعام  ،2012زائدة تكاليف دعم الوكالة البالغة  25,690دوالرا أمريكيا .ويرد برنامج العمل مرفقا بھذه الوثيقة.
.2

وترد األنشطة المقترحة للتعديالت على برنامج عمل اليونيدو لعام  2012في الجدول  1أدناه:
الجدول  :1التعديالت على برنامج عمل اليونيدو
البلد

المبلغ المطلوب
)بالدوالرات
األمريكية(

النشاط/المشروع

القسم ألف :األنشطة الموصى بموافقة شمولية عليھا
ألف -1تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثالثة(
أرمينيا
تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الحادية عشرة(
المكسيك
المجموع الفرعي ألف:
تكاليف دعم الوكالة ) 7في المائة إلعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي(:
المجموع:

120,000
247,000
367,000
25,690
392,690

المبلغ الموصى به
)بالدوالرات
األمريكية(

120,000
247,000
367,000
25,690
392,690

القسم ألف :األنشطة الموصى بموافقة شمولية عليھا
ألف -1تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
)أ(

أرمينيا )المرحلة الثالثة( 120,000 :دوالر أمريكي

)ب(

المكسيك )المرحلة الحادية عشرة( 247,000 :دوالر أمريكي

وصف المشروع
قدمت اليونيدو طلبين لتجديد مش روعي التعزي ز المؤسس ي ألرميني ا والمكس يك .وي رد وص ف الطلب ين لھ ذين
.3
البلدين في المرفق األول بھذه الوثيقة.
تعليقات األمانة
.4
استعرضت أمانة الصندوق التقارير النھائية وخطط العمل المتعلقة بمشروعات التعزيز المؤسسي المقدمة من
اليونيدو بالنيابة عن حكومتي أرمينيا والمكسيك ،التي قدمت باستعمال الشكل المنقح لتجديدات مشروعات التعزيز
المؤسسي الموافق عليه بموجب المقرر  ،43/61والحظت أن ھذين البلدين في حالة امتثال ألھداف إزالة المواد
المستنفدة لألوزون ومتطلبات اإلبالغ بموجب بروتوكول مونتريال وأنھما قدما أيضا تقارير عن تنفيذ برنامجھما
القطري لعام  ،2011المقرر تقديمه في  1مايو/أيار  .2012وأخذت األمانة في الحسبان المقررات 17/59
و)47/59ب( و 43/61لدى النظر في طلبي مشروعي التعزيز المؤسسي ،وخاصة المقرر  43/61الذي قررت فيه
اللجنة التنفيذية "أن تبقي على تمويل دعم التعزيز المؤسسي بمستوياته الحالية ،وتجدد مشروعات التعزيز المؤسسي
لفترة سنتين كاملتين ابتداء من االجتماع الحادي والستين".
توصيات األمانة
توص ي األمان ة بموافق ة ش مولية عل ى طلب ي تجدي د مش روعي التعزي ز المؤسس ي ألرميني ا والمكس يك عل ى
.5
مس توى التموي ل المب ين ف ي الج دول  1م ن ھ ذه الوثيق ة .وق د ترغ ب اللجن ة التنفيذي ة ف ي أن تع رب لحك ومتي أرميني ا
والمكسيك عن التعليقات الواردة في المرفق الثاني بھذه الوثيقة.
-----2
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المرفق األول
مقترحات مشروعات التعزيز المؤسسي
أرمينيا :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
المرحلة األولى :أبريل/نيسان 2009
المرحلة الثانية :ديسمبر/كانون األول 2010
المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة الثالثة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الثالثة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلف ة اإلجمالي ة للمرحل ة الثالث ة م ن مش روع التعزي ز المؤسس ي بالنس بة للص ندوق المتع دد األط راف
)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 ق درات اس تنفاد األوزون( بموج ب
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
)أ(
)ب(
)ج(

اليونيدو
120,000
120,000
240,000
120,000
120,000
8,400
128,400
2009
2010
196.5
0.0
0.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.5
0.0
7.5
2011
979,353
293,680
2.2
0.0

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
التمويل الموافق
موجز األنشطة
عليه )دوالر أمريكي(
562,838
مشروعات استثمارية:
240,000
مشروعات التعزيز المؤسسي:
176,515
إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع979,353 :
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التقرير المرحلي
في فترة السنتين لتنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي ،امتثلت وحدة األوزون الوطنية باألنشطة التالية :جمع
.2
وتحليل بيانات استھالك المواد المستنفدة لألوزون؛ وإعداد وإصدار )بالتعاون مع وزارة حماية الطبيعة( تصاريح
االستيراد/التصدير؛ وإعداد القوانين التشريعية اإلضافية بخصوص حصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
وإزالتھا؛ وأنشطة زيادة التوعية ،وھي إعداد نماذج للمدرسين واالحتفال باليوم الدولي لألوزون والذكري الخامسة
والعشرين لبروتوكول مونتريال؛ وأنشطة أخرى مثل المشاورات اليومية مع المستوردين وضباط الجمارك وأصحاب
المصلحة اآلخرين ،وتحديث الموقع الشبكي ،وغير ذلك من األنشطة.
خطة العمل
ستشمل خطة العمل تعزيز التشريعات بشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وجمع وتحليل بيانات
.3
استھالك المواد المستنفدة لألوزون؛ وتحسين نظام جميع تصاريح استيراد المواد المستنفدة لألوزون عن طريق
إصدار إجراءات أكثر فاعلية بالتعاون مع السلطات الجمركية؛ وأنشطة تدريب والتوعية بخصوص المواد
الكلوروفلوروكربونية والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأنشطة تدريب وتوعية ضباط الجمارك والمستوردين؛
وإعداد التقارير على نحو سليم وفي الوقت المناسب؛ واإلبقاء على االحتفاالت السنوية التقليدية بيوم األوزون.
المكسيك :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي
موجز المشروع والموجز القطري
الوكالة المنفذة:
المبالغ الموافق عليھا سابقا لمشروعات التعزيز المؤسسي )دوالر أمريكي(:
يونيه/حزيران  1992وديسمبر/كانون األول 1994
المرحلة األولى:
يوليه/تموز  1995ومايو/أيار 1996
المرحلة الثانية:
أكتوبر/تشرين األول 1996
المرحلة الثالثة:
يوليه/تموز 1998
المرحلة الرابعة:
المرحلة الخامسة :يوليه/تموز 2000
المرحلة السادسة :يوليه/تموز 2002
أبريل/نيسان 2005
المرحلة السابعة
يوليه/تموز 2007
المرحلة الثامنة:
يوليه/تموز 2009
المرحلة التاسعة:
المرحلة العاشرة :ديسمبر/كانون األول 2010
المجموع:
المبلغ المطلوب للتجديد )المرحلة الحادية عشرة( )دوالر أمريكي(:
المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الحادية عشرة )دوالر أمريكي(:
تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي(:
التكلفة اإلجمالية للمرحلة الحادية عشرة 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
2

اليونيدو
350,000
95,000
190,000
190,000
190,000
247,000
247,000
247,000
185,250
247,000
2,188,250
247,000
247,000
17,290
264,290
1992
2011
4,624.9
124.6
62.5
56.4
1,148.8
1,130.8
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موجز المشروع والموجز القطري
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(:

.4

-6.0
0.0
0.0
0.0
1,083.4
488.2
1,565.6
2011
103,137,926
85,872,509
18,664.7
18,232.1

موجز األنشطة واألموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية:
موجز األنشطة

)أ( مشروعات استثمارية:
)ب( مشروعات التعزيز المؤسسي:
)ج( إعداد المشروعات والمساعدة التقنية والتدريب والمشروعات غير االستثمارية األخرى:
المجموع:

التمويل الموافق عليه
)دوالر أمريكي(
90,061,263
2,188,250
10,888,413
103,137,926

التقرير المرحلي
أبلغت المكسيك عن بيانات المادة  7لعام  2011إلى أمانة األوزون .وضمن إطار مشروع التعزيز
.5
المؤسسي ،حققت المكسيك في الفترة  2012 – 2011إزالة رائعة الستھالكھا من المواد المستنفدة لألوزون بالمقارنة
إلى عام  .2005ويتم تعزيز الجھود التنظيمية الجارية عن طريق تنفيذ نظام رصد المواد المستنفدة لألوزون الموجود
بالفعل .والمكسيك عضو نشط في الشبكة اإلقليمية لألوزون ألمريكا الالتينية وتدعم بلدان المنطقة بواسطة نشر
المنجزات من خالل تنظيم حلقات العمل والزيارات التقنية.
خطة العمل
يمثل برنامج األنشطة المتعلقة ببروتوكول مونتريال جزءا من التزام المكسيك بإزالة استھالك المواد
.6
المستنفدة لألوزون بطريقة مراقبة وفعالة من حيث التكاليف .وتمثل وحدة األوزون الوطنية جزءا من أمانة الموارد
البيئية والطبيعية ) (SEMARNATوتتعاون تعاونا وثيقا مع المديرية العامة إلدارة جودة الھواء واإلطالق العام
وسجل التحويل .ووحدة األوزون الوطنية ھي نقطة االتصال ألنشطة بروتوكول مونتريال ،وأدخلت ھذه األنشطة في
النظام الحكومي المعروف باسم  .DAS-Gوتقوم وحدة األوزون الوطنية أساسا بتنسيق برنامج بروتوكول مونتريال
بأكمله في البلد وتعد أساس التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اعتمادھا من قبل السلطات الحكومية المسؤولة
بغية تحقيق أھداف إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتتولى وحدة األوزون الوطنية مسؤولية رصد الواردات
من المواد المستنفدة لألوزون وبيانات االستھالك وأعدت لھذا الغرض نظام المعلومات والرصد ).(SISSAO
وستتابع وحدة األوزون كمسألة ذات أولوية قضية الشروع في اتخاذ تدابير لتحسين رقابة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،لتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  ،2013لتحقيق ھدف
التخفيض بنسبة  10في المائة في عام  2015وتنفيذ المشروعات ونظام الحصص للسماح بالوفاء بھدف التخفيض
بنسبة  30في المائة في عام  ،2018وفقا للجدول الزمني الموافق عليه في خطة إدارة إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون.
------
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المرفق الثاني

اآلراء التي أعربت عنھا اللجنة التنفيذية بشأن طلبات تجديد مشروعات التعزيز
المؤسسي المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين
أرمينيا
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ألرمينيا والحظت مع
.1
التقدير أن أرمينيا أبلغت عن بيانات المادة  7لعام  2011إلى أمانة األوزون وأشارت إلى أنھا في حالة امتثال لتدابير
الرقابة في بروتوكول مونتريال .والحظت اللجنة التنفيذية أيضا أنه في إطار البرنامج القطري ،اتخذت أرمينيا
خطوات مھمة لمراقبة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في مختلف القطاعات وأن االتجار غير المشروع سيتم
متابعته كذلك بالتعاون الوثيق مع الجمارك ،فضال عن زيادة توعية التقنيين بشأن تقنيات وممارسات االسترداد وإعادة
التدوير ،بغية استخدام الخبرات المكتسبة في برنامج إزالة الكلوروفلوروكربون .وتدعم اللجنة التنفيذية بدرجة كبيرة
الجھود التي تبذلھا حكومة أرمينيا وتشجعھا على االستمرار في جھودھا وخاصة بغرض تجميد استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2013وتحقيق الخفض في االستھالك بنسبة  10في المائة في عام .2015
المكسيك
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للمكسيك والحظت مع
.2
التقدير أن المكسيك أبلغت عن بيانات المادة  7لعام  2011إلى أمانة األوزون مشيرة إلى أنھا في حالة امتثال لتدابير
الرقابة في بروتوكول مونتريال .والحظت اللجنة التنفيذية أيضا أنه في إطار مشروع التعزيز المؤسسي ،فإن المكسيك
حققت إزالة ھائلة للمواد المستنفدة لألوزون لديھا في الفترة من  2011إلى  2012بالمقارنة إلى عام  .2005والحظت
اللجنة التنفيذية مع التقدير الجھود التنظيمية الجارية التي يتم تعزيزھا بتنفيذ نظام رصد المواد المستنفدة لألوزون
الموجود بالفعل .وتدعم اللجنة التنفيذية بدرجة كبيرة الجھود التي تبذلھا المكسيك للوفاء باألھداف األولية لتجميد
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2013ثم تخفيضھا بنسبة  10في المائة في عام .2015
------

1

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
68th Executive Committee of the
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UNIDO Work Programme
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Introduction
The UNIDO Work Programme for the consideration of the 68th Ex.Com. of the Multilateral Fund has been
prepared following the government requests as well as based on ongoing and planned activities. The Work
Programme will support the implementation of UNIDO’s three year Rolling Business Plan 2012-2014.
Institutional strengthening extension for Armenia and Mexico is planned to cover the NOU needs for the period
January 2013 – December 2014.
The document comprises the following sections:
Section 1
Gives in a tabulated form by project types and country a consolidated list of activities foreseen for the above
mentioned institutional strengthening support request and preparatory funding request for technical assistance for
destruction activities in 6 in LVCs in Central Africa region.
Funding is requested as follows:
- IS extension Project in Armenia amounting 128,400 $US (including $US 8,400 representing 7 % A.S.C.)
- IS extension Project in Mexico amounting 264,290 $US(including $US 17,290 representing 7 % A.S.C.)
- Total: 392,690 $US including A.S.C.

Section 2
Section 2 provides the corresponding project concepts indicating some details and funding requirements.

Section 1
Consolidated table giving project preparation
and non-investment projects in all countries and sectors

Country

Type

Substance

Armenia

IS

All

Mexico

IS

All

Title of Project
Extension of the IS Phase III
Extension of the IS Phase XI
Grand TOTAL

A.S.C
Requested
amount USD
USD
Institutional strengthening

Total (incl
ASC) USD

A.S.C.
%

P.D.

120,000

8,400

128,400

7

24

247,000

17,290

264,290

7

24

367,000

25,690

392,690

Remarks

Section 2
Project Concept
Country:

Armenia

Title:

Extension of Institutional Strengthening for the implementation of
Montreal Protocol in Armenia – Phase III

Project Duration:

24 months (April 2013 – March 2015)

Project Budget:

128,400 (including $US 8,400 representing 7 % Agency Support
Costs)

Implementing Agency:

UNIDO

Coordinating Agency:

Ministry of Nature Protection/ National Ozone Unit

Project Summary

The project aims at institutional strengthening and capacity building of the Ministry of Nature
Protection/ National Ozone Unit and will ensure helping the Government meet its obligations under the
Montreal Protocol on the substances that deplete the Ozone Layer.
In this context, the National Ozone Office will be assisted in monitoring and identification of Ozonedepleting substances consumption and up-dating the needed national policies and regulations, with a
focus on HCFCs consumption.
The National Ozone Unit (NOU) working within the Ministry of Nature Protection, namely
within the Department of Environmental Protection, is the responsible organism in the country to
carry out the activities related to the Montreal Protocol. Its activities are supervised by the First
Deputy Minister of Nature Protection and the National Ozone Focal Point.
The National Ozone Unit within the Ministry of Nature Protection of Armenia (MNP) is
responsible for and oversees the implementation of the project in accordance with the objectives
and activities. It has a major role in the process of monitoring of the project activities.
The NOU actively cooperate with ministries and inter-ministerial bodies as well as with advisory
groups such as NGOs, RAC and others.

Project Concept
Country:

Mexico

Title:

Extension of Institutional Strengthening for the implementation of
Montreal Protocol in Armenia – Phase XI

Project Duration:

24 months (January 2013 to December 2014)

Project Budget:

264,290 (including US% 17,290 representing 7 % Agency Support
Costs)

Implementing Agency:

UNIDO

Coordinating Agency:

SEMARNAT (Environment Ministry)

Project Summary
The project aims at institutional strengthening and capacity building of the National Ozone Unit in
Mexico and will ensure helping the Government meet its obligations under the Montreal Protocol on the
substances that deplete the Ozone Layer.
The NOU in México is considered as an integral part of the General Direction of Air Quality
Management, and has a full commitment with the national administration, and has a direct contact with
the vice ministry for environmental protection, mainly in order to direct the policies, strategies and
priorities for México in the ozone layer protection activities.
NOU Mexico will continue to play a key role in achieving the ODS phase-out targets as well as the
up-coming challenges for Art 5 Countries in view of HCFCs agreed phase-out schedule.
The programme of activities relating to the Montreal Protocol forms part of Mexico’s commitment
to phase out the consumption of ODSs in a controlled and cost-effective manner. The National
Ozone Unit is part of the Environmental and Natural Resources Secretariat (SEMARNAT) and
cooperates closely with the General Directorate for Air Quality Management and Public Release
and Transfer Registry. The Ozone Unit is the focal point for Montreal Protocol activities. The
activities of the NOU are included in the governmental system called DAS-G. The NOU mainly
coordinates the whole Montreal Protocol programme in the country and prepares the basis for
legislative and regulatory measures to be adopted by the responsible government authorities with a
view to the HCFCs phase-out targets.
The NOU is responsible for monitoring the ODS import and consumption data and has for this
purpose developed the Information and Monitoring System (SISSAO).
The OU will follow-up with priority the issue of initiating measures to improve the HCFCs control,
to freeze the HCFCs consumption in 2013, to achieve the 10% reduction target in 2015 and to
implement projects and quota system to allow meeting the 30% reduction target in 2018, as per the
approved phase-out schedule in the HPMP.

