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 مقدمة

 تتألف هذه الوثيقة من األقسام التالية: 1

االجتماع السادس  تحليل عدد من المشروعات واألنشطة التى قدمتها الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى ( أ)
 والستين؛

 القضايا التى تم تحديدها خالل عملية استعراض المشروعات؛ ( ب)

 نشطة المقدمة من أجل الموافقة الشاملة؛األ)ج( المشروعات و

 )د( المشروعات االستثمارية للنظر فيها على نحو فردى.

 

 المشروعات واألنشطة التى قدمتها الوكاالت الثنائية والمنفذة

طلبا للتمويل التفاقات متعددة السنوات جديدة ولشرائح تمت الموافقة  58كاالت الثنائية والمنفذة قدمت الو 2
دوالرا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف  112 897 171عليها التفاقات متعددت السنوات ومشروعات وأنشطة تبلغ 

 طلبات التمويل: تنطبق. وشملتدعم الوكالة حيث 

 ةخط 11حجام منخفضة واستهالك ألة الهيدروكلوروفلوروكربون للبلدان ذات إزالخطط إدارة  )أ( ثمانى
 ا في ذلك المسحوبة(؛م)ب حجام منخفضةاستخالك ألإدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون للبلدان ذات 

موافق عليها والدفع الثاني ألول  إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونخطط إدارة )ب( الشرائح الثانية ألربع 
 موافق عليها؛ إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ةخطل ريحةش

 )ج( شريحة واحدة لمشروع إزالة بروميد الميثيل موافق عليه؛

 زالة انتاج الكلوروفلوروكربون؛إل)د( شريحة ثانية لمشروع متسارع 

وواحد على  القطري)هـ(  سبعة أنشطة بيانية تجريبية للمواد المستنفدة لألوزون )أربعة على مستوى 
 لبان إعداد مشروعات(؛طنان يالمستوى اإلقليمي وإث

 لدعم المؤسسي؛لمشروعات اطلب تجديد  11)و( 

 )ز( نشاط عالمى واحد لوضع توجيه لنظم ومرافق التبريد المستدامة.

وع ـا بمجمـا ونشاطـمشروع 11ة على ـة الشاملـالموافقب التوصية وعقب استعراض المشروعات، تمت 1
 تبلغ نشاطاو مشروعا 52؛ بما في ذلك تكاليف الدعم التى أوصت بالموافقة الشاملة دوالر امريكي 1 219 805

دوالر أمريكي في االجتماع  18 511 019دوالر أمريكي بما في ذلك تكاليف الدعم )طلب منها  50 111 105
. وتمثل معـا المشـروعات من أجـل السادس والستين( ويجرى احالتها لتنظر فيها اللجنة التنفيذية على نحو فردى

من التمويل  دوالرا أمريكيا 10 061 817الموافقـة الشـاملة والتى ينظر فيهـا علـى نحـو فردى مبـلغ مجموعـه 
)ميانمار والفلبين( عند تكلفة  دارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونإل تينخطالمطلوب في هذا االجتماع. وتم سحب 

ر أمريكي كما قدمتا في األصل من قبل الوكاالت المعنية نتيجة للقضايا التى أثيرت خالل دوال 1 812 217تبلغ 
وتم سحب أيضا خمسة أنشطة بيانية للتخلص من أو بناء على طلب الحكومة المعنية؛  عملية استعراض المشروعات
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 129 000دعم المؤسسي يبلغ ومشروع تجديد واحد لل دوالرا أمريكيا 1 777 981تبلغ  لمواد المستنفدة لألوزونا
لبلد واحد )الجمهورية العربية السورية(  إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ةخط. وتجرى مناقشة دوالر أمريكي

 بين األمانة والوكاالت المعنية. وستقدم نتائج المناقشات لتنظر فيها اللجنة التنفيذية في االجتماع السابع والستين.

(، يبلغ UNEP/OzL.Prp/ExCom/66/4قرير بشأن األرصدة وتوافر الموارد" )كما ورد في "الت 1
دوالرا  11 129 590 اللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والستينالمستوى الكلي للموارد المتاحة لموافقات 

 الذي يطلبدوالرا أمريكيا  10 061 817المبلغ أقل من مبلغ  وهذا. 2012مارس/آذار  9 حتىأمريكيا 

 للمشروعات واألنشطة في نفس االجتماع.

 القضايا التى حددت خالل استعراض المشروعات

، أي، طلبات الجتماع السادس والستينتم تحديد قضية للساسية واحدة خالل عملية استعراض المشروعات ل 8
لم تقدم إلى منخفضة للبلدان ذات استهالك ألحجام  لمواد المستنفدة لألوزونإلعداد مشروعات بيانية للتخلص من ا

ألمانة أن ل ن من الممكن. وتسعي األمانة أيضا للحصول على مشورة اللجنة عما إذا كااالجتماع السادس والستين
بناء على قائمة  إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونخطط إدارة جميع الشرائح في المستقبل للمرحلة األولي من تقدم 

 كون من المفهوم عدم وجود قضايا للنظر فيها.مشروعات الموافقة الشاملة، على أن ي

 االجتماع السادس والستينلم تقدم إلى  لمواد المستنفدة لألوزونمشروعات بيانية للتخلص من ا

لكل من الصين  لمواد المستنفدة لألوزونقدمت اليونيدو واليابان مقترحى مشروعين بيانيين للتخلص من ا 6
بلدا  11وبرنامج احالل معدات التبريد وتكييف الهواء لعدد واد المستنفدة لألوزون لمونيجيريا وواحد إقليمي لتدمير ا

وخالل عملية استعراض  .في االجتماع السادس والستين اللجنة التنفيذيةنطقة المحيط الهادى، لتنظر فيها مفي آسيا و
ومع ذلك، لم يتم الوكاالت ذات العالقة. المشروعات، تناولت األمانة عددا من القضايا التقنية والمتعلقة بالتكاليف مع 

المواد المستنفدة المشروعات البيانية للتخلص من  ن من حل القضايا التالية: لم تلب المقترحات بعض معاييركالتم
المواد )أي، المبادئ التوجيهية المؤقتة للمشروعات التجريبية للتخلص من  85/19الواردة في المقرر  لألوزون

(، مثل تقديم معلومات عن برامج الجمع الموثوق فيها التى في مرحلة متقدمة من اإلنشاء والتى زونالمستنفدة لألو
من المعدات التى اصبحت خارج  المواد المستنفدة لألوزوننشطة بها بناء على هذه المشروعات؛ مصادر باتتعلق 

وكاالت أن تؤجل مقترحات المشروعات الخدمة وأنشطة الجمع المتعلقة بهذه المصادر. وبناء على ذلك، طلب من ال
 إلى اجتماع قادم، بمجرد تناول القضايا بشكل مرض.

ويل إعداد مشروعات مقدمت اليونيدو طلبا لت ت البيانية للتخلص الواردة أعاله،باالضافة إلى المشروعا 7
في أمريكا حجام منخفضة بلدان ذات استهالك ألألربعة  المواد المستنفدة لألوزونالستراتيجية للتخلص من وتدمير 

المواد )أي، ينبغي ان تقدم جميع مقترحات مشروعات بيانية للتخلص من  61/17الجنوبية تمشيا مع المقرر 
(. وعند االجتماع السادس والستينفي المستقبل إلى اللجنة التنفيذية لتنظر فيها بما ال يتجاوز  المستنفدة لألوزون

بشأن تقديم أنشطة لتمويل إعداد  85/19جميع متطلبات المقرر  ها لم تلبلطلب، الحظت األمانة أنستعراض اا
 طلبت إلى اليونيدو تأجيل الطلب إلى إجتماع قادم.والمشروعات، 

 بشأن: اللجنة التنفيذية، يطلب توضيح من 61/17وبناء على هذه الظروف، وعلى ضوء المقرر  5

حيث لبلدان ذات استهالك ألحجام منخفضة اوعات ينطبق أم ال على مشر 61/17ما إذا كان المقرر )أ( 
 تمويل إعداد المشروعات قد تمت الموافقة عليه في اجتماعات سابقة؛
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المواد )ب( ما إذا كان يجوز أم ال النظر في تقديم طلبات إعداد المشروعات لمشروعات التخلص من 
ولكن  االجتماع السادس والستينى المقدمة إلللبلدان ذات استهالك ألحجام منخفضة  المستنفدة لألوزون

 إلى االجتماع السابع والستين فقط. 85/19أجلت نتيجة عدم االتساق مع المقرر 

 للموافقة الشاملة خطط إدارةإلزالة الهيدروكلوروفلوروكربونل ىتقديم شرائح المرحلة األول

ألرمينيا  وكلوروفلوروكربونخطط إدارة إزالة الهيدرقدم تمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولي ل 9
(UNEP/OzL.Prp/ExCom/66/29 وكولومبيا )(UNEP/OzL.Prp/ExCom/66/33 وكرواتيا )
(UNEP/OzL.Prp/ExCom/66/35 ونيجيريا )(UNEP/OzL.Prp/ExCom/66/45 لتنظر فيه اللجنة )

إدارة  ةخطفيذ السنة األولي من . وشمل التقديم أيضا تقارير مرحلية بشأن تنفي االجتماع السادس والستينالتنفيذية 
)كولومبيا ونيجيريا(  الهيدروكلوروفلوروكربونوتقارير التحقق بشأن استهالك  إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

 وخطط التنفيذ السنوية.

تم إعداد أربعة مقترحات قدمتها الوكاالت المنفذة ذات العالقة طبقا للمقررات ذات العالقة التى اتخذتها  10
لكرواتيا، تم حل جميع  إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ةخطجنة التنفيذية. وباستثناء الشريحة الثانية من الل

عليها بين األمانة والوكاالت المنفذة ذات العالقة. ومع ذلك،  وتم االتفاققضايا السياسة والتقنية والمتعلقة بالتكاليف 
 فيها على نحو فردي. وضعت األمانة قائمة بالمشروعات التى ينظر

 خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونوحتى االجتماع الخامس والستين، وافقت اللجنة التنفيذية على  11
إلى االجتماع السادس  إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ةخط 16؛ وقدمت 8بلدا من بلدان المادة  106لعدد 

. وبناء على 2012معلقة في عام  إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ةخط 20والستين. ومن المتوقع تقديم 
المؤهلين على أساس مستمر من االجتماع السابع  8ذلك، سيقدم تمويل طلبات الشرائح من جميع بلدان المادة 

أو خفضة ذات استهالك ألحجام من غير لبلدانالغالبية  2018والستين حتى االنتهاء من المرحلة األولي )أي، عام 
 (.لبلدان ذات استهالك ألحجام منخفضةالغالبية  2020عام 

قد تم االتفاق على أهداف إزالة  خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربوننظرا ألن في جميع  12
، وتمت لهيدروكلوروفلوروكربونونقاط األساس للتخفيضات المجمعة في استهالك ا لهيدروكلوروفلوروكربون

مستويات التمويل من ناحية المبدأ، ومالحظة أن طلبات الشرائح من المحتمل أن تقدم، قد تنظر اللجنة الموافقة على 
التنفيذية ما إذا كان من المحتمل مواصلة مناقشة كل طلب على نحو منفرد، أو بديال عن ذلك، ما إذا كان ينبغي أن 

 لخطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونقبل يطلب من األمانة أن تقدم جميع شرائح المرحلة األولي في المست
إلى الموافقة الشاملة على شرط أنها متطابقة مع سياسات ومقررات الصندوق المتعدد األطراف ذات الصلة، نظرا 

والوكاالت قضايا السياسة وأن جميع القضايا التقنية والتكاليف قد تم االتفاق عليها بين األمانة على ألنها ال تحتوى 
 ثنائية و/أو المنفذة ذات العالقة.ال

 المشروعات واألنشطة المقدمة من أجل الموافقة الشاملة

دوالر أمريكي بما  1 219 805مشروعا ونشاطا يبلغ مجموعها  11يوجد في المرفق األول بهذه الوثيقة  11
لى هذه المشروعات من قبل في ذلك تكاليف الدعم التى تمت التوصية بالموافقة الشاملة عليها. وتشمل الموافقة ع

اللجنة التنفيذية الشروط أو األحكام ذات العالقة في ورقات تقييم المشروعات الخاصة بها وكذلك الموافقة على 
 برامج التنفيذ المصاحبة مع الشرائح ذات العالقة بالمشروعات متعددة السنوات.
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 المشروعات االستثمارية للنظر فيها على نحو فردي

دوالر أمريكي بما في ذلك تكاليف الدعم )منها مبلغ  50 111 105مشروعا ونشاطا تبلغ  82 إن مجموع 11
يقترح النظر فيها دوالر أمريكي مطلوب في االجتماع السادس والستين( وبعد استعراض األمانة،  18 511 019

لليونديبي  2012على نحو فردي. وتعرض القضايا المرتبطة بمشروعات غير استثمارية في برامج عمل عام 
(UNEP/OzL.Prp/ExCom/66/22)  واليونيب(UNEP/OzL.Prp/ExCom/66/23)  واليونيدو
(UNEP/OzL.Prp/ExCom/66/24)  والبنك الدولي(UNEP/OzL.Prp/ExCom/66/25). 

على نحو فردي، صنفت األمانة  فيها لتيسير نظر اللجنة التنفيذية في المشروعات المقدمة للنظر 18
 أدناه. 1وجمعت المشروعات طبقا للقضايا، كما يبين الجدول حسب القطاع  المشروعات

 : قائمة المشروعات من أجل النظر فيها على نحو فردى1الجدول 

اللجنة  الوكالة المشروع البلد

 التنفيذية

 القضية

 لكلوروفلوروكربونإنتاج ا

اإلزالة المتسارعة إلنتاج الكلوروفلوروكربون )الشريحة  الهند

 ثانية(ال

تقرير عن التحققات بشأن سجالت  66/38 البنك الدولي

الجمارك؛ ال يوجد تأكيد على تدمير 

مرتبة المن غير  الكلوروفلوروكربون

 الصيدالنية

 التخلص من المواد المستنفدة لألوزون

مشروع بياني تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة  كولومبيا

 لألوزون والتخلص منها

 تم تناول جميع القضايا بشكل مرض 66/33 ونديبيالي

مشروع بياني تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة  تركيا

 لألوزون والتخلص منها

 

 تم تناول جميع القضايا بشكل مرض 66/48 اليونيدو

 

 الشرائح الثانية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 رة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدا أرمينيا

 )المرحلة األولي، الشريحة الثانية(

 

 تم تناول جميع القضايا بشكل مرض 66/29 /اليونيباليونديبي

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كولومبيا

 )المرحلة األولي، الشريحة الثانية(

 

 ول جميع القضايا بشكل مرضتم تنا 66/33 اليونيب /اليونديبي

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كورواتيا

 الشرائح الثانية والثالثة والرابعة()المرحلة األولي، 

 

شرائح.  3لموافقة على تمويل لطلب  66/35 /إيطاليااليونيدو

استخدام التمويل من مشروعات ملغاة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونألنشطة 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نيجيريا

 )المرحلة األولي، الشريحة الثانية(

 

 تم تناول جميع القضايا بشكل مرض 66/45 اليونيدو /اليونديبي

 

 ذات استهالك ألحجام منخفضة للبلدان خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 رة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدا ةخط وا وبربوداغأنتي

 )المرحلة األولي، الشريحة األولي(

 تم تناول جميع القضايا بشكل مرض 66/27 اليونيب

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البوسنة والهرسك

 )المرحلة األولي، الشريحة األولي(

 

 بشكل مرضتم تناول جميع القضايا  66/30 اليونيدو

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ى دار السالمبرون

 )المرحلة األولي، الشريحة األولي(

 

 تم تناول جميع القضايا بشكل مرض 66/31 اليونديبي /اليونيب

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية جيبوتي

 )المرحلة األولي، الشريحة األولي(

 

 تم تناول جميع القضايا بشكل مرض 66/36 اليونيب

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موزامبيق

 )المرحلة األولي، الشريحة األولي(

 

 تم تناول جميع القضايا بشكل مرض 66/42 اليونيدو /اليونيب

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واغنيكارا

 لمرحلة األولي، الشريحة األولي()ا

 اليونيدو /اليونيب

 

 تم تناول جميع القضايا بشكل مرض 66/43
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اللجنة  الوكالة المشروع البلد

 التنفيذية

 القضية

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية النيجر

 )المرحلة األولي، الشريحة األولي(

 

 اليونيدو /اليونيب

 

 تم تناول جميع القضايا بشكل مرض 66/44

 

 ذات استهالك ألحجام منخفضةغير للبلدان  رة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلخطط إداقطاعية  طخط

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجزائر

 )المرحلة األولي، الشريحة األولي(

 

للمواد خط أساس منخفض  66/26 اليونيدو

بناء على  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 نة بالمواد في بالمقار 7المادة 

خطة إدارة إزالة المواد 

 .  الهيدروكلوروفلوروكربونية

% من خط 01خفض أكثر من 

 األساس

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األرجنتين

 )المرحلة األولي، الشريحة األولي(

 

/البنك اليونيدو

 الددولي/إيطاليا

 8112طلب تغيير نقطة البداية من  66/28

المواد إلى خط أساس 

خفض .  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 % من خط األساس01أكثر من 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فواركوت دي

 )المرحلة األولي، الشريحة األولي(

 

 اليونيدو /اليونيب

 

ذات استهالك لبلدان ابلد سابق من  66/34

 (28/00)المقرر  ألحجام منخفضة

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية غينيا

 )المرحلة األولي، الشريحة األولي(

 

 اليونيدو /اليونيب

 

البلدان ذات استهالك بلد سابق من  66/37

 (28/00ألحجام منخفضة )المقرر 

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الهند

 ألولي()المرحلة األولي، الشريحة ا

 

 /ألمانيااليونيدو /اليونيب

 

% من خط 01خفض أكثر من  66/38

 األساس

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كينيا

 )المرحلة األولي، الشريحة األولي(

 

% من خط 01خفض أكثر من  66/39 فرنسا

 األساس

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الكويت

 )المرحلة األولي، الشريحة األولي(

 

 اليونيدو /اليونيب

 

% من خط 01خفض أكثر من  66/40

 األساس

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية السودان

 )المرحلة األولي، الشريحة األولي(

 

% من خط 01خفض أكثر من  66/46 اليونيدو

 األساس

 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد ندتايل

 )المرحلة األولي، الشريحة األولي(

 

% من خط 01خفض أكثر من  66/47 البنك الدولي

 األساس
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ALBANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase V: 
7/2012-6/2014)

UNEP $109,200 $0 $109,200

$109,200 $109,200Total for Albania

BELIZE

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
4/2012-3/2014)

UNEP $76,700 $0 $76,700

$76,700 $76,700Total for Belize

BRAZIL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
1/2012-12/2013)

UNDP $351,000 $26,325 $377,325

$351,000 $26,325 $377,325Total for Brazil

INDIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
4/2012-3/2014)

UNDP $373,230 $27,992 $401,222

$373,230 $27,992 $401,222Total for India

MALAWI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
4/2012-3/2014)

UNEP $66,733 $0 $66,733

$66,733 $66,733Total for Malawi

MEXICO

FUMIGANT

Methyl bromide

National methyl bromide phase-out plan (third tranche) UNIDO $1,200,000 $90,000 $1,290,000

National methyl bromide phase-out plan (third tranche) Spain $800,000 $93,000 $893,000

$2,000,000 $183,000 $2,183,000Total for Mexico
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NAMIBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
4/2012-3/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Namibia

NICARAGUA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
4/2012-3/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Nicaragua

PARAGUAY

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
7/2012-6/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Paraguay

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 4/2012-3/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Saint Vincent and the Grenadines

TANZANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 4/2012-3/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Tanzania

TUNISIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
7/2012-6/2014)

IBRD $247,270 $18,545 $265,815

$247,270 $18,545 $265,815Total for Tunisia
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ZIMBABWE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, balance of the 
first tranche)

Germany $419,417 $50,096 $469,5135.4

$419,417 $50,096 $469,513Total for Zimbabwe 5.4

5.4GRAND TOTAL $3,943,550 $305,958 $4,249,508
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