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 مقدمة

 تتألف ھذه الوثيقة من: .1

 ؛2015 – 2013للفترة  حالة تنفيذ خطط األعمال 

 معلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح الخاصة باالتفاقات المتعددة السنوات؛ 

 خطط األعمال
 

  2015 – 2013المقررات التي اتخذت بشأن خطط أعمال الفترة 
 
 بالصيغة التي عدلتھا بھا اللجنة التنفيذذية 2015 – 2013مخصصات خطط األعمال للفترة  1يقدم الجدول  .2

خالل اجتماعھا التاسع والستين ويتضمن معلومات عن االتفاقات المتعددة السنوات التي وافقت اللجنة التنفيذية على 
 .2015تمويلھا من حيث المبدأ بعد عام 

 1الجدول 

  المتعددة السنوات اإلتفاقاتوشرائح  2015-  2013تخصيص الموارد وخطط أعمال الفترة 
  بدأ (بآالف الدوالرات األمريكية)التي ووفق عليھا من حيث الم 

 
متعددة السنوات إتفاقات المجموع 2015 2014 2013 مطلوبة بحسب النموذج

2015موافق عليھا بعد 

           مطلوبة ألغراض االمتثال
 38,035 233,551 65,970 51,110 116,472 المتعددة السنوات الموافق عليھا اإلتفاقات

   104,666 33,799 54,603 16,264 المرحلة األولى -وكربونإنتاج الھيدروكلوروفلور
   509   509   المرحلة الثانية - إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة إعداد 
   96     96 األولى
  خطط إدارة إزالة الھيدرو كلورو فلورو كربونيةإعداد 

   14,644 1,912 9,843 2,888 الثانيةمرحلة ال
المشروعات خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية و

   6,861 1,689 4,691 480 المرحلة األولى -االستثمارية لھذه الخطط
رو فلورو كربونية خطط غدارة إزاللة المواد الھيدرو كلو

   21,152 14,862 6,291 0 لمرحلة الثانيةا -المشروعات االستثمارية لھذه الخططو
   43     43 إنتاج الكلوروفلوروكربون

   321   321   استثمار -بروميد الميثيل 
   75     75 إعداد -بروميد الميثيل 

           التكاليف المعيارية
   31,488 10,808 10,493 10,187 برنامج المساعدة على االمتثال

   17,407 5,843 5,802 5,762 يةالوحدة األساس
   24,297 8,229 7,958 8,110 التعزيز المؤسسي

   18,761 6,389 6,252 6,120 تكاليف األمانة/ اللجنة التنفيذية
   1,500 500 500 500 أمين الخزانة (باستثاء تمويل النظير الكندي) 

   475,371 150,000 158,374 166,998 المجموع الفرعي (مطلوب ألغراض االمتثال)
           غير مطلوبة ألغراض االمتثال

   3,937  1,626 2,311  التخلص
   250    250 المساعدات التقنية -الھيدروكلوروفلوروكربون

   120    120 غير استثماري –بروميد الميثيل 
   4,307  1,626 2,681 المجموع الفرعي (غير مطلوب ألغراض االستثمار)
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متعددة السنوات إتفاقات المجموع 2015 2014 2013 مطلوبة بحسب النموذج
2015موافق عليھا بعد 

   479,678 150,000 160,000 169,678 جموع الكليالم
      بحسب الوكالة

  6,670 2,069 858 3,743 ثنائية
  100,475 27,006 28,637 44,832 اليوئنديبي
  59,593 20,197 17,545 21,851 اليونيب
  124,098 41,392 41,457 41,249 اليونيدو
  168,581 52,447 64,751 51,384 وليالبنك الد

 
 2013حالة تنفيذ خطط األعمال في 

 
الموافقات التي تمت خالل االجتماعين التاسع والستين والسبعين والتقديمات لالجتماع الحادي  2الجدول  يبين .3

. فخالل االجتماع التاسع والستين، وافقت اللجنة التنفيذية على 2013أكتوبر/ تشرين األول  28والسبعين حتى 
 2013دوالرا أمريكيا وھو ما يزيد عما ھو مبين في خطط أعمال عام  7,894,415قيمتھا مشروعات يبلغ مجموع 

مليون دوالر  7.7لھذه المشروعات، والتي تتعلق بالدرجة األولى بقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين (
دوالرا  1,281,850مجموع قيمتھا أمريكي). وخالل االجتماع السبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروعات يبلبغ 

لھذه المشروعات وذلك بالدرجة األولى نتيجة لتكاليف  2013أمريكيا وھو ما يزيد عما عو مبين في خطط أعمال عام 
مليون دوالر أمريكي). وخالل االجتماع  1.3دعم الوكالة في قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين (

دوالرا أمريكيا وھو ما يقل عما ھو مبين في  116,469روعات يبلغ مجموع قيمتھا الحادي والسبعين، قدمت مش
 لھذه المشروعات. 2013خطط األعمال لعام 

 2الجدول 

 *، الموافقات والتقديمات (بدوالرات الواليات المتحدة)2013خطط األعمال لعام 
 

قيمة خطط  االجتماع
 2013أعمال 

 يادة)/ النقصرصيد (بالزال الموافقات/ التقديمات
من مستويات خطة األعمال في خطط أعمال 

2013 
ليست في خطط 

 2013أعمال 
 (7,894,415) 54,500 40,105,340 32,265,425 االجتماع التاسع والستين

 (1,281,850) 0 7,857,212 6,575,362 االجتماع السبعون

 116,469 1,176,765 100,030,911 101,324,145 االجتماع الحادي والسبعون

تكاليف األمانة/ اللجنة التنفيذية/ أمين الخزانة (باستثناء 
النظير الكندي)

6,619,862 
 

6,619,862** 
 

0 0 

 22,893,490 0 0 22,893,490 2013الرصيد (غير المخصص في خطة أعمال 

 13,833,694 1,231,265 154,613,325 169,678,284 المجموع
 .2013دة األساسية/ في أكتوبر/ تشرين األول بما في ذلك تكاليف الوح  *

 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/61المقدمة (الفعلية  على القيم أنظر ميزانية األمانة لإلطالع .مع افتراض نفس مستوى المبلغ المدرج في الميزانية للقيم المقدمة  **
 
، ورصيد األموال من 2013عام  ، بحسب الوكالة، قيمة الحسابات المدرجة في خطط أعمال3الجدول  نويبي .4

 التي لم تقدم. 2013المشروعات في خطط أعمال عام 
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 3الجدول 

  الحادي والسبعين والرصيد والموافقات والتقديمات لالجتماع  2013خطط أعمال 
  * بحسب الوكالة (بالدوالرات األمريكية) من مستويات خطط األعمال بالزيادة/ النقص

 
الكلية لخطط القيمة بنود جدول األعمال

 2013أعمال 
الموافقات في 

االجتماع التاسع 
 والستين

الموافقات في 
االجتماع 
 السبعين

الموافقات في 
االجتماع الحادي 

 والسبعين

 رصيد بالزيادة (النقص)ال
من مستويات خطط 

 األعمال
 717,500 2,407,321 180,267 438,036 3,743,124 الوكاالت الثنائية

 5,144,173 36,544,752 2,243,760 898,969 44,831,654 اليوئنديبي
 3,806,691 13,454,425 2,820,971 1,768,751 21,850,838 اليونيب
 1,941,700 25,431,521 1,205,559 12,670,252 41,249,032 اليونيدو

 2,223,631 23,369,657 1,406,655 24,383,832 51,383,775 البنك الدولي
جنة التنفيذذية) أمين الخزانة تكاليف األمانة (الل

 (باستثناء النظير الكندي)
6,619,862 0 0 6,619,862** 0 

 13,833,694 107,827,538 7,857,212 40,159,840 169,678,284 المجموع
 .2013بما في ذلك تكاليف الوحدة األساسية/ في أكتوبر/ تشرين األول   *

 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/61أنظر ميزانية األمانة لإلطالع على القيم الفعلية المقدمة ( .الميزانية للقيم المقدمةمع افتراض نفس مستوى المبلغ المدرج في   **
  
 

 قيمة المشروعات التي لم تقدم
 
القيمة المتبقية من األنشطة التي لم تقدم لالجتماع التاسع والستين واالجتماع السبعين  4تناول الجدول  .5

 .2013سبعين والتي كانت مدرجة في خطط أعمال عام واالجتماع الحادي وال

 4الجدول 

  والمشروعات التي لم تقدم (بدوالرات الواليات المتحدة) 2013األنشطة المتبقية في خطط أعمال 
 

القيمة المتبقية من خطط  الوكالة
 2013أعمال 

المبالغ غير المطلوبة  المبالغ الالزمة لالمتثال
 لالمتثال

 1,000,000 0 1,000,000 يةالوكاالت الثنائ
 0 4,571,834 4,571,834 اليوئنديبي

 120,000 3,616,653 3,736,653 اليونيب
 163,500 2,129,962 2,293,462 اليونيدو

 0 11,291,541 11,291,541 البنك الدولي

 1,283,500 21,609,990 22,893,490 المجموع
 
نشاطا  50نشطة الالزمة لتحقيق االمتثال التي لم تقدم، وتشمل ويتضمن المرفق األول قائمة مفصلة بجميع األ .6

مليون دوالر أمريكي، ونشاطا خاصا ببروميد  19.9بلدا تبلغ قيمتھا  32خاصا بالھيدروكلوروفلوروكربون لعدد 
 مليون دوالر أمريكي. كما تتضمن 1.7نشاطا للتعزيز المؤسسي بقيمة  15دوالر أمريكي و 53,500الميثيل بقيمة 

القائمة نشاطين لتدمير المواد المستنفدة لألوزون، ونشاط للمساعدات التقنية والتي غير مطلوبة ألغراض االمتثال 
 مليون دوالر أمريكي). 1.3(بقيمة إجمالية تبلغ 

 2015 -  2013خطط أعمال الفترة 
 
التقديمات لالجتماع الموافقات التي تمت خالل االجتماعين التاسع والستين والسبعين و 5ويبين الجدول  .7

لالتفاقات المتعددة السنوات وغير ذلك من األنشطة مقابل  2013أكتوبر/ تشرين األول  28الحادي والسبعين حتى 
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. ويتضمن مدى تجاوز أو نقص ھذه الموافقات والتقديمات 2015-2013القيم الخاصة بھا في خطط أعمال الفترة 
 .القيمة المسندة لھا في خطط األعمال مقابل

 5الجدول 

  * (بالدوالرات األمريكية) 2013والموافقات والتقديمات في  2015 – 2013خطط أعمال الفترة 
 

لخطط أعمال  2013قيمة تقديمات  االجتماع
)2013 – 2015( 

 2013الموافقات/ التقديمات في 
)2013 – 2015( 

من  رصيد (بالزيادة/ النقص)ال
 مستويات خطط األعمال

 40,771,762 95,591,968 136,363,730  التاسع والستون
 2,299,584 7,572,753 9,872,337 االجتماع السبعون

 13,818,753 178,101,410 191,920,163 االجتماع الحادي والسبعون
 56,890,099 281,266,131 338,156,230 المجموع

 2015لم تدرج المبالغ بعد   *
 

 االلتزامات المسبقة

مليون دوالر  461.3مقدار  2031الى  2013للفترة  1ة لاللتزامات المسبقة الحاليةتبلغ القيمة اإلجمالي .8
 ).2017 – 2015مليون دوالر أمريكي لفترة السنوات الثالث القادمة ( 178.7أمريكي تشمل 

 6الجدول 

  ) (بآالف الدوالرات األمريكية)2031 – 2013االلتزامات المسبقة (
 

 المجموع 2031 2030 2025 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 الوصف
شرائح االتفاقات المتعددة 

السنوات الموافق عليھا بعد 
 .2012موافقات 

109,275 46,563 66,060 23,557 6,537 9,100 810 4,209 226 76 640 112 57 267,221 

الشرائح من االتفاقات الموافق 
عليھا خالل االجتماعين التاسع 

 تين والسبعينوالس
25,482 24,288 25,344 25,440 0 47 0 32 0 0 0 0 0 100,633 

 367,853 57 112 640 76 226 4,241 810 9,147 6,537 48,996 91,404 70,851 134,757 المجموع الفرعي (االتفاقات)

 93,454                     31,769 31,006 30,679 تمويل األنشطة المعيارية

 461,307 57 112 640 76 226 4,241 810 9,147 6,537 48,996 123,173 101,857 165,436 ملتزم به حتى اآلنمجموع ال

 0                           شرائح لالتفاقات الجديدة المقدمة

المجموع مع التقديمات لالجتماع 
 الحادي والسبعين

165,436 101,857 123,173 48,996 6,537 9,147 810 4,241 226 76 640 112 57 461,307 

 
  التأخيرات في تقديم الشرائح

 الشرائح التي لم تقدم لالجتماع الحادي والسبعين
 
لم تقدم سبعة عشر شريحة من الشرائح الستة والستين المقرر أن ينظرھا االجتماع الحادي والسبعين حسب  .9

ائح السبعة عشرة الى عدم القدرة على تحقيق من ھذه الشر 10. ويرجع السبب في تأخر 7ما ھو مبين في الجدول 

                                                      
من بينھا تمويل االتفاقات المتعددة السنوات و"األنشطة المعيارية األخرى" مثل التعزيز المؤسسي وميزانية أمانة الصندوق،  من جملة أمورالمسبقة  تتألف االلتزامات  1

يونيدو والبنك الدولي. ويستند الخزانة وتكاليف اجتماعات اللجنة التنفيذية، وبرنامج المساعدة على االمتثال لدى اليونيب، وتكاليف الوحدات األساسية لليوئنديبي والوأمين 
 ستين للجنة التنفيذية.مع مراعاة مقررات االجتماع التاسع وال 2015 – 2013تمويل "األنشطة المعيارية األخرى" الى خطط أعمال الفترة 
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في المائة من التمويل. وكانت التغييرات في وحدات األوزون الوطنية سبب  20الحد األقصى من اإلنفاق البالغ 
 التأخير في ثالث شرائح.

 7الجدول 

  مقدمة لالجتماع الحادي السبعينلالشرائح غير ا

المبالغ (مع تكاليف الوكالةالبلد
وكالة)دعم ال

التأثير علىفئة التأخير
االمتثال

اإلجراءات التي ستتخذ  اإلنفاق التقديري االتفاق الموقع
 لإلسراع بالتقديم

تاريخ التقديمات 
 الجديدة

عدم تحقيق اإلنفاق 42,631 اليوئنديبيأنغوال
في المائة20بنسبة

2012استھالك
دون خط األساس

Yes 5,000  دوالر  
 ريكيأم            

التدريب المقرر سوف يزيد 
 اإلنفاق

االجتماع الثاني 
 والسبعين

عدم تحقيق اإلنفاق 101,700 اليونيببنغالديش
في المائة20بنسبة

2012استھالك
دون خط األساس

No0  التدريب المقرر سوف يزيد
 اإلنفاق

االجتماع الثاني 
 والسبعين

اإلنفاقعدم تحقيق 3,225,000 اليوئنديبي*البرازيل
 في المائة 20بنسبة 

زيادة تنفيذ عناصر  لم تقدمYesلم تقدم
المشروعات سوف تزيد 

 اإلنفاق

االجتماع الثاني 
 والسبعين

تغيير في وحدة 33,900 اليونيببوروندي
 األوزون الوطنية

ضوابط على
 االستيراد

Yes60%  سيجري االتصال بوحدة
األوزون الوطنية لتيسير تنفيذ 

 المشروع

االجتماع الثاني 
 والسبعين

جمھورية أفريقيا
  * الوسطى

األوضاع السياسية 62,150 اليونيب
 في البلد

االضطرابات في
البلد قد تؤثر في 

االمتثال

Yes60%  من المقرر إيفاد بعثة الى البلد
 إلعادة بدء المشروع

االجتماع الثاني 
 والسبعين

ت في السفرالصعوبا 33,900 اليونيبغينيا االستوائية
 الى البلد

ضوابط على
 الواردات

Yesسيجري االتصال بوحدة  لم تقدم
األوزون الوطنية لتيسير تنفيذ 

 المشروع

االجتماع الثاني 
 والسبعين

تغيير في وحدة 51,980 اليونيب*الغابون
 األوزون الوطنية

تحقيق التجميد على
 األرجح

Yes55%  تيسير المساعدات المقدمة
زون الوطنية لوحدة األو

 الجديدة تنفيذا للمشروع

االجتماع الثاني 
 والسبعين

فىتعديالت 75,250 اليونيدوالعراق
مواصفات المعدات 
من جانب الحكومة

ضوابط على
 الواردات

 لم تقدم لم تقدم لم تقدملم تقدم

صعوبات في فتح 567,108 اليونيبالعراق
حساب محلي 
واإلبالغ المالي

 لم تقدم لم تقدم لم تقدمملم تقدلم تقدم

عدم تحقيق اإلنفاق 24,181 اليونيدواألردن
 في المائة 20بنسبة 

ضوابط على
 الواردات

التوقيع على اتفاق البنك  US $10,000ال
الدولي سيمكن المشروعات 
 األخرى من زيادة اإلنفاق

اإلجتماع الثانى 
 والسبعين

إلنفاقعدم تحقيق ا 905,956 البنك الدولياألردن
 في المائة 20بنسبة 

ضوابط على
 الواردات

لدى التوقيع على االتفاق  0ال
في المائة من  50سيصرف 

أموال المشروع مما سيتيح 
 تقديم الشريحة التالية

اإلجتماع الثانى 
 والسبعين

عدم تحقيق اإلنفاق 22,600 اليونيببيرو
في المائة20بنسبة

2012استھالك
دون خط األساس

من المقرر إيفاد بعئة الى البلد  0ال
 إلعادة بدء المشروع

اإلجتماع الثانى 
 والسبعين

عدم تحقيق اإلنفاق 109,000 اليوئنديبيبيرو
 في المائة 20بنسبة 

ترصد الحكومة الواردات  US $11,900نعمال تأثير
أسبوعيا وتعد خطة عمل 
 لتحقيق تقدم في المشروع

اإلجتماع الثانى 
 والسبعين

عدم تحقيق اإلنفاق 169,500 اليونيبرقط
 في المائة 20بنسبة 

ضوابط على
 الواردات

No0  تيسير المساعدات المقدمة
لوحدة األوزون الوطنية 
 الجديدة تنفيذا للمشروع

اإلجتماع الثالث 
 والسبعين

تغيير في وحدة 571,935 اليونيدوقطر
 األوزون الوطنية

ضوابط على
 الواردات

برنامج العمل
 الموافق عليه

تسوية مسائل االتصال سوف  لم تقدم
تمكن من تحقيق تقدم في 

 المشروع

اإلجتماع الثالث 
 والسبعين

عدم تحقيق اإلنفاق 32,205 اليونيبسورينام
في المائة20بنسبة

التدريب المقرر سوف يزيد  لم تقدملم تقدملم تقدم
 اإلنفاق

اإلجتماع الثانى 
 والسبعين

عدم تحقيق اإلنفاق 10,385,585 البنك الدوليتايلند
 في المائة 20بنسبة 

ضوابط على
 الواردات

سيزيد التحويل المتوقع  0ال
للمنشئات من اإلنفاق مما 
سيمكن من تقديم الشريحة 

 التالية

اإلجتماع الثالث 
 والسبعين

 .تأخر تقديم الشرائح عن إجتماعين*

 
 مع أمانة الصندوق ت بت بعد مناقشاالشرائح التي قدمت ولكتھا سح

 
تلك الشرائح التي قدمت ألمانة الصندوق ولكنھا سحبت بعد استعراضھا. ويرجع السبب في  8يقدم الجدول  .10

في المائة من التمويل و/أو عدم كفاية التقدم  20سحبھا الى عدم القدرة على تحقيق الحد األقصى من اإلنفاق البالغ 
 المحرز في التنفيذ.
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 8دول الج

  الشرائح التي قدمت ثم سحبت بعد مناقشات مع األمانة
 

التي ستقدم في  الوكالة البلد
 االجتماع

عدد االجتماعات  فئة التأخير المبلغ
 المتأخرة

لم تتحقق نسبة العشرين في  174,658 التاسع والستين اليوئنديبي كوبا
المائة الممثلة للحد األقصى 

 لإلنفاق

 ثالثة

المتعددة دولة بوليفيا 
 القوميات

 اثنين عدم كفاية التقدم في التنفيذ 106,785 السبعين ألمانيا

لم تتحقق نسبة العشرين في  3,179,491 الحادى والسبعين اليونيدو المملكة العربية السعودية
المائة الممثلة للحد األقصى 

لإلنفاق وعدم كفاية التقدم في 
 التنفيذ

 واحد

 
 التوصيات

 التنفيذية في: قد ترغب اللجنة .11

 أن تحاط علما  )أ (

والتأخيرات في تقديم الشرائح على  2015 – 2013التقرير الخاص بخطط أعمال الفترة ب )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5النحو الوارد في الوثيقة 

بالتأخيرات في التقديم بموجب االتفاقات المتعددة السنوات التي قدمھا  المعلومات المتعلقةب )2(
 ؛بي واليونيب واليونيدو والبنك الدوليلألمانة اليوئندي

شريحة لالتفاقات المتعددة السنوات المقرر تقديمھا قد  66شريحة من مجموع  49إن  )3(
قدمت بالفعل في الوقت المحدد لالجتماع الحادي والسبعين، وأنه قد تم سحب ثالث شرائح 

 منھا بعد مناقشات مع أمانة الصندوق؛

السياسية في جمھورية أفريقيا اوسطى قد يكون لھا اإلعراب عن القلق ألن األوضاع  )4(
 تأثيرات سلبية على االمتثال لتدابير الرقابة لدى بروتوكول مونتريال؛

أن من غير المتوقع أن يكون للشرائح األخرى التي لم تقدم لالجتماع الحادي والسبعين  )5(
ي أ UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5من الوثيقة  7على النحو الوارد في الجدول 

تأثير سلبي على االمتثال بالنظر الى أن أحدث معدالت االستھالك كانت تقل عن خط 
 األساس أو أن ضوابط االستيراد سوف تضمن االمتثال.

 أن يطلب:  )ب (

حسب المقرر،  2013من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تعالج ھذه األنشطة التي لم تقدم في  )1(
 ؛2016-  2014في خطط أعمالھا للفترة والواردة في المرفق األول بھذه الوثيقة 

 من األمانة: )2(

يم الشريحة التالية دأن تبعث برسائل الى حكومات البلدان الواردة أدناه للحث على تق  .أ 
ھو االجتماع الثاني الذي حيثما يكون ذلك من االتفاقات المتعددة السنوات مع اإلشارة 

بنغالديش، والبرازيل،  كان يمكن تقديم الشريحة له ولكن ذلك لم يحدث: أنغوال،
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وبروندي وجمھورية أفريقيا الوسطى، وغينيا االستوائية، والغابون، العراق، األردن، 
بيرو وسورينام للتقديم لالجتماع الثاني والسبعين، وقظر وتايلند للتقديم لالجتماع 

من الوثيقة  7الثالث والسبعين مع مالحظة أسباب التأخيرات المبينة في الجدول 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5؛ 

أن تبعث برسائل الى حكومات كوبا ودولة بوليفيا اامتعددة القوميات والمملكة العربية   .ب 
السعودية للحث على تقديم الشرائح التالية من االتفاقات المتعددة السنوات لالجتماع 
 الثاني والسبعين مع اإلشارة الى أن الشرائح قد سحبت من النظر في االجتماع الحادي
والسبعين بعد مناقشات مع أمانة الصندوق بالنظر الى عدم قدرة البلدان على تحقيق 

في المائة من التمويل و/أو عدم كفاية التقدم  20الحد األقصى من اإلنفاق البالغ 
 المحرز في التنفيذ.

الى حكومة العراق لتيسير وضع الحسابات واستكمال االختصاصات الضرورية لإلدارة  )3(
طة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للتمكين من تقديم الشريحة المحلية لخ

 التالية.

أن تحث حكومة غينيا  االستوائية على تيسير إجراءات السفر لفريق اليونيب لالجتماع مع وحدة   )ج (
األوزون الوطنية في أسرع وقت ممكن للتمكين من تقديم الشريحة التالية من خطة إدارة إزالة 

 اد الھيدروكلوروفلوروكربونية.المو

----- 
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 المرفق األول
 

  األنشطة المتبقية المطلوبة/ غير المطلوبة لالمتثال
 

القيمة  القطاع والقطاع الفرعي المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
بآالف 

الدوالرات 
األمريكية 

 2013في 

المواد 
المستنفدة 
لألوزون 

 2013في 

 مطلوبة لالمتثال
خطة إدارة إزالة  المواد  الھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي الأنغو

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
77 0.6 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب أرمينيا
 (التنفيذ) الھيدروكلوروفلوروكربونية

29   

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي أرمينيا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

64 0.0 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب بنغالديش
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

102 1.0 

خطة إدارة إزالة  المواد وكربونالھيدروكلوروفلور استثمار اليوئنديبي البرازيل
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

3,225 33.7 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب بوروندي
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

34 0.2 

المواد خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب  أفريقيا الوسطى جمھورية
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

62 0.4 

خطة إدارة إزالة المواد  –المرحلة الثانية الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب الصين
الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الخدمة بما 

 في ذلك التمكين)

537   

إعداد خطة إدارة إزالة  –الثانية المرحلة الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي كولومبيا
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

375 0.0 

إعداد خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي كوبا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

175 1.8 

الكونغو  جمھورية
  الديمقراطية

إعداد خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةروفلوروكربونالھيدروكلو إعداد اليوئنديبي
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

26 0.0 

الكونغو  جمھورية
  الديمقراطية

خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب
  الھيدروكلوروفلوروكربونية (اإلعداد)

68   

   54 سئةجال وريثانوليرغاوي البالھيدروكلوروفلوروكربون ادإعد اليونيدو مصر

   108 معدات التبريدتصنيع الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو مصر

   108 التبريدخدمات الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو مصر

الة المواد خطة إدارة إزالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب االستوائية غينيا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

34 0.2 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب الغابون
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

52 0.9 

خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب الھند
 لوروفلوروكربونية (اإلعداد)الھيدروك

33   

خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب اإلسالمية إيرانجمھورية 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (اإلعداد)

31   

   62 خدمات التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو اإلسالمية إيرانجمھورية 

   62 تصنيع معدات التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو اإلسالمية إيرانجمھورية 

 0.9 75 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيدو العراق

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب العراق
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

567 6.4 

 0.2 24 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيدو األردن

البنك  األردن
الدولي 
 لإلنشاء

 6.0 906 التبريد (تكييف الھواء)الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة
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القيمة  القطاع والقطاع الفرعي المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
بآالف 

الدوالرات 
األمريكية 

 2013في 

المواد 
المستنفدة 
لألوزون 

 2013في 

 والتعمير
لمواد خطة إدارة إزالة ا - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب رغيزستانيق

  الھيدروكلوروفلوروكربونية (اإلعداد)
29   

المرحلة الثانية إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي رغيزستانيق
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

64   

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب موريتانيا
 وفلوروكربونية (التنفيذ)الھيدروكلور

65 0.9 

المرحلة األولى خطة الھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي موريتانيا
 الھيدروكلوروفلوروكربون

75 0.9 

   209 خدمات التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو المكسيك

   54 ات التبريدتصنيع معدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو نيجيريا

المرحلة الثانية إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي نيجيريا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

193 0.0 

   69 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو عمان

خطة إدارة إزالة المواد  –لة الثانية المرحالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب باكستان
الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الخدمة بما 

 في ذلك التمكين)

68   

   107 سئةجوثيران الوليرغاوي البالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو باكستان

   161 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو باكستان

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة باليوني بيرو
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

23 0.3 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي بيرو
 الھيدروكلوروفلوروكربون

109 1.3 

المواد خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب قطر
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

170 4.3 

 15.1 572 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيدو قطر

خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب  مولدوفا جمھورية
  الھيدروكلوروفلوروكربونية (اإلعداد)

29   

المرحلة الثانية البرنامج القطري/ خطة إدارة الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي  مولدوفا ريةجمھو
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

64 0.0 

المرحلة األولى البرنامج القطري/ خطة إدارة الھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي السودان جنوب
 دروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد الھي

100 0.9 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب سورينام
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

32 0.1 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب السورية الجمھورية العربية
 نفيذ)الھيدروكلوروفلوروكربونية (الت

119   

البنك  ندتايل
الدولي 
لإلنشاء 
 والتعمير

 98.8 10,386 التبريد/ تكييف الھواءالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة

إعداد خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي ليشتي تيمور
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

27 0.0 

إعداد خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب ليشتي تيمور
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

67   

 فنزويالجمھورية 
 )البوليفارية(

   32 سئةجال نريثاوالبوليرغاوي الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو

 فنزويالجمھورية 
 )البوليفارية(

   161 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون دادإع اليونيدو

   54 القطن والحمضيات - ما بعد الحصاد بروميد الميثيل إعداد اليونيدو األرجنتين

تعزيز  اليونيب الجزائر
 مؤسسي

   257 التعزيز المؤسسي خدمة
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القيمة  القطاع والقطاع الفرعي المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
بآالف 

الدوالرات 
األمريكية 

 2013في 

المواد 
المستنفدة 
لألوزون 

 2013في 

تعزيز  اليونيب  جزر البھاما
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب دومينيكا
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب االكوادور
 مؤسسي

   177 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب االستوائية غينيا
 مؤسسي

   80 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب أثيوبيا
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب غواتيماال
 مؤسسي

   125 زيز المؤسسيالتع خدمة

تعزيز  اليونيب ھايتي
 مؤسسي

   100 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب موريتانيا
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب موريشيوس
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب المغرب
 مؤسسي

   156 التعزيز المؤسسي خدمة

عزيز ت اليونيب بناما
 مؤسسي

   150 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب السودان جنوب
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيدو السورية الجمھورية العربية
 مؤسسي

   219 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب أوغندا
 مؤسسي

   63 التعزيز المؤسسي خدمة

 غير مطلوبة لالمتثال
مشروعات  ليونيدوا لبنان

 إيضاحية
مشروغ إيضاحي لتدمير المواد المستنفدة  التخلص

 لألوزون
164 14.0 

التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في إقليم  التخلص إيضاحي اليابان إقليمي: آسيا والمحيط الھادىء
 آسيا والمحيط الھادىء

1,000   

مساعدات  اليونيب إقليم: أفريقيا
 تقنية

حلقات تقنية إقليمية للتطبيق المستدام  لميثيلبروميد ا
 للتكنولوجيات البديلة لبروميد الميثيل
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