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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  وتوكـول مونتريــال لتنفيـــذ بر
  االجتمــــــاع الثالث والسبعون

 2014نوفمبر / تشرين الثاني  13 - 9باريس، 
 

  حالة التقارير واالمتثال
  موجز تنفيذي

  : تتمثل القضايا واالستنتاجات الرئيسية فيما يلي

  

 يد إنشاء نظام لم تبلغ بوتسوانا وجنوب السودان عن إنشاء نظم للتراخيص، ولم تتمكن اليونيدو من تأك
 التراخيص الخاص بليبيا ؛ 

  لم تدرج العديد من البلدان تدابير الرقابة السريعة المتعلقة بخطة ادارة إزالة المواد
 ضمن نظامھا المتعلق بالتراخيص والحصص ؛ 2007الھيدروكلوروفلوروكربونية المتفق عليھا في عام 

 7استناداً إلى أحدث بيانات المادة  2013ر الرقابة في عام يبدو أن خمسة بلدان ھي في حالة عدم امتثال لتدابي 
 ) و/أو بيانات البرنامج القطري المقدمة ؛7(ألف 

 سّجل تباين في تدابير الرقابة بالنسبة لتجميد يبدو أن بلداً واحداً، جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ،
 ؛ 7بيانات المادة استناداً إلى أحدث  2013اإلنتاج لعام 

  (باستثناء ِ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) أبلغت معظم البلدان عن استھالك صفري من المواد المتبقية
 ؛ 2005بلداً استھالك من بروميد الميثيل إنما ممتثلة لتدابير الرقابة لعام  17ولدى 

  في المائة عن خط  20في الصين. وكان إنتاج ھذه المادة يقل بنسبة  2013حدث إنتاج لبروميد الميثيل في
 األساس ؛

  بقدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استناداً  طنا 29,048 1أنتجت سبعة بلدان
من بروتوكول مونتريال، وأبلغت أربعة بلدان عن إنتاج  7لى أحدث البيانات والمبلغة بموجب المادة إ

                                                 
ً  395.1بما في ذلك جمھورية كوريا (  1 ً  367.6 ساس و أنتجتألوزون من خط األبقدرات استنفاد ا طنا ولم تحصل على  )،2013في عام  األوزونبقدرات استنفاد  طنا

 لألوزون.من أجل إزالة المواد المستنفدة  األطرافمساعدة من الصندوق المتعدد 
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طناً  26,599ساس الخاص بھا. وحدث معظم اإلنتاج (الھيدروفلوروكلوروكربون بما يقل عن خط األ
 بقدرات استنفاد األوزون) في الصين ؛

  اُعطيت الموافقة على تمويل عملية إعداد خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل جميع البلدان
 المؤھلة؛

 ى االجتماع الثالث والسبعين (جمھورية قّدم بلد واحد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إل
كوريا الشعبية الديمقراطية) وستقدم خمسة بلدان خططھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
(موريتانيا وجنوب السودان) أو ستعيد تقديم خططھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 بية السورية) بعد االجتماع الثالث والسبعين ؛ (بوتسوانا وليبيا والجمھورية العر

  في المائة من  89وفي المائة من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  24.6عالجت اللجنة التنفيذية
 إنتاج ھذه المواد من خالل المشروعات الموافق عليھا ؛

 التي أبلغت بيانات عن  2 الثينانخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في البلدان المائة وخمس وث
 في المائة ؛ 25.9بنسبة  2013 و 2012

  بلداً دون استھالك خط األساس ؛ 136كان استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في 

 : تشير البيانات الخاصة بتنفيذ البرامج القطرية إلى أن 

o  122البرامج القطرية، أبلغت  بلداً التي يتعين عليھا أن تبلغ عن بيانات 144من بين البلدان البالغة 
 ؛ منھا بيانات باستخدام النظام المعتمد على الويب بلداً  93وقدم  2013عن بيانات عام  بلداً 

o  بلداً منھا عن نظم تراخيص عاملة ؛ 98، أبلغ 2013بالنسبة للبلدان التي قدمت بيانات 

o ) ًللحصص عامل117أشار مائة وسبعة عشر بلدا ً ة بالنسبة لتدابير الرقابة على ) إلى أن لديھا نظما
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ؛

  وافقت جمھورية كوريا وسنغافوره واإلمارات العربية المتحدة على عدم طلب تمويل من الصندوق المتعدد
 األطراف.

  

  مقدمة

  تتألف ھذه الوثيقة من ثالثة أجزاء :  -1

امتثال  لة  حا األول:  االجزء  تا 3 5لمادة بلدان  يل ب تدا ل تخضع  ال ي  مونتري ول  بروتوك ن  م ة  لرقاب ا ر 
لمقررات  و 32/76(ا ؛(ج) 67/6(ب)،   (  

  التي تخضع لمقررات األطراف بشأن االمتثال ؛ و 5الجزء الثاني: بلدان المادة 

ة وأسعار واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ع القطاعي للم ة بشأن التوزي رامج القطري  الجزء الثالث: بيانات عن تنفيذ الب
  ھذه المواد ؛

ة في ستتم معالجة ال  -2 ارير خاصة عن الحال ا تق مشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتي تطلب لھ
ي الموحد ( ائق UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10التقرير المرحل ة المعلومات في وث ادي ازدواجي ) من أجل تف

  االجتماع.

                                                 
  .2013و 2012عامي  كل من فقط ھي التي أبلغت عن بيانات بلداً  وخمسة وثالثينمائة  نّ أو عن كليھما، إال أ 2013أو  2012انات أبلغت عن بي بلداً  148كان ھناك   2
ؤول عن تقييم ھذه طراف الذي ھو الجھاز الوحيد المسألمتثال الذي حدده اجتماع االستنتاجات التي تم التوصل إليھا في ھذه الوثيقة دون أضرار باالراء واآليرد تحليل ا  3

ويستخدم التحليل الوارد في ھذه الوثيقة خليط  من البروتوكول بصورة خالصة لتحديد حالة امتثال البلد على أساس سنوي.  7للمادة  الحالة. وتستخدم البيانات المبلغة إعماالً 
متثال في حد ذاته بل تقيم التحدد ا الولذا فإن ھذه الوثيقة  . 7ختلفة وبيانات المادة مانة الصندوق بشأن تنفيذ البرامج القطرية في فترات امتثال مألمن البيانات المبلغة 
وزون ألبروتوكول مونتريال. ويتمثل ھدفھا الرئيسي في تحديد المواد المستنفدة ل متثال لتدابير أو أكثر من تدابير الرقابة فيالفيما تبذله من جھود ل 5توقعات بلدان المادة 

  .طرافألا ل إجراءات يدعمھا الصندوق المتعدداللجتھا من خالتي ستتم معا
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  بھا (استناداً إلى أحدث البيانات المتوافرة) الجزء األول: حالة االمتثال والتوقعات الخاصة

ة بشي  -3 دابير الرقاب ال لت ة االمتث ذي أجرى عن حال ل ال ائج التحلي ذا القسم نت دم ھ د أق ة لبرومي ة النھائي ن اإلزال
ام  2015بحلول  4 وكلوفورم الميثيل ة. ويفترض  2013والتجميد في ع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ل أن للم التحلي

دث  ات االأح تھالبيان ادة س ي أبلغت بموجب الم ار اإلأو ف 7ك الت ي االعتب ذت ف د أخ ة ق رامج القطري ةي الب ن  زال م
ة ة التنفيذي ا اللجن ي وافقت عليھ تكملة الت دد األالمشروعات المس ذ إنشاء الصندوق المتع ى ديسمبر/ . ومن طراف وحت

انون األ ت إزال 2013ول ك تنفاد األ 257,125ة تم درات اس ا بق ن االطن تھالوزون م ً  191,919ك وس ا درات طن  بق
ار  2.2نتاج من المشروعات المستكملة. وقدرت قيمة المشروعات المستكملة بمقدار استنفاد األوزون من اإل  دوالرملي

  5. يأمريك دوالرمليار  2.77أمريكي من بين المجموع الموافق عليه البالغ نحو 

. وأبلغ 7إعماالً للمادة  2013بيانات عام  5من بلدان المادة  126غ ، أبل2014تشرين األول/ اكتوبر  2وحتى   -4
ام  ة لع رامج القطري ات الب ة الصندوق ببيان دان إضافية أمان ام  2013تسعة بل ات ع دم بيان م تق ي ل دان الت وبالنسبة للبل

سبة لثالثة عشر بلداً في بالن 7، استخدمت أحدث بيانات االستھالك المتوافرة في التحليل (بيانات بموجب المادة  2013
واد 2012 تثناء الم ألوزون باس تنفدة ل واد المس تھالك الم ن اس ة ع تويات المبلغ دث المس ل أن أح رض التحلي ). ويفت

وافر  م تت داً ل ة عشر بل د ال يكون صحيحاً بالنسبة لثالث ك ق رغم من أن ذل ى ال زد عل الھيدروكلوروفلوروكربونية لم ت
  . 2013بياناتھا عن عام 

 عمال المجمع للصندوق المتعدد األطرافألمن تقرير ا 2014قد أخذت البيانات عن الموافقات المحتملة في و  -5
   ) الذي وافق عليه االجتماع الحادي والسبعين.(UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/7 2016-2014للفترة 

  نظم التراخيص وتعديالت مونتريال وبيجين

دمت ألمان  -6 ي ق وب تشير أحدث المعلومات الت ى أن بوتسوانا وجن راخيص إل ة األوزون بشأن إنشاء نظم الت
د  وب السودان ق أن بوتسوانا وجن السودان فقط ھما البلدان اللذان لم يبلغا عن إنشاء نظم تراخيص. وتجدر المالحظة ب

ال في  ال لبروتوكول مونتري ديل مونتري ى تع ر/ شباط  21صدقا عل وبر/ تشرين األول  16و 2013فبراي  2012أكت
  .على التوالي، وأن لھذين البلدين فترة ستة أشھر اعتبارا من تاريخ التصديق على التعديل إلنشاء نظم للتراخيص

راخيص   -7 م الت ى نظ ادقة عل ع المص ن المتوق ه م ة أن دة للبيئ م المتح امج األم ار برن وانا، أش ة بوتس ي حال وف
ذي يشمل نظام ت. 2014والحصص من قبل وزارة العدل في ديسمبر/كانون األول  ة ال م اعتماد قانون األرصاد الجوي

م 2014التراخيص والحصص في نيسان/أبريل  ا ت ة كم م إنشاء وحدة األوزون الوطني وب السودان، ت . وبالنسبة لجن
 تعيين مسؤول وطني عن األوزون. إال أنه لم يتم اإلبالغ عن إنشاء نظام التراخيص.

م  15أنه استلم وثيقة قانونية (القانون رقم وفي حالة ليبيا، أشار اليونيدو إلى   -8  1371من المرسوم الرئاسي رق
التراخيص. ولم ) بشأن حماية وتحسين البيئة، إال أن ھذه الوثيقة ال تقدم معلومات واضحة بشأن حالة نظام 2013للعام 

 د في البالد. يتمكن اليونيدو من التحقق أو مساعدة ليبيا فعلياً بسبب الوضع السياسي واألمني السائ

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من اليونيب اإلبالغ عن إنشاء كل من بوتسوانا وجنوب السودان نظام   -9
   . والسبعين الرابعللتراخيص وإبالغ اليونيدو بنظام التراخيص في ليبيا بحلول االجتماع 

امج القطرال  -10 ام حظت األمانة، عند استعراضھا للتقرير عن البرن ات لع دين 2013و/أو  2012ي للبيان ، أن بل
تم  م ي نظم ل ذه ال ا أن ھ راخيص وحصص موجودة أبلغ أي الجمھورية الدومينيكية وموريتانيا وھما بلدان لديھما نظم ت
ا في  ة المتفق عليھ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم تعديلھا لتشمل تدابير الرقابة السريعة المتعلقة بخطة ادارة إزال

. وأبلغ بلد واحد أي قيرغيستان بأن نظامه الخاص بالتراخيص يشمل تدابير الرقابة السريعة المتعلقة بخطة 2007ام ع
 غير أن نظام الحصص ال يشمل ذلك.  2007ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتفق عليھا في عام 

                                                 
ساس ألمن خط ا في المائة  85، ولم تنظر اللجنة التنفيذية أو تمول مشروعات تتناول ھذه المواد التي تخضع لخفض 1-لم تحدد أي مشروعات تتناول مواد المرفق باء 4

  .2007م بدءا من عا
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/18دمت في التحليل في الوثيقة لمنھجية التي استخيرد وصف تفصيل ل  5
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ت اإلنفاذ ذات الصلة تقديم معلومات حديثة عن اإلجراءات وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى وكاال  -11
ع  اع الراب ول االجتم التراخيص والحصص بحل ا الخاصة ب ديل نظمھ التي اتخذتھا البلدان المذكورة أعاله من أجل تع

  . والسبعين

  
  قطاع اإلنتاج

دم 5ة في بلدان المادة أحدث بيانات اإلنتاج باستثناء المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني 1يبين الجدول   -12 م تق . ول
  :) 2(ب) (63/4معلومات عن المواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون والھالونات إعماالً للمقرر 

  . أحدث إنتاج للمواد المستنفدة لألوزون بحسب البلد وخط األساس1الجدول 

  ث إنتاجأحد  خط األساس  سنة أحدث إنتاج  المصدر  المادة الكيميائية  البلد

  100.0 776.3  2013  7المادة   بروميد الميثيل  الصين

  

دان  -13 دين من بل  وُوفق على مشروعات إلغالق إنتاج بروميد الميثيل للصين التي ھي البلد الوحيد من ضمن بل
االلذين لديھما مرافق إل 5المادة  م تطلب مس ي ل ا الت ة كوري اني ھو جمھوري د الث ل. والبل د الميثي ننتاج برومي   عدات م

ة  وزون في الصين وھو ماطن بقدرات استنفاد األ 100.0أُنتج مقدار  2013الصندوق. وفي عام  يقع في حدود الرقاب
تنفاد األ 776.3ساس (في المائة من خط األ 80البالغة  درات اس ة طن بق ا 100.0وزون) والحدود القصوى البالغ  طن

   ).47/54أن قطاع إنتاج بروميد الميثيل (المقرر وزون الواردة في اتفاقھا بشنفاد األبقدرات است

  . 2وھناك سبعة بلدان أنتجت مواد الھيدروكلوروفلوروكربون على النحو المبين في الجدول   -14

  . أحدث إنتاج للھيدركلوروفلوروكربون بحسب البلد وخط األساس (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)2الجدول 

أحدث اإلنتاج ناقصا خط   خط األساس أحدث إنتاج اجسنة أحدث إنت المصدر الطرف
  األساس

 5.8 2012230.5224.6 7المادة األرجنتين
 (2,523.3) 201326,598.729,122.0 7المادة الصين

جمھورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

 4.2 201331.827.6 7المادة

 (1,047.5) 20131,352.12,399.5 7المادة الھند
 (379.9) 2013317.1697.0 7المادة مكسيكال

 (37.6) 2013357.6395.1 7المادة  جمھورية كوريا
 37.2 2012160.3123.1 7المادة  جمھورية فنزويال البوليفارية

 (3,941.0) 29,047.932,988.9  المجموع

د   -15 دروكلوروفلوروكربونوق اج الھي ة إلنت ى مشروعات إزال م إدراج مشروع  تمت المصادقة عل للصين. وت
ام  ديمھا في الع ديو لتق ال اليوني م 2018لقطاع اإلنتاج في خطة أعم ه ت ا أنّ ى مساعدة بم د مؤھل للحصول عل . إن البل

ة إقفال مرافق  ه مع اللجن دروكلوروفلوروكربون في اتفاق تم معالجة مصنع الھي م ت ا ول ون وتفكيكھ الكلوروفلوروكرب
  التنفيذية.

ر الفر  -16 واد وينظ اج الم اع إنت ة لقط ادىء توجيھي ي مب اج ف اع اإلنت ي بقط ي المعن ق الفرع ي
ة  ابق إلزال ي الس ول ف ت تم ي كان تخدام الت ة االس انع المزدوج د المص م تع ة. ول الھيدروكلوروفلوروكربوني
دروكلوروفلوروكربون بموجب  ل إضافي إلغالق منشئات الھي ى تموي الكلوروفلوروكربون مؤھلة اآلن للحصول عل
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ة.  ة التنفذي ع اللجن ة م واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم اتھم إلزال د  6اتفاقي ين والھن ى األرجنت ك عل ري ذل ويس
  والمكسيك وجمھورية فنزويال البوليفارية.

  قطاع اإلستھالك

  بروميد الميثيل

دول   -17 دم الج تثنا 3يق ل (باس د الميثي ى برومي ة عل دابير الرقاب دان لت ال البل وجزاً المتث ر م تخدامات الحج ء اس
ادة  دان الم ين بل ة  5الصحي ومعامالت ما قبل الشحن). ومن ب غ  148البالغ اجن، أبل ديل كوبنھ ى تع ي صادقت عل الت

ق بخط األساس وأحدث استھالك. وحصل  58بلداً عن بيانات خط األساس الكاملة، وأبلغ  146 ا يتعل عن الصفر فيم
  دوق المتعدد األطراف ألنشطة و/أو مشروعات إزالة بروميد الميثيل.على دعم من الصن 5مائة من بلدان المادة 

ة 3الجدول  دابير الرقاب ات االستھالك ت ا بيان دان التي تجاوزت فيھ ل: موجز للبل د الميثي . تدابير الرقابة على برومي
 التالية*

  
البلدان التي تجاوز أحدث إستھالك لھاھدف  البيانات

ي المائة ف 20خفض بروميد الميثيل بنسبة 
 2005في 

البلدان التى تجاوز أحدث إستھالك لھا 
  2015ھدف اإلزالة الكاملة فى عام 

أو البرنامج 7(المادة  2013بيانات

  القطري)

  بلداً  16 بلدا0ً

ى عدد  ادة  146* يشير ھذا الجدول إل دان الم دا من بل ادت  5بل ي أبلغت عن خط األساس وأحدث استھالك. وأف الت
ام المملكة الع ة فى ع ة الكامل ات  2015ربية السعودية أن أحدث استھالك مبلغ عنه يتجاوز ھدف اإلزال باستخدام بيان

  المبلغ عنھا. 2012العام 

  ويقدم المرفق األول معلومات مفصلة عن تلك البلدان التي لديھا استھالك لبروميد الميثيل.  -18

 ،و ين، والكونغ ين، والص ر، واألرجنت دان (الجزائ عة بل ا،  تس ة، ونيجيري و الديمقراطي ة الكونغ وجمھوري
ل،  ة بالفع ة التنفيذي ا اللجن ل وافقت عليھ د الميثي والسودان، وسوازيلند وتركيا) لديھا مشروعات إلزالة برومي

دد  حي. وبلد واحد، السودان، لم يتلقوتلقى بلد واحد (تونس) تمويال لمشروع إيضا ا من الصندوق المتع دعم
درھا األطراف. ولدى ھذه  تھالك ق تنفاد األوزون.  830.5البلدان كمية مؤھلة متبقية من االس درات اس طن بق

إن كل االستھالك المؤھل للتمويل تمت الموافقة عليه باستثناء بعض الطونات لتونس والسودان وربما مصر. 
 قّدمت السودان وتونس مشروعات لبروميد الميثيل إلى اإلجتماع الثالث والسبعين ؛

 دان التسعة عن استھالك صفري ألخبلغت أ ومسة من البل ة الكونغ و، وجمھوري ام واحد (الكونغ ر من ع  كث
 ؛ الديمقراطية، ونيجيريا، وسوازيلند، وتركيا)

  بلدا مازالت قيد التنفيذ ؛ 16ھناك مشروعات استثمارية في 

 ي والسبعين.تمت الموافقة على مشروع إعداد لقطاع غاز التبخير للجزائر خالل االجتماع الثان 

  كلوريد فورم الميثيل

  أبلغت جميع البلدان عن استھالك صفري من كلوروفورم الميثيل، وحقتت االمتثال لتدابير الرقابة.  -19

  
 ك الھيدروكلوروفلوروكربونالاستھ

  
                                                 

  .يندرج أحد المصانع ذات االستخدام المزدوج في الصين في عملية التمويل الخاصة بخطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةال   6
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ة التي يتضمن المرفق الثاني تحليال ألحدث بيانات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتدابير الرقاب  -20
دان  تناولتھا خطط ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتفق عليھا. وأبلغ مائة وثمانية وأربعون بلدا من بل

ات أحدث استھاالك في  5المادة  ل بيان دا عن خط األساس  136عن كل من خط اأألساس وأحدث استھالك. وتق بل
  الخاص بھا.

  ال البلدان لتدابير الرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.موجزاً المتث 4ويقدم الجدول   -21

ات االستھالك 4الجدول  . تدابير الرقابة على الھيدروكلوروفلوروكربون : موجز للبلدان التي تجاوز فيھا أحدث بيان
  2013تدابير الرقابة للعام 

دف خف البيانات تھالك ھ ات االس دث بيان ا أح اوز فيھ ي تج دان الت ض البل
  2013التجميد لعام

ادة (7بلدان5 أو البرنامج القطري) 7(المادة  2013بيانات نة والھرسك (الم ا الشعبية 7البوس ة كوري )، جمھوري
ادة 7الديمقراطية (المادة  اال (الم ادة 7)، وغواتيم ق (الم )، وموزامبي

  ))7) وجنوب السودان (المادة 7

ات آخذةً في حسبانھا أن بلدان عديدة ل  -22 د عن بيان غ بع م تبل ا القطري أو ل م تقّدم بعد البيانات الخاصة ببرنامجھ
ام 2013للعام  7االستھالك/اإلنتاج بموجب المادة  ات الع ة بيان دان  2012، استخدمت األمان ك البل د تل وافرة لتحدي المت

ام  ي الع ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تھالك الم ا اس اوز فيھ ي تج ا 2012الت ط األس ال: أي خ دد لإلمتث س المح
  البحرين، وھايتي، والكويت، وجمھورية الوس الديمقراطية الشعبية، وليبيا والمملكة العربية السعودية.

ين  5ويقدم الجدول   -23 وافرة. ويب ات المت ى أحدث البيان تناداً إل مستويات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون اس
اك  دول أن ھن ري ( 486,244.6الج ن مت تھالك  29,578.5ط ن اس تنفاد األوزون) م درات اس ن بق ط

دروكلوروفلوروكربون ن الھي ى م ة األول ألف بالدرج دروكلوروفلوروكربون تت ن  64.7) (22 -الھي ة م ي المائ ف
ة  31.2ب (141-المجموع) والھيدروكلوروفلوروكربون ة البالغ ل الكمي ة من المجموع). وتمث  486,244.6في المائ

واد ال غ طن متري من الم ة انخفاض يبل ة ( 116,413.3ھيدروكلوروفلوروكربوني ري عن الكمي  602,657.9طن مت
وارد 2013طن متري) التي أبلغت لالجتماع الحادي والسبعين في اكتوبر/تشرين األول  . ويعتمد مستوى االستھالك ال

ات  122من  2013في ھذا التقرير على البيانات المستمدة من عام  دان، وبيان ام  18من  2012بل ات من ع دا وبيان بل
ن  2011 ة  4م دان البالغ بة للبل دان. وبالنس ات  135بل ن بيان ت ع ي أبلغ تھالك 2013و  2012الت ض اس ، انخف

 في المائة. 25.9الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 

  مستويات بيانات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بحسب المادة الكيميائية. 5الجدول  

  ئيةالمادة الكيميا
خط األساس

  (باألطنان المترية)
أحدث استھالك

  (باألطنان المترية)
أحدث استھالك (باألطنان 

 بقدرات
  استنفاد األوزون)

النسبة المئوية من 
  المجموع

 %0.13 37.7 1,884.3 1,450.0  123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 %0.02 6.8 307.9 1,181.0  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 %31.23 9,238.2 83,983.7 94,412.4 ب141-روفلوروكربونالھيدروكلو

 %3.87 1,145.4 17,622.0 30,746.4 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 %64.73 19,146.3 348,115.3 358,383.1  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 %0.01 2.6 37.0 5.6  225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ca225 56.5 40.9 1.0 0.00%-الھيدروكلوروفلوروكربون

 cb225 9.6 14.6 0.5 0.00%-الھيدروكلوروفلوروكربون

                                                 
تم التطرق إلى استھالك المواد الھيدروكلوروفلوركربونية لجمھورية كوريا الشعبية 2013  وفي . 31/72بموجب  2013تم التطرق إلى مسألة استھالك البوسنة والھرسك للعام   7

لم يتم بعد تقديم خطة إدارة إزالة المواد  على التوالي.UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/44 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/37مبيق في الوثيقتين االديمقراطية والموز
  ودان.الھيدروكلوروفلوركربونية لجنوب الس
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 %100.00 29,578.5 452,005.7 486,244.6 المجموع

دروكلوروفلوروكربون  ي141الھي ب ف
  629.9 5,726.6 5,283.6 البوليوالت السابقة الخلط المستوردة

  االستھالك المتبقي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ل  -24 ى التموي ة للحصول عل دروكلوروفلوروكربون المؤھل ي من الھي تھالك المتبق ة االس ى خط  تتوقف كمي عل
ة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  األساس دروكلوروفلوروكربون وكمي ب الموجودة 141الھي

ين السابقة الخلط المستوردة  8في البوليوالت  ة. ويب واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ا خطط إدارة إزال ي تعالجھ الت
  كمية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستعالج في جميع البلدان. 6الجدول 

  . مجموع االستھالك المتبقي بحسب المادة (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)*6الجدول 
الكميات الموافق  البدايةنقطة خط األساس  المادة الكيميائية

  عليھا
النسبة المئوية من   المتبقي

الكميات الموافق 
  عليھا

 1.66 29.68 0.50 30.18 32.79  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.53 25.11 0.92 26.03 26.56  124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.94 0.00 0.94 1.90  141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 40.44 6,407.03 4,350.26 10,757.29 10,705.40 ب141-وفلوروكربونالھيدروكلور
 30.32 1,398.75 607.10 2,002.25 1,992.23 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.74 0.00 0.74 1.50  21-الھيدروكلوروفلوروكربون
 14.78 17,021.59 2,952.00 19,973.59 20,348.90  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 1.60 0.00 1.60 2.82  225-لھيدروكلوروفلوروكربونا
 ca225 1.80 1.64 0.00 1.64 0.00-الھيدروكلوروفلوروكربون
 cb225 0.70 0.68 0.00 0.68 0.00-الھيدروكلوروفلوروكربون

البوليول المعتمد على 
 51.10 272.26 289.73 567.01 0.00 ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 24.58 25,160.02 8,200.51 33,361.95 33,114.60  جماليالمجموع اإل

 * بحلول االجتماع الثاني والسبعين.

  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

واد   -25 صادقت جميع البلدان على تعديل كوبنھاجن وحصلت على أموال إلعداد مشروعات خطط إدارة إزالة الم
ة ب ى الھيدروكلوروفلوروكربوني ة عل دابير الرقاب ة ت راخيص لمعالج ام الت ل نظ ك تموي ي ذل ا ف م

دد  ط لع ذه الخط ى ھ ة عل ة التنفيذي ت اللجن د وافق دروكلوروفلوروكربون. وق درھا   139الھي ة ق ى اآلن بقيم دا حت بل
  مليون دوالر أمريكي). 396.32مليون دوالر أمريكي (صدر منھا  558.26

ق  -26 ي المرف ات إضافية ف دمت معلوم ة  وق ك المقدم ى اآلن وتل ا حت ق عليھ ي ووف ك الخطط الت ان تل اني لبي الث
ق الخفض بنسبة  ا لتحقي لالجتماع الثالث والسبعين، إن وجدت، لمدد تغطيھا ھذه الخطط (مثل الخطط التي ووفق عليھ

  .)2020في المائة في  35أو خفض بنسبة  2015في المائة في  10

واد ا  -27 ة الم ين تنطوي خطط إدارة إزال ذ لتمك دد تنفي ى ُم ى عل ا األول ي مرحلتھ ة ف لھيدروكلوروفلوروكربوني
  مستويات الخفض انطالقا من خطوط األساس أو نقاط البداية الخاصة بھا على النحو التالي :

 ) ا حجم االستھالك نخفض فيھ ي ي دان الت دان  20)، وLVCيعالج سبعة وعشرون بلدا (سبعة من البل من لبل
 ؛ 2015حجم االستھالك) ااالمتثال للفترة الممتدة إلى غاية  التي ال ينخفض فيھا

 ) نخفض  33من البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك و 58ويعالج مائة وثالث بلدا ي ال ي دان الت من البل
دا ( 12فيھا حجم االستھالك باإلضافة إلى بلدان جزر المحيط الھادئ البالغ عددھا  رة PICsبل ال للفت )) االمتث

 ؛ 2020لممتدة إلى غاية ا
                                                 

   .7السابقة الخلط متوافرة فقط في بيانات البرامج القطرية إال أنھا غير متوافرة في بيانات المادة  في البوليوالتالموجودة ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون  بشأن كمية المعلومات  8
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  ،ا ا، وكرواتي ان، وكمبودي ا حجم االستھالك (بوت نخفض فيھ ي ي دان الت  9وحصلت تسعة بلدان من ضمن البل
ى  يل) عل ادين، وسيش انت فنسنت وجزر غرين دة، وس ا الجدي ابوا غيني ا، وب يوس، وناميبي ديف، وموريش ومل

ام تمويل لتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الھيدروكلوروفلو ة في ع ، 2040روكربونية قبل الموعد المحدد لإلزال
  .2025أو عام  2020والبلدان األخرى بحلول عام  2014مثل كرواتيا بحلول عام 

واد   -28 ة الم ط إدارة إزال ل لخط ى أي تموي ة عل تة المتبقي دان الس ن البل دان م ة بل ل خمس م تحص ول
روع. وحص داد للمش ر اإلع ة غي ل الھيدروكلوروفلوروكربوني ى تموي ورية) عل ة الس ة العربي د (الجمھوري د واح ل بل

ة  روع إزال ا 12.9لمش ارج خطتھ ك خ ف وذل د والتكيي اع التبري ي قط ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ن الم ا م  طن
  ساس. في المائة من خط األ 9.6دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، مما يمثل إل

 

درات  5. بلدان المادة 7الجدول  دون خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ُموافق عليھا (باألطنان بق
  استنفاد األوزون)

جميع المشاريع   نقطة البداية خط األساس  البلد
  الموافق عليھا

  المتبقى

  11.0   11.0 بوتسوانا
عبية جمھورية كوريا    78.0    78.0 الديمقراطيةالش

 114.7    114.7 ليبيا
 20.5    20.5 موريتانيا

 1.0    1.0  جمھورية جنوب السودان
  122.1  12.9  135.0 135.0  الجمھورية العربية السورية

 347.3 12.9 135 360.2 المجموع

ال   -29 ى ضمن خطط أعم ا األول ة في مرحلتھ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم وقد أدرجت خطط إدارة إزال
ع البل 2014عام  ا، الخاصة بجمي ة (ليبي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ا إلدارة إزال د خططھ دم بع م تق ي ل دان الت

ا الشعبية دان، والجمھورية العربية السوريةوموريتانيا، وجمھورية جنوب السو ة كوري تثناء بوتسوانا وجمھوري ) باس
ى ھا إلدارة إزالة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية خطتالديمقراطية. وقدمت  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إل

  الثالث والسبعين.االجتماع 

  الجزء الثاني: حالة التنفيذ في البلدان التي تخضع لمقررات األطراف

جرت تسوية جميع القضايا ذات الصلة باالمتثال باستثناء بوتسوانا وجمھورية جنوب السودان اللذان لم يضعا   -30
  .XXV/15نظما للتراخيص وفقا للمقرر 

  الجزء الثالث. البيانات الخاصة بتنفيذ البرامج القطرية بشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  بيانات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع

ذ  5بلدا من بلدان المادة  144، طُلب من 2014اكتوبر/تشرين األول  2حتى تاريخ   -31 ارير خاصة بتنفي ديم تق تق
ارير من ا آخر التق ة ب ة. وتوصلت األمان ام  122لبرامج القطري دا في ع ام  18ومن  2013بل دا في ع ومن  2012بل

ام  أربعة ى ا2011بلدان في ع ل إل ات للتموي دمت طلب ي ق دان الت ع البل دمت جمي ذلك ال. وق اع الثالث والسبعين ك جتم
  10ستثناء بنغالدش. با 2014أكتوبر/تشرين األول  7حتى  2013لعام  بيانات البرامج

ع   -32 ق بالضرورة م د ال تتواف ة وق نوات مختلف جلة ھي عن س تھالك الُمس تويات االس ن أن مس رغم م ى ال وعل
، فإن بيانات البرامج القطرية تقدم أحدث تقييم قطاعي بحسب البلد وعلى أساس عالمي. وسوف تساعد 7بيانات المادة 

جنة التنفيذية على تقييم الكميات المتبقية التي يتعين إزالتھا على أساس قطاعي. المعنية والل 5ھذه البيانات بلدان المادة 
  .استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بحسب القطاع 8ويقدم الجدول 

                                                 
  .2013يناير/كانون الثاني  1في  5لم تعد كرواتيا طرفاً في بلدان المادة   9

ً قدمت بنغ 10   .الديش طلب لشريحة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثالث والسبعين إنما تم سحبه الحقا
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  طنان بقدرات استنفاد األوزون)أل: استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربون بحسب القطاع (با8الجدول 
أحدث استھالك كنسبة   كأحدث استھال خط األساس القطاع

 مئوية
  من خط األساس

 %245 262.2 107.1 أيروسول
 %91 11,394.5 12,589.5 رغوة

 %93 14.2 15.3  مكافحة الحرائق
 %88 8,689.7 9,919.8 تصنيع التبريد
 %97 8,613.6 8,899.4 خدمة التبريد

 %97 509.6 525.0 مذيب
 %116 15.5 13.4  عامل التصنيع

 %92 29,499.3 32,069.5 المجموع
  

ادة   -33 ات الم ات  7تختلف بيان تم استخدام بيان دة : ي ة ألسباب عدي رامج القطري ات الب ة عن بيان رامج القطري الب
الغ عن  تم اإلب واردات، وي د ال اقص الصادرات زائ اج ن ى اإلنت تناد إل ات باالس ن البيان دالً م اع ب ات لحسب القط بيان

دروكلوروفلوروكربون  ط المستوردةب 141الھي ابقة الخل والت الس ات االستخدام  الموجودة في البولي كجزء من بيان
ة بحسب  9السنوية، باإلضافة إلى األخطاء في التدير. يقدم الجدول  ات مختلف الغ عن بيان م اإلب ه ت حاالت يبدو فيھا أن

  وبحسب البرامج القطرية.  7المادة 

دول  ات 9الج ين بيان ات ب ادة . االختالف أن وب 7الم ة بش رامج القطري ات الب واد يان تھالك الم اس
  (باألطنان بقدرات استنفاد األوزو 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية بحسب في عام 

المسؤولةالوكالة  البلد
عن تنفيذ 

  مشروعال

في7المادة المادة الكيميائية
 2013عام 

البرنامج 
عام القطري في 
2013 

  البوليوالت  الفرق

مم برنامج األ الصين
المتحدة اإلنمائي 

  (اليوئنديبي)

 ھيدروكلوروفلوروكربون

15,757.9 

17,195.8 -1,437.9  

برنامج األمم  الھند
المتحدة اإلنمائي 

  (اليوئنديبي)

 ھيدروكلوروفلوروكربون

975.9 1,844.8 

-868.9  

برنامج األمم  لبنان
المتحدة اإلنمائي 

  (اليوئنديبي)

 ھيدروكلوروفلوروكربون

72.6 70.5 

2.1 27.2 

برنامج األمم  ماليزيا
المتحدة اإلنمائي 

  (اليوئنديبي)

 ھيدروكلوروفلوروكربون

445.8 435.9 

9.9  

  56.1 779.1 835.2 ھيدروكلوروفلوروكربون  اليونيدو المكسيك
برنامج األمم  الفلبين

 المتحدة للبيئة
 ھيدروكلوروفلوروكربون

136.7 
152.7 -16.0 15.4 

مم برنامج األ رواندا
 المتحدة للبيئة

 ھيدروكلوروفلوروكربون
3.8 

3.1 0.7  

ترينيداد
  وتوباغو

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 

  (اليوئنديبي)

 ھيدروكلوروفلوروكربون

39.5 -0.1 

39.6  

برنامج األمم  تركمانستان
 المتحدة للبيئة

 ھيدروكلوروفلوروكربون
0.4 

6.9 -6.5  

برنامج األمم  زامبيا
 بيئةالمتحدة لل

 ھيدروكلوروفلوروكربون
5.0 7.5 

-2.5  

  

ادة   -34 دان الم اعدة بل ة مس ذ المعني االت التنفي ن وك ب م ي أن تطل ة ف ة التنفيذي د ترغب اللجن ات  5ق ي معالج ف
  التضاربات في البيانات على النحو المبيّن أعاله. 

  بيانات أسعار المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبدائلھا

  . أسعار المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والبدائل 10ول لخص الجدي  -35
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  . متوسط سعر المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبدائلھا في السنوات األخيرة10الجدول 
المواد

المستنفدة 
  لألوزون

متوسط السعر/ الكيلو غرام (دوالر أمريكي للكيلو
   غرام)

النطاق (دوالر  عدد البلدان
اأمريكـــي/كيلوغر

  )2013م) (تقرير 

عدد 
البلدان 
التي 

أبلغت عن 
بيانات 
غير 

صفرية 
لعام 
2013  

بيانات استبعدت* 
من حساب 

المتوسط (دوالر 
أمريكي/ كيلو 
غرام) (تقرير 

2013(  

)2009
(  

)2010
(  

)2011
(  

)2012
(  

)2013
(  

التي
ارتفعت 
فيھا 
 األسعار

التي
انخفض

ت فيھا 
 األسعار

      

دروكلو الھي
ورو  روفل

 -كربون
 ب141

  (الصين) 2.13 13 17 6.48 6.73 6.73 6.02 5.00
 15.00$إلى 
  (زمبابوي)

ا) 1.32 43  ،(دومينيك
  (عمان) 111.30

دروكلو الھي
ورو  روفل

  22-كربون

  (دومينيكا) 1.50 38 38 9.09 10.06 9.28 8.61 7.35
 46.62إلى 

  (عمان)

انت  145.39  113 (س
زر  نت وج فنس

  ،غرينادين)
   (ناورو) 160.92

دروكلوال ھي
ورو  روفل
ون -كرب

 أ134

   (زامبيا) 0.96 47 20 13.48 14.96 16.64 15.14 12.52
(جزر  46.79إلى 

  كوك)

  (عمان)، 103.60  99
انت  353.34 (س

زر  نت وج فنس
  غرينادين)،

ان ايزوبوت
دروكر (ھي

 -بونات
  أ) 600

  (ساموا) 2.00 13 13 16.48 20.49 20.97 21.08 24.36
 55.11إلى 
  (ھندوراس)

44 74.40 
  (باراغواي)

80.00 
  (زمبابوي)،

  (ليسوتو) 120.00
ان بروب
دروكر (ھي

 -بونات
290(  

(سان تومي  1.00 9 6 14.77 15.60 22.23 21.79 20.53
  وبرينسيبي)

  (تشاد) 40.00إلى 

26  95.00 
  (زمبابوي)،

95.66 
  (باراغواي)

210.00 
  (السنغال)

R-404A 16.13 18.67 20.68 18.71 15.71 19 45 
 

  (زامبيا) 1.53
(جزر  59.91إلى 

  كوك)

زر  150.00  98 (ج
  سليمان)

انت  284.00 (س
زر  نت وج فنس

  غرينادين)
R-407C 16.95 20.80 21.36 19.04 16.45 17 31 3.22 (دومينيكا)  

الرأس  49.00إلى 
  )األخضر

زر  81.02 83 (ج
  كوك)

انت  366.22 (س
زر  نت وج فنس

  غرينادين)
R-410A 16.44 20.26 21.70 19.91 16.42 14 47 1.40 (ناورو)  

ى  زر  56.43إل (ج
  كوك)

انت  248.44 90 س
زر  نت وج فنس

  غرينادين)
R-507A 17.48 17.55 20.78 15.84 13.50 7 20 1.60 (ناورو)  

ى  اورو) إل ى  (ن إل
ابو  39.00 (ك
  فيردي)

  ال يوجد  45

  * استُبعدت جميع البيانات الصفرية

  خصائص البرامج القطرية

الغ عن إنھا السن  -36 اع الثالث والستون لإلب ا االجتم ة الثانية التي تستخدم فيھا االستمارة الجديدة التي وافق عليھ
ات  دمت بيان ي ق ابقة، واستخدم  2013بيانات البرامج القطرية. ومازال ستة عشر بلدا الت تمارة الس  106تستخدم االس

   ستمارة المنقحة.البلدا ا
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دم  2013، بيانات 144ن البلدان المطلوبة البالغ عددھا بلدا من ضم 122ولم يقدم سوى   -37 ات  18، وق دا بيان بل
  . في الوقت المناسب إلجراء التحليل الوارد في ھذه الوثيقة 2011بلدان بيانات  4وقدمت  2012البرنامج القطري لعام 

ة أق  -38 ة بالنسبة للثالث ر مكتمل دة غي تمارة الجدي ة في االس ة وكانت البيانات المقدم ام النوعي ام الرئيسية: األقس س
ين، بلدا جميع المعلومات المتعلقة بجميع األ 19والكمية والتنظيمية. ولم يقدم سوى  ا، واألرجنت ة وھي ألباني ام الثالث قس

ة  ا (دول وادور، وفيجي، وجزر مارشال،  –وأرمينيا، وبربادوس، وبليز، وبوليفي ا، وإك ات)، وكرواتي ددة القومي المتع
اموا، وسان الموحدة)،  والياتا (وميكرونيزي يفس، وس تس ون دوفا، سانت كي ة مول اراغواي، وجمھوري ا، وب ومنغولي

  تومي وبرنسيبي، وصربيا، وزمبابوي.

  موجز البيانات

ا وضعت نظم  144أشار مائة وسبعة عشر بلدا من مجموع البلدان التي أبلغت بيانات والبالغ عددھا   -39 ى أنھ إل
ة  حصص وأخطر ثمانية عشر ا (دول وال، والبحرين، وبوليفي دا (أنغ ة  –بل ات)، وبوتسوانا، وجمھوري ددة القومي المتع

ا،  ان، وموريتاني ت، ولبن دوراس، والكوي ايتي، وھن ا، وھ لفادور، وغيني ا، والس ة، ودومينيك و الديمقراطي الكونغ
دان  ونيكاراغوا، ونيجيريا، وجمھورية مولدوفا، وسيراليون، وتونس) ليس لديھا نظم حصص دم تسعة بل عاملة ولم تق
 أي معلومات. (بنين، وبوروندي، وكوت ديفوار، واألردن، وليبيا، وميانمار، ونيوي، وقطر والسودان 

ر شرطا 130أخطر   -40 أن تسجيل المستوردين يعتب ر تسجيل المستوردين شرطاً بالنسبة لستة  ،بلدا ب وال يعتب
ورية الكونغو الديمقراطية، وھايتي وبابوا غينيا الجديدة)، ولم تقدم ثمانية بلدان (أرمينيا، وبربادوس، وبوتسوانا، وجمھ

  بلدان (بوروندي وكوت ديفوار، ودومينيكا، واألردن، وليبيا، وميانمار، ونيوي وقطر) أي معلومات.

ى أحدث البيا 98أبلغ   -41 تناد إل ة. وباالس ات، بلدا، تنطبق عليھم شروط اإلبالغ، عن وضع نظم تراخيص عامل ن
ه  ا مجموع ترجاع م رى اس دروكلوروفلوروكربون 12,248.3ج ن الھي تنفاد األوزون م درات اس ا بق د 22-طن ، أعي

تخدام  ه  11,770.4اس ا مجموع دريب م ن ت غ ع ا. وأبل تنفاد األوزون منھ درات اس ا بق ا.  7,393طن ا جمركي موظف
ة استرجاع و  1,967ويجري تشغيل ما مجموعه  دوير 1,336آل ادة ت ة إع د آل ا وُدرب  11,182. واُعتم  19,143فني

  مدربا للفنيين السترجاع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإعادة تدويرھا. 1,481فنيا، وُدرب 

  التوصيات

  تود اللجنة التنفيذية النظر في:  -42

 اإلحاطة :  ) أ(

ة 1( ي الوثيق وارد ف و ال ى النح ال عل ة واالمتث ارير الحال ة بتق ة المتعلق ) الوثيق
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17 ؛  

ى  2013بلد التي قدمت البيانات)، قدمت بيانات  122بلدا (من أصل  93) أن 2( د عل من خالل النظام المعتم
  الويب ؛

 تطلب :   ) ب(

دو 1( ديم اليوني راخيص وتق وب السودان نظم ت ة جن ) من اليونيب تقديم تقرير عن إنشاء بوتسوانا وجمھوري
  ليبيا وذلك بحلول انعقاد االجتماع الرابع والسبعين ؛تقريرا عن نظام التراخيص في 

ي 2( ع والسبعين، بشأن افجراءات الت اع الراب اد االجتم ) من وكاالت التنفيذ المعنية تقديم تحديثا، بحلول انعق
ق  ة المتف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إلزال راءات الرصد الُمعجل ة إلدراج إج دان التالي ذتھا البل اتخ

  في نُظُم التراخيص في البدان التالية : دومينيكا، وقيرغيزستان، وموريتانيا ؛ و 2007ھا في عام علي

ى  المعنيةوكاالت التنفيذ  من) 3( ادة تقديم المساعدة إل دان الم ى  5بل ات عل في معالجة التضاربات في البيان
  من ھذه الوثيقة. 9النحو المشار إليه في الجدول 
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METHYL BROMIDE ANALYSIS 
 

Country Source Year of 
Latest 

Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Compliance 
Decision 

2012 
Action 
Plan 

Target 

2013 
Action 
Plan 

Target 

Phase-Out 
in 2014 

Business 
Plans 

Remarks Date 
Approved 

Algeria A7 2013 4.7 0.9       Yes Country with approved projects that 
would, as a minimum, enable 
compliance with the 2005 MB limit.. 

Nov-06 

Angola A7 2013 NDR 0.0       No     
Argentina CP 2013 411.3 251.5       No Country with approved projects that 

would, as a minimum, enable 
compliance with the 2005 MB limit.  

Mar-02 

Chile A7 2013 212.5 165.9 Decision 
XVII/29 

    No Country with approved projects for 
complete phase-out of MB 

Apr-10 

China A7 2013 1,102.1 100.0       Yes Country with approved projects for 
complete phase-out of MB 

Dec-03 

Egypt A7 2013 238.1 55.2       No Country with approved projects for 
complete phase-out of MB 

Nov-08 

Guatemala A7 2013 400.7 240.0 Decision 
XVIII/26 

    No Country with approved projects for 
complete phase-out of MB 

Nov-09 

Guinea A7 2013 NDR 0.0       No     
Iran (Islamic 
Republic of) 

A7 2013 26.7 0.4       No Country with approved projects for 
complete phase-out of MB 

Nov-05 

Jamaica A7 2013 4.9 1.0       No Country with approved projects for 
complete phase-out of MB 

Nov-05 

Jordan A7 2013 176.3 3.6       No Country with approved projects for 
complete phase-out of MB 

Nov-99 

Mexico* A7 2013 1,130.8 327.1       No Country with approved projects for 
complete phase-out of MB 

Apr-08 

Saudi Arabia A7 2012 204.1 21.6       No Country with approved projects for 
complete phase-out of MB 

Nov-07 

Singapore** A7 2013 5.0 0.4       No     
South Sudan A7 2013 0.7 0.2       No     
Sudan (the) A7 2013 3.0 0.7       Yes Country with approved projects that 

would, as a minimum, enable 
Nov-02 
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Country Source Year of 
Latest 

Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Compliance 
Decision 

2012 
Action 
Plan 

Target 

2013 
Action 
Plan 

Target 

Phase-Out 
in 2014 

Business 
Plans 

Remarks Date 
Approved 

compliance with the 2005 MB limit. 
MB project has been submitted to the 
73rd meeting 

Tunisia A7 2013 8.3 6.6       Yes Country that has not received assistance 
to achieve the 2005 MB phase out 
target (Decision XV/12). MB project 
has been submitted to the 73rd meeting 

  

Viet Nam A7 2013 136.5 50.0       Yes Country with approved projects for 
complete phase-out of MB 

Nov-06 

Yemen A7 2013 54.5 11.0       No Country with approved projects for 
complete phase-out of MB 

Nov-08 

*UNIDO indicated that the actual MB consumption in 2013 was 325 ODP tonnes and not 327.1 ODP tonnes as reported and that the country is in full compliance with the Executive Committee 
agreement. A request for change in 2013 MB consumption data is being prepared by the country for submission to the Ozone Secretariat. 
**Did not receive funding from the Multilateral Fund. 
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HCFC ANALYSIS 
 

Country Source Year of Latest 
Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Percentage 
over Freeze 

Control Measures Addressed by HPMPs 
(Approval/Submission) 

Afghanistan A7 2013 23.8 17.7 0.0 35% by 2020 
Albania A7 2013 6.0 5.7 0.0 35% by 2020 
Algeria A7 2013 62.1 51.1 0.0 20% by 2017 
Angola A7 2013 16.0 15.4 0.0 10% by 2015 
Antigua and Barbuda A7 2013 0.3 0.2 0.0 10% by 2015 
Argentina CP 2013 400.7 246.1 0.0 17.5% by 2017 
Armenia A7 2013 7.0 4.5 0.0 10% by 2015 
Bahamas (the) A7 2012 4.8 2.7 0.0 35% by 2020 
Bahrain A7 2012 51.9 75.6 45.6 39% by 2020 
Bangladesh A7 2012 72.6 66.5 0.0 30% by 2018 
Barbados A7 2013 3.7 2.3 0.0 35% by 2020 
Belize A7 2013 2.8 2.4 0.0 35% by 2020 
Benin A7 2013 23.8 22.2 0.0 35% by 2020 
Bhutan A7 2013 0.3 0.3 0.0 100% by 2025 
Bolivia (Plurinational State of) A7 2013 6.1 0.4 0.0 35% by 2020 
Bosnia and Herzegovina A7 2013 4.7 5.1 9.1 35% by 2020 
Botswana A7 2013 11.0 2.8 0.0   
Brazil A7 2013 1,327.3 1,189.3 0.0 10% by 2015 
Brunei Darussalam A7 2013 6.1 4.3 0.0 35% by 2020 
Burkina Faso A7 2012 28.9 26.6 0.0 35% by 2020 
Burundi A7 2013 7.2 7.1 0.0 35% by 2020 
Cambodia A7 2013 15.0 9.5 0.0 100% by 2035 
Cameroon A7 2013 88.8 82.3 0.0 20% by 2017 
Cabo Verde A7 2013 1.1 0.2 0.0 35% by 2020 
Central African Republic (the) A7 2012 12.0 11.8 0.0 35% by 2020 
Chad A7 2013 16.1 15.2 0.0 35% by 2020 
Chile A7 2013 87.5 76.0 0.0 10% by 2015 
China A7 2013 19,269.0 15,757.9 0.0 10% by 2015 
Colombia A7 2013 225.6 176.7 0.0 10% by 2015 
Congo (the) A7 2013 10.1 9.4 0.0 35% by 2020 
Cook Islands (the) A7 2013 0.1 0.0 0.0 35% by 2020 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17 
Annex II 
 
 

2 
 

Country Source Year of Latest 
Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Percentage 
over Freeze 

Control Measures Addressed by HPMPs 
(Approval/Submission) 

Costa Rica CP 2013 14.1 -0.2 0.0 35% by 2020 
Cote d'Ivoire A7 2013 63.8 54.2 0.0 35% by 2020 
Croatia CP 2013 4.0 -1.6 0.0 100% by 2016 
Cuba A7 2013 16.9 12.2 0.0 35% by 2020 
Democratic People's Republic of Korea (the) A7 2013 78.0 90.6 16.1 15% by 2018 
Democratic Republic of the Congo (the) A7 2013 66.2 35.9 0.0 10% by 2015 
Djibouti A7 2012 0.7 0.6 0.0 35% by 2020 
Dominica A7 2013 0.4 0.1 0.0 35% by 2020 
Dominican Republic (the) A7 2013 51.2 34.8 0.0 10% by 2015 
Ecuador A7 2013 23.5 22.0 0.0 35% by 2020 
Egypt A7 2013 386.3 297.0 0.0 25% by 2018 
El Salvador A7 2013 11.7 8.1 0.0 35% by 2020 
Equatorial Guinea A7 2013 6.3 5.1 0.0 35% by 2020 
Eritrea A7 2013 1.1 1.0 0.0 35% by 2020 
Ethiopia A7 2013 5.5 5.5 0.0 35% by 2020 
Federal Republic of Somalia A7 2012 45.1 17.6 0.0 35% by 2020 
Fiji CP 2013 8.5 6.76 0.0 35% by 2020 
Gabon A7 2013 30.2 28.6 0.0 35% by 2020 
Gambia (the) A7 2013 1.5 0.9 0.0 35% by 2020 
Georgia A7 2013 5.3 1.4 0.0 35% by 2020 
Ghana A7 2013 57.3 25.4 0.0 35% by 2020 
Grenada A7 2013 0.8 0.3 0.0 35% by 2020 
Guatemala A7 2013 8.3 11.3 35.9 35% by 2020 
Guinea A7 2013 22.6 7.1 0.0 35% by 2020 
Guinea-Bissau A7 2013 2.8 2.3 0.0 35% by 2020 
Guyana A7 2013 1.8 1.0 0.0 10% by 2015 
Haiti A7 2012 3.6 5.2 41.9 35% by 2020 
Honduras A7 2013 19.9 18.9 0.0 35% by 2020 
India A7 2013 1,608.2 975.9 0.0 10% by 2015 
Indonesia A7 2013 403.9 310.5 0.0 20% by 2018 
Iran (Islamic Republic of) A7 2013 380.5 357.4 0.0 10% by 2015 
Iraq CP 2013 108.4 101.8 0.0 13.82% by 2015 
Jamaica A7 2013 16.3 2.6 0.0 35% by 2020 
Jordan A7 2013 83.0 59.4 0.0 20% by 2017 
Kenya A7 2013 52.2 29.1 0.0 21.1% by 2017 
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Country Source Year of Latest 
Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Percentage 
over Freeze 

Control Measures Addressed by HPMPs 
(Approval/Submission) 

Kiribati A7 2013 0.1 0.0 0.0 35% by 2020 
Kuwait A7 2012 418.6 420.2 0.4 39.2% by 2018 
Kyrgyzstan A7 2013 4.1 4.0 0.0 10% by 2015 
Lao People's Democratic Republic (the) A7 2012 2.3 2.8 19.6 35% by 2020 
Lebanon A7 2013 73.5 72.6 0.0 17.5% by 2017 
Lesotho A7 2013 3.5 2.0 0.0 35% by 2020 
Liberia A7 2013 5.3 4.5 0.0 35% by 2020 
Libya A7 2012 114.7 144.1 25.6 
Madagascar A7 2013 24.9 16.0 0.0 35% by 2020 
Malawi A7 2013 10.8 10.2 0.0 35% by 2020 
Malaysia A7 2013 515.8 445.8 0.0 15% by 2016 
Maldives A7 2013 4.6 3.2 0.0 100% by 2020 
Mali A7 2013 15.0 10.3 0.0 35% by 2020 
Marshall Islands (the) A7 2013 0.2 0.1 0.0 35% by 2020 
Mauritania A7 2012 20.5 20.4 0.0   
Mauritius A7 2013 8.0 5.4 0.0 100% by 2030 
Mexico A7 2013 1,148.8 835.2 0.0 30% by 2018 (stage II - 67.5% by 2022) 
Micronesia (Federated States of) A7 2013 0.2 0.0 0.0 35% by 2020 
Mongolia A7 2013 1.4 0.9 0.0 35% by 2020 
Montenegro A7 2013 0.8 0.8 0.0 35% by 2020 
Morocco A7 2013 59.7 49.4 0.0 20% by 2017 
Mozambique A7 2013 6.5 8.3 26.9 35% by 2020 
Myanmar CP 2013 4.3 3.0 0.0 35% by 2020 
Namibia A7 2013 8.4 7.0 0.0 100% by 2025 
Nauru A7 2013 0.0 0.0 0.0 35% by 2020 
Nepal A7 2013 1.1 0.7 0.0 35% by 2020 
Nicaragua A7 2013 6.8 3.6 0.0 35% by 2020 
Niger (the) A7 2013 16.0 14.6 0.0 35% by 2020 
Nigeria A7 2013 398.2 334.5 0.0 10% by 2015 
Niue A7 2013 0.0 0.0 0.0 35% by 2020 
Oman A7 2013 31.5 28.9 0.0 10% by 2015 
Pakistan A7 2013 247.4 247.0 0.0 10% by 2015 
Palau A7 2013 0.2 0.1 0.0 35% by 2020 
Panama A7 2013 24.8 21.4 0.0 10% by 2015 
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Country Source Year of Latest 
Consumption 

Baseline Latest 
Consumption 

Percentage 
over Freeze 

Control Measures Addressed by HPMPs 
(Approval/Submission) 

Papua New Guinea A7 2013 3.3 3.0 0.0 100% by 2025 
Paraguay A7 2013 18.0 16.5 0.0 35% by 2020 
Peru A7 2013 26.9 25.8 0.0 10% by 2015 
Philippines (the) A7 2013 208.4 136.7 0.0 10% by 2015 
Qatar CP 2013 86.9 80.7 0.0 20% by 2015 
Republic of Korea (the) A7 2013 1,908.0 1,893.1 0.0   
Republic of Moldova (the) A7 2013 1.0 1.0 0.0 10% by 2015 
Rwanda A7 2013 4.1 3.8 0.0 35% by 2020 
Saint Kitts and Nevis A7 2013 0.5 0.3 0.0 35% by 2020 
Saint Lucia A7 2013 1.1 0.6 0.0 35% by 2020 
Saint Vincent and the Grenadines A7 2013 0.3 0.2 0.0 100% by 2025 
Samoa A7 2013 0.3 0.1 0.0 35% by 2020 
Sao Tome and Principe A7 2013 2.2 0.1 0.0 35% by 2020 
Saudi Arabia A7 2012 1,468.7 1,921.7 30.8 40% by 2020 
Senegal A7 2013 36.2 7.7 0.0 35% by 2020 
Serbia A7 2013 8.4 8.1 0.0 35% by 2020 
Seychelles A7 2013 1.4 0.6 0.0 100% by 2025 
Sierra Leone CP 2013 1.7 0.8 0.0 35% by 2020 
Singapore A7 2013 216.1 116.3 0.0   
Solomon Islands A7 2013 2.0 0.2 0.0 35% by 2020 
South Africa A7 2013 369.7 262.0 0.0 35% by 2020 
South Sudan A7 2013 1.0 14.2 1319.0   
Sri Lanka A7 2013 13.9 13.4 0.0 35% by 2020 
Sudan (the) A7 2013 52.7 51.2 0.0 30% by 2017 
Suriname A7 2013 2.0 1.2 0.0 35% by 2020 
Swaziland A7 2013 7.3 1.2 0.0 35% by 2020 
Syrian Arab Republic A7 2013 135.0 28.0 0.0   
Thailand A7 2013 927.6 863.3 0.0 15% by 2018 
The Former Yugoslav Republic of Macedonia A7 2013 1.8 0.7 0.0 35% by 2020 
Timor-Leste A7 2013 0.5 0.3 0.0 10% by 2015 
Togo A7 2013 20.0 19.0 0.0 35% by 2020 
Tonga A7 2013 0.1 0.0 0.0 35% by 2020 
Trinidad and Tobago A7 2013 46.0 39.5 0.0 35% by 2020 
Tunisia A7 2013 40.7 32.1 0.0 15% by 2018 
Turkey A7 2013 551.5 147.0 0.0 86.4% by 2017 
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Consumption 
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over Freeze 

Control Measures Addressed by HPMPs 
(Approval/Submission) 

Turkmenistan A7 2013 6.8 0.4 0.0 35% by 2020 
Tuvalu A7 2013 0.1 0.0 0.0 35% by 2020 
Uganda A7 2013 0.2 0.0 0.0 35% by 2020 
United Arab Emirates (the) A7 2013 557.1 539.4 0.0   
United Republic of Tanzania (the) A7 2013 1.7 1.6 0.0 35% by 2020 
Uruguay A7 2013 23.4 15.5 0.0 10% by 2015 
Vanuatu A7 2013 0.3 0.1 0.0 35% by 2020 
Venezuela (Bolivarian Republic of) CP 2013 207.0 134.8 0.0 10% by 2015 
Viet Nam A7 2013 221.2 202.9 0.0 10% by 2015 
Yemen A7 2013 158.2 116.2 0.0 15% by 2015 
Zambia A7 2013 5.0 5.0 0.0 35% by 2020 
Zimbabwe A7 2013 17.8 15.8 0.0 35% by 2020 
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