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  تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالمشروع 
  والعشرين لألطراف سادسإلى االجتماع ال

 
  

  مقدمة

 1والعشرين لألطراف، خامسأجرتھا اللجنة التنفيذية منذ االجتماع اليغطي التقرير الحالي األنشطة التي  .1
المشروعات، وتنفيذھا ورصدھا؛ وتخطيط األعمال، مسائل السياسات؛ وويتألف من ثالثة أقسام تتناول ما يلي: 

على  2014، قررت اللجنة التنفيذية أن تعقد اجتماعين خالل عام 70/23لمقرر والمسائل اإلدارية والمالية. وبموجب ا
 2أساس التجربة. وبناء عليه، وخالل فترة اإلبالغ، عقد االجتماع الحادي والسبعون للجنة التنفيذية في مونتريال من 

لسبعون في مونتريال وباريس ، بينما عقد االجتماعين الثاني والسبعون والثالث وا2013ديسمبر/كانون األول  6إلى 
ھذه االجتماعات  2، على التوالي. وتتاح تقارير2014نوفمبر/تشرين الثاني  13إلى  9مايو/أيار ومن  16إلى  12من 

 .)www.multilateralfund.org(على الموقع الشبكي للصندوق المتعدد األطراف 

  الحضور

بلجيكا، وكندا، وفنلندا، واليابان، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  3ضر االجتماع الحادي والسبعونح .2
من  5من المادة  1وآيرلندا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية، ممثلة األطراف غير العاملة بموجب الفقرة 

كاراغوا، وصربيا، )، والھند، والكويت، ومالي، وني5بروتوكول مونتريال (األطراف غير العاملة بموجب المادة 

                                                 
) UNEP/OzL.Pro.9/12تتطلب اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال (المرفق الرابع من الوثيقة  1

  أن تقدم اللجنة التنفيذية تقريرا سنويا إلى مؤتمر األطراف.
، 1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47 ، و1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64الوثائق  2
  ]…/UNEP/OzL.Pro/ExCom/73 [و

  .XXIV/22وفقا للمقرر  3
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)، ورأسته السيدة فيونا 5(أطراف المادة  5من المادة  1وأوغندا وأوروغواي، ممثلة األطراف العاملة بموجب الفقرة 
 والترز (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)، وكانت السيدة سونيا روزين (صربيا) نائبة الرئيس.

، واالتحاد واليابانوإيطاليا،  ،بلجيكاأستراليا، و 4لسبعون [والثالث والسبعون]الثاني وا ينحضر االجتماعو .3
 5من المادة  1غير العاملة بموجب الفقرة الروسي، والسويد والواليات المتحدة األمريكية، ممثلة األطراف 

عربية السعودية وجزر القمر، وغرينادا، وموريشيوس، ونيكاراغوا، والمملكة اللبروتوكول مونتريال، والصين 
بريمھانز جيھوغرو  السيد ما، وقد ترأسھ5من المادة  1ألطراف العاملة بموجب الفقرة ا، ممثّلة وأوروغواي

  للرئيس. انائب (موريشيوس)، مع السيد جون تومسون (الواليات المتحدة األمريكية)

برنامج المنفذة التالية، وھي،  الوكاالتوحضر أيضاً جميع االجتماعات خالل الفترة قيد اإلبالغ ممثلون عن  .4
 أمين خزانة للصندوقكيونيب) كوكالة منفذة واليوئنديبي)، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (الاألمم المتحدة اإلنمائي (

أمانة األوزون، ممثلون عن يونيدو)، والبنك الدولي، وال، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (المتعدد األطراف
  آخرون. ومراقبون

  مسائل السياسات  -أوال

في المائة في خط أساس استھالك وإنتاج المواد  10مع مراعاة الھدف بإحداث خفض بنسبة  .5
، استمرت الحكومات، والوكاالت الثنائية والمنفذة 2015يناير/كانون الثاني  1الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

د االستعراض في إعداد ورصد تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد واألمانة في العمل على نحو مكثف خالل الفترة قي
الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إلدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ الموافقة في 
رة االجتماعين الستين والتاسع والستين على أولى ھاتين الخطتين، على التوالي، تمت الموافقة على [...] خطة إلدا

(انظر المرفق بھذا التقرير). وما زالت  5إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لخمسة أطراف من أطراف المادة 
 ستة خطط إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فقط قيد االعتماد.

التنفيذية مقررات وباإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة لتنفيذ مقررات اجتماعات األطراف، اتخذت اللجنة  .6
بشأن عدد من مسائل السياسات التي نشأت خالل استعراض وتنفيذ المشروعات. وترد أدناه تفاصيل أخرى عن ھذه 

  الجوانب.

 المبادئ التوجيھية ومعايير التمويل  )1(

ا خالل الفترة المشمولة باإلبالغ، قامت اللجنة التنفيذية ببذل جھودھا لمساعدة األطراف في إعداد خططھ .7
الجتماعات األطراف. ودعا  XXI/9و XIX/6إلدارة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمقررين 

 أن تعمل بسرعة على التسريع في االنتھاء من إعداد مبادئھا التوجيھية المتعلقةالمقرر األخير أيضا اللجنة التنفيذية 
االتصال المنشئ في االجتماع السبعين لمناقشة مشروع المبادئ بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. واستمر فريق 

في عمله على ھامش االجتماع الحادي والسبعين. وبعد االستماع إلى تقريره، وافق االجتماع على المبادئ  5التوجيھية
التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، على النحو 

 بات لتمويل إعداد المشروعات.، الذي حدد المعايير لتقديم الطل71/42المنصوص عليه في المقرر 

ولدى مناقشة المعايير لتمويل إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط  .8
أعدتھا األمانة استجابة لطلب قدم  6إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، الحظ االجتماع الحادي عشر وثيقة

تحتوي على معلومات إضافية قدمتھا الوكاالت المنفذة ذات الصلة بخصوص التكاليف إلى االجتماع السبعين 
                                                 

  .XXV/18وفقا للمقرر  4
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/55.  
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57.  
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الرأسمالية اإلضافية والتكاليف التشغيلية اإلضافية المتكبدة في إطار المرحلة األولى من ھذه الخطط. وناقش االجتماع 
مة للموافقة على خطط إدارة إزالة المواد الثاني والسبعون ما إذا كان األمر يحتاج إلى تعديل المبادئ التوجيھية القائ

الھيدروكلوروفلوروكربونية للموافقة عليھا في المرحلة الثانية، حتى إذا كانت تطبق بالفعل على المرحلة الثانية في 
بعض الحاالت. وبغية تمكين األمانة من إعداد وثيقة لالجتماع الثالث والسبعين، يُدعى األعضاء إلى تقديم أية 

  ).72/39إضافية يرون أنھا ضرورية (المقرر  معلومات

تقديم اتفاق للمرحلة الثانية من خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عندما تكون المرحلة   )2(
 األولى ما زالت جارية

النظر تم التشديد في االجتماع الثاني والسبعين على ضرورة أن يكون ھناك فھم مشترك عما إذا كان ينبغي  .9
في مراحل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من المنظور المالي ككيانات مستقلة أو كجزء من 
مشروع مستمر فريد حتى يتم االنتھاء من تحقيق إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبناء عليه، سعت األمانة 

المقدمة إلى االجتماع  7نت أي من الخيارات المعروضة في الوثيقةإلى الحصول على توجيھات من اللجنة عما إذا كا
يمكن النظر فيھا عند إعداد اتفاقات للمرحلة الثانية من خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ووافقت 

 كيفيةفي  المزيد من النظرة اللجنة التنفيذية على أنھا مسألة معقدة ينبغي النظر فيھا بعناية وطلبت بالتالي إلى األمان
صياغة اتفاق المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عندما يكون ھناك تداخل مع 
المرحلة األولي، استناداً إلى وجھات النظر التي أعربت عنھا اللجنة التنفيذية، وأن تقدم توصية لالجتماع الثالث 

 ).72/23(المقرر  والسبعين

 طلبات التمويل التحضيري للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  )3(

، عند النظر في التمويل التحضيري للمرحلة الحاجةكانت ھناك مناقشة في االجتماع الثاني والسبعين عن  .10
فسيرات أكثر وضوحا عن لماذا في بعض حاالت إلى ت الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

البلدان التي تلقت أمواال إلعداد المشروع لقطاع معين في المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، ولكنھا لم تدرج ھذا القطاع في المرحلة األولى، أوصي لھا بالمزيد من التمويل 

لمتضمن في المرحلة الثانية، وما إذا تمت إعادة األموال المقدمة في المرحلة األولى إلى التحضيري لنفس القطاع ا
 ةإضافي ةتحضيري أموالما إذا كان طلب الحصول على . ولم يكن من الواضح أيضا الصندوق المتعدد األطراف

ئ التوجيھية، أو ما إذا كانت فقط، على النحو المنصوص عليه في المباد 2020أھداف االمتثال لعام بالوفاء بمرتبطا 
وبعد المناقشات غير الرسمية على ھامش االجتماع، قررت اللجنة التنفيذية تذكير  .2020ھذه األھداف لما بعد عام 

ب 141-بتحديد أولويات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 5المادة  أطرافالوكاالت الثنائية والمنفذة و
عند طلب واستخدام أموال إعداد المشروع للمشاريع في البلدان غير ذات االستھالك  2020واالمتثال لھدف عام 

 .)72/18(المقرر  المنخفض

 بدائل المواد المستنفدة لألوزون  )4(

، طلب إلى األمانة أن تعد عرضا عاما للمشروعات التدليلية للمواد XXV/58عمال للمقرر  .11
ع ورقة مناقشة بشأن الخيارات لعدد من المشروعات اإلضافية للتدليل الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، م

على التكنولوجيات البديلة المراعية للمناخ والتي تحقق كفاءة الطاقة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك 
التالي، استعرض االجتماع (أ)). وب71/51التكنولوجيات غير العينية، لمناقشتھا في االجتماع الثاني والسبعين (المقرر 

الثاني والسبعون المشروعات التدليلية لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا حتى اليوم والخيارات 

                                                 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/12.  
ُ بحث المعلومات الم المتعدد األطرافإلى اللجنة التنفيذية للصندوق  ھذا المقرر، ضمن جملة أمور، طلب 8 قدمة في التقرير بشأن المعلومات اإلضافية ـ

  .، والتقارير األخرى ذات الصلةXXIV/7عن بدائل المواد المستنفدة لطبقة األوزون الذي أعده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بموجب المقرر 
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مشروعا تدليليا  14لمشروعات إضافية للتدليل على التكنولوجيات المراعية للبيئة والتي تحقق كفاءة الطاقة. وكان 
ذات القدرة المنخفضة ونية الموافق عليھا بالفعل ناجحة في تيسير إدخال التكنولوجيات لمواد الھيدروكلوروفلوروكرب
كبدائل في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخلصت األمانة إلى عدم  على إحداث احترار عالمي

لية لمواد . وتمت مالحظة أن المشروعات التدلي9وجود حاجة فورية لمشروعات تدليلية إضافية
ونتج عن  5الھيدروكلوروفلوروكربونية تنطوي في الغالب على تطوير تكنولوجيات جديدة من جانب أطراف المادة 

 عدم وجود الخبرة السابقة بعض التحديات عند اعتماد ھذه التكنولوجيات لبلدان أخرى.

النظر في اجتماعيھا الخامس والسبعين والسادس وعقب التقرير من فريق اتصال، قررت اللجنة التنفيذية  .12
القدرة المنخفضة على والسبعين في مقترحات المشروعات التدليلية لبدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات 

واعتمدت معايير الختيار المشروعات التدليلية، على النحو المنصوص عليه في المقرر احترار عالمي إحداث 
في موعد ال كحد أقصى، دراسات جدوى، لوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تقديم مقترحات ألربع . ودعيت ا72/40

 تمت الموافقة على عدم، ولكل دراسة دوالر أمريكي 100 000حد أقصى قدره ب يتجاوز االجتماع الخامس والسبعين
وثيقة تتناول بالتحليل ن تعد . وطلب إلى األمانة أالنظر في توفير المزيد من التمويل بخالف دراسات الجدوى

االستھالك المتبقي المؤھل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية ذات 
 ).72/40(المقرر  نظر فيھا في االجتماع الرابع والسبعينلاألھمية المحتملة للتدليل، ل

 قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون األنشطة اإلضافية لتعظيم المنافع المناخية في  )5(

قررت اللجنة التنفيذية، في االجتماع الحادي والسبعين، أن االجتماع الثاني والسبعين ينبغي أن يعالج األنشطة  .13
(ب)). واستمع االجتماع 71/51اإلضافية لتعظيم المنافع المناخية في قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون (المقرر 

التي تنطوي على إمكانية عالية ون إلى موجز قصير عن المسائل المتصلة بانبعاثات المنتجات الفرعية الثاني والسبع
في قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون. وأشير إلى أن اجتماع األطراف يجري حاليا على إحداث احترار عالمي 

خاضعة للرقابة في إطار بروتوكول  لم يكن حاليا مدرجا كمادة 23-مناقشة للمسألة وأن الھيدروفلوروكربون
في مرافق الحرق في الموقع وخارج  23-مونتريال. وأعرب عن اھتمام كبير في خيار تدمير الھيدروفلوروكربون

الموقع، بالرغم من أن مسائل التكلفة، ومدة أي دعم محتمل من الصندوق المتعدد األطراف لھذه األنشطة وبالتالي 
أعدتھا األمانة، أجريت مناقشات غير رسمية على ھامش  10نھج. واستنادا إلى وثيقةأثيرت استدامة مثل ھذا ال

 االجتماع؛ ولكن اللجنة التنفيذية لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق في اآلراء وأحيطت علما بالوثيقة.

لمناخ إلى على االتبريد تقليل اآلثار الضارة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة   )6(
  أقصى حد

تقليل تلخص المناقشة التي دارت في االجتماع السبعين بشأن  11نظر االجتماع الحادي والسبعون في وثيقة .14
، وبعد على المناخ إلى أقصى حدالتبريد اآلثار الضارة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة 

  ).71/43لة إلى االجتماع الثاني والسبعين (المقرر تبادل اآلراء، قرر تأجيل نظره في ھذه المسأ

اللتين أعدتھما األمانة، حث االجتماع الثاني والسبعون الوكاالت الثنائية والمنفذة  12وبعد مالحظة الوثيقتين .15
لضمان التبريد  ةفي قطاع خدم إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبراعة في معالجة التحلي بالمواصلة على 
عند ھاتين الوثيقتين  النظر في المعلومات الواردة فيوت، وكذلك تخفيض االنبعاثا ،الطاقةفي استخدام كفاءة الزيادة 

المواد في إعداد وتنفيذ األنشطة في قطاع خدمة التبريد الواردة في خططھا إلدارة إزالة  5المادة  أطرافمساعدة 

                                                 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40.  

10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/41.  
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/56.  
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53/Rev.1  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/72/42.  
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، عند تنفيذ خططھا إلدارة إزالة المواد 5المادة . ودعيت أطراف يةالھيدروكلوروفلوروكربون
 .72/41الھيدروكلورفلوروكربونية إلى النظر في عدد من التدابير، على النحو المنصوص عليه في المقرر 

 (MCII) الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناختقرير مرحلي عن مؤشر   )7(

في االجتماع الثاني والسبعين،  13طراف المتعلق باألثر على المناخخالل مناقشة مؤشر الصندوق المتعدد األ .16
أعرب بعض األعضاء عن رأي مفاده أن ھناك حاجة إلى مدخالت إضافية، بينما رأى البعض اآلخر أن المؤشر كان 

عن المؤشر  مفيدا كما ھو. وسترسل األمانة خطابا إلى أعضاء اللجنة التنفيذية تدعوھم إلى تقديم مزيد من التعليقات
 .69/23إلدراجھا في التقرير الذي سيقدم إلى االجتماع الثالث والسبعين عمال للمقرر 

 صرف األموال  )8(

في تقديم طلبات الشرائح  اتإلى أن السبب الرئيسي في حاالت التأخيرأشير في االجتماع الحادي والسبعين  .17
المائة للشريحة السابقة من المرحلة األولى من خطة إدارة في  20 بالحد األقصى لإلنفاق البالغيعزى إلى عدم الوفاء 

. وتم التركيز على الحاجة إلى فھم مشترك بشأن تطبيق الحد األقصى لإلنفاق إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في المائة  20لغ في المائة. ولذلك، قررت اللجنة التنفيذية التأكيد على أن تحقيق الحد األقصى لإلنفاق البا 20البالغ 

ينبغي أن يتم تحديده في صورة مستوى الصرف إلى المنتفعين النھائيين، حسب االقتضاء. وطلب إلى األمانة 
وللتمكين من النظر في الخيارات ، وضمان االتساق في تطبيقهاستعراض تطبيق أحكام الحد األقصى بھدف توضيحه 

 ).71/29(المقرر  شرائح المتعددة السنواتالبديلة لتحديد الشروط المسبقة لتقديم طلبات ال

في  20وتمت معالجة الصعوبات التي ووجھت في بعض األحيان في تحقيق الحد األقصى لإلنفاق البالغ  .18
وتمت مناقشة البدائل الممكنة.  14المائة لشريحة قبل اإلفراج عن أموال للشرائح الالحقة، في االجتماع الثاني والسبعين

ق لتحقيق الحد األقصى إلنفاق األموال وإبالغ اللجنة التنفيذية بنتائج ائتقييم مختلف الطرن تواصل وطلب إلى األمانة أ
في  20الحد األقصى لإلنفاق البالغ . وسيستمر استخدام 2015ھذا التحليل في موعد ال يتجاوز االجتماع األول في عام 

سمح، بصفة استثنائية، سيإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية،  طالمائة كشرط للموافقة على شرائح خط
أن تقدم معلومات عن حاالت اإلنفاق المتعلقة بالشرائح المقدمة في االجتماعين الثالث  منفذةوالالثنائية  للوكاالت

 .)72/24(المقرر  والسبعين والرابع والسبعين قبل ستة أسابيع من ھذين االجتماعين

الصرف لخطة إدارة إزالة المواد قش االجتماع الحادي والسبعون، بصفة خاصة، طرائق ونا .19
التي أعدتھا األمانة مع مدخالت من الوكاالت  15الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين، وبعد النظر في الوثيقة

لغ عن أي معلومات إضافية إلى المنفذة، طلب إلى األمانة أن تستمر، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة، في عملھا وأن تب
). وأبلغ االجتماع الثاني والسبعون بالطريقة التي أعدھا اليوئنديبي وحكومة 71/44االجتماع الثاني والسبعين (المقرر 

. وطلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة أن تنظر، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة وأمين الخزانة، 16الصين لصرف التمويل
بشأن توقيت صرف األموال في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  في خيارات

 ).72/38الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين وأن تبلغ عن المسألة إلى االجتماع الثالث والسبعين (المقرر 

                                                 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/43  
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/12  
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/58.  
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/38  
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كربونية الحالية التعديل التحديثي لمعدات التبريد وتكييف الھواء القائمة على المواد الھيدروكلوروفلورو  )9(
  بالمبردات القابلة لالشتعال أو السامة

. 17تناول االجتماع الثاني والسبعون مسألة التعديل التحديثي للمعدات الحالية إلى تكنولوجيا الھيدروكربون .20
ونظرا لآلراء المتباينة التي أعرب عنھا بخصوص التعديل التحديثي، أنشئ فريق اتصال لمناقشة مسألة معايير 

مة ونھج بروتوكول مونتريال لتعديل تحديثي لمعدات التبريد وتكييف الھواء الحالية إلى تكنولوجيا السال
الھيدروكربون. وبعد االستماع إلى تقرير فريق االتصال، قررت اللجنة التنفيذية أنه ينبغي إضافة نص بھذا المعني 

ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي إلى الموافقة على خطط أو شرائح أو مشروعات أو أنشطة إدارة إزال
إلى غازات التبريد اقترحت التعديل التحديثي لمعدات التبريد وتكييف الھواء القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون 

لى بأنه إذا كان البلد يشارك في التعديل التحديثي لمعدات التبريد وتكييف الھواء القائمة ع ،القابلة لالشتعال أو السامة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى غازات التبريد القابلة لالشتعال أو السامة وتقديم الخدمات المرتبطة بھا، فإنه 

 ).72/17(المقرر  تحمل جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بهيفعل ذلك على أساس الفھم بأنه ي

 الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  )10(

الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج على ھامش جميع االجتماعات خالل فترة اإلبالغ. وفي أثناء اجتمع الفريق  .21
االجتماع الحادي والسبعين، توصل إلى اتفاق حول جميع المسائل فيما عدا مشروع المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين خطة إدارة إزالة إنتاج المواد. وتمت الموافقة على 18الھيدروكلوروفلوروكربون
الخاصة شروط الو يطاراإلتفاق لالنتھاء من االمناقشة المزيد من ال تطلبھا تولكنفي االجتماع التاسع والستين، 

 تتم). و71/49، التي تمت الموافقة عليھا خالل االجتماع الحادي والسبعين (المقرر المرحلة األولى من االتفاقب
إلنتاج بإعفاءات لصين للسماح إزالة قطاع إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية للى تعديالت على خطة الموافقة ع

من جانب الفريق  2014لعام  لألطراف األخرى الموافق عليھاة ضروريلالستخدامات الالمواد الكلوروفلوروكربونية 
 ).71/50الفرعي واعتمدت في االجتماع الحادي والسبعين (المقرر 

لج الفريق الفرعي، في االجتماع الثاني والسبعين، جميع المسائل على جدول أعماله واستمر في وعا .22
المناقشات حول مشروع المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتم تسوية بعض 

الفريق الفرعي،  19ستماع إلى تقريرالمسائل، ولكن األمر تطلب مزيدا من الوقت لمعالجة العناصر المتبقية. وبعض اال
طلبت اللجنة التنفيذية إلى البنك الدولي، بالنيابة عن حكومة الصين، أن يقدم اإلضافة إلى خطة إدارة إزالة إنتاج المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين إلى االجتماع الثالث والسبعين للجنة التنفيذية، بما في ذلك عدد من العناصر على 

 .72/44نحو المنصوص عليه في المقرر ال

من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد  2014ووافق االجتماع الثاني والسبعون على شريحة عام  .23
الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، مع مالحظة أن األموال المستخدمة في المرحلة األولى من ھذه الخطة من قطاع 

إنتاج المواد  إزالةسدد من أموال من خطة إدارة سوف تإنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية 
نشطة األالبنك الدولي تقديم المعلومات المتبقية التي طلبتھا األمانة فيما يتعلق ب . وطلب إلىالھيدروكلوروفلوروكربونية

طط تحديث الشكل للتقديم المستقبلي لخ ،األمانةمع وفي أقرب وقت ممكن،  الممولة من الصندوق المتعدد األطراف
 ).72/45(المقرر  إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالةالتنفيذ السنوية والتقارير المرحلية لخطة إدارة 

   

                                                 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/12  
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/63  
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/46.  
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 المشروعات، وتنفيذھا ورصدھا  - ثانيا 

 إنجازات الصندوق منذ إنشائه  )1(

والمحولة) بالتوزيع  ةمشروعا ونشاطا (باستثناء المشروعات الملغا [...]على  تمت الموافقة، 1991منذ عام  .24
لبلدان في أمريكا الالتينية والبحر [...] و الھادئ؛آسيا والمحيط بلدان مشروعا ونشاطا ل [...]الجغرافي التالي: 

من [...] أطنان مشروعا بتغطية عالمية. ومن بين  [...]و ؛لبلدان في أوروبا [...]و ؛لبلدان في أفريقيا[...] و ؛الكاريبي
طنا من  [...]المواد المستنفدة لألوزون التي سيتم إزالتھا بمجرد االنتھاء من تنفيذ جميع المشروعات، تمت إزالة 

لإلزالة في جميع المشروعات واألنشطة واألموال التوزيع القطاعي  أدناهالجدول  بينوي .قدرات استنفاد األوزون
 .الموافق عليھا منذ اإلنشاء

 القطاع
ت استنفاد األوزون بأطنان قدرا

 الموافق عليھا
بأطنان قدرات استنفاد األوزون 

 التي أزيلت
  األموال الموافق عليھا*

 (دوالرات أمريكية)
   االستھالك

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] اآليروسوالت
 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] التدمير

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] الرغاوي
 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] غازات التبخير

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] الھالونات
 فيما بعد] [يستكمل [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] قطاعات متعددة
 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] قطاعات أخرى
 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] عوامل التصنيع
 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] خطة اإلزالة

 [يستكمل فيما بعد] بعد][يستكمل فيما  [يستكمل فيما بعد] التبريد
 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] متعددة

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] المذيبات
 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] المعقمات

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] االستھالك اإلجمالي
   اإلنتاج

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] الكلوروفلوروكربون
 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] الھالونات

 بعد][يستكمل فيما  [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] رابع كلوريد الكربون
 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] كلوروفورم الميثيل

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] بروميد الميثيل
 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] اإلنتاج اإلجمالي

 المحولة ويتضمن تكاليف دعم الوكالة، عند االقتضاء.باستثناء المشروعات الملغاة أو   *

لتحقيق ھذه اإلزالة للمواد المستنفدة  1991بلغ إجمالي األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية منذ عام و .25
 مبلغا وقدرهلألوزون ولتنفيذ كل من المشروعات االستثمارية الجارية وجميع المشروعات واألنشطة غير االستثمارية 

اء المشروعات الملغاة والمحولة). نلتكاليف دعم الوكالة (باستث اأمريكي ادوالر [...]بما في ذلك  ا،أمريكي ادوالر [...]
بحسب كل وكالة  وتوزيعھاالمبالغ المخصصة،  أدناهومن بين مجموع أموال المشروعات الموافق عليھا، يبين الجدول 

  :من الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية
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 الوكالة
  األموال الموافق عليھا*

(دوالرات أمريكية)
  تكاليف دعم الوكالة 
(دوالرات أمريكية)

  األموال المصروفة**
 (دوالرات أمريكية)

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] اليوئنديبي

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] اليونيب

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] اليونيدو

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] البنك الدولي

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] ثنائية

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] المجموع

  حتى ....... (باستثناء المشروعات الملغاة أو المحولة)  *
  حتى ....... (باستثناء المشروعات الملغاة أو المحولة).  **

 

الحادي والسبعون والثاني عليھا خالل فترة اإلبالغ (االجتماعات  تمت الموافقةالمشروعات واألنشطة التي   )2(
  للجنة التنفيذية) والسبعون [والثالث والسبعون]

مع  ،من المشروعات واألنشطة اإلضافية [...]وافقت اللجنة التنفيذية، خالل فترة اإلبالغ، على ما مجموعه  .26
دوالرا  [...]البالغة  للرقابةطنا بقدرات استنفاد األوزون من إنتاج واستھالك المواد الخاضعة  [...]إزالة قدرھا 

 حسب الجدول أدناه:أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة، دوالرا [...] بما في ذلك  ،أمريكيا

 الوكالة
  األموال الموافق عليھا

 (دوالرات أمريكية)
  تكاليف دعم الوكالة
 (دوالرات أمريكية)

  المجموع
 (دوالرات أمريكية)

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] اليوئنديبي

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] اليونيب

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] اليونيدو

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] البنك الدولي

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] ثنائية

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] المجموع

 

 المشروعات االستثمارية

ا من بين مجموع األموال التي ووفق عليھا خالل الفترة قيد االستعراض، خصصت اللجنة التنفيذية مبلغ .27
[...] طنا لتنفيذ المشروعات االستثمارية إلزالة كمية تقديرية تبلغ  ،لتكاليف دعم الوكالة اأمريكي ادوالر [...] وقدره

 .لألوزونقدرات استنفاد األوزون في استھالك وإنتاج المواد المستنفدة من 

لمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة ا[...] شريحة أولى من اللجنة التنفيذية على  وخالل فترة اإلبالغ، وافقت .28
([...] لبلدان ذات  فلوروكربونيةالمواد الھيدروكلوروإنتاج خطط إدارة إزالة أو  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

حجم استھالك منخفض و[...] لغير ھذه البلدان)، و[...] شريحة ثانية من المرحلة األولى، و[...] شريحة ثالثة و[...] 
وتمت الموافقة . اأمريكي ادوالر [...] عالوة على االتفاقات المقابلة. وبلغت االلتزامات من حيث المبدأشريحة رابعة، 

غ وقدره [...] دوالرا أمريكيا، بما في ذلك [...] دوالرا أمريكيا في تكاليف دعم الوكالة، خالل فترة اإلبالغ على مبل
 للشرائح في ھذه االتفاقات.

 وباإلضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية أيضا على التمويل لشرائح خطط اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل. .29
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 األنشطة غير االستثمارية

لليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك  2014و 2013تمت الموافقة على التعديالت لبرامج عمل السنتين  .30
 71/32و 71/30(المقررات  في االجتماعات الحادي والسبعين والثاني والسبعين [والثالث والسبعين] 20الدولي

داد المشروعات للمرحلة الثانية من ؛ وإع21/...]). وشملت ھذه: تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي73[و 72/25و
خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 
وإعداد مشروعات في قطاع غازات التبخير؛ وتقارير التحقق من تنفيذ خطة إلدارة إزالة المواد 

 .الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المشروعات التدليلية

وافقت اللجنة التنفيذية على تنفيذ مشروعين تدليليين تجريبيين للتخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون  .31
وإدارتھا على أساس الفھم بعدم توافر أموال أخرى للبلدين المعنيين ألي مشروعات للتخلص من المواد المستنفدة 

). وبالنسبة لمشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون 72/28و 72/27لألوزون في المستقبل (المقررين 
المسحوبة قبل االجتماع، قررت اللجنة التنفيذية، على أساس استثنائي، السماح بإعادة تقديم مشروع واحد إلى 

رة إلى الوفاء االجتماع الثالث والسبعين بشروط معينة ولكنھا لم تسمح بإعادة تقديم مشروع آخر لعدم وجود أي إشا
بالمبادئ التوجيھية لتقديم مشروعات تدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون بحلول موعد االجتماع الثالث 

 ).72/21والسبعين (المقرر 

 الرصد والتقييم  )3(

ة خالل الفترة قيد االستعراض، الحظت اللجنة التنفيذية دراسة نظرية عن تقييم المرحلة التحضيرية إلزال .32
التقارير المؤقتة ). والحظت أيضا 71/25(المقرر  22المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوصيتھا الواردة في الوثيقة

تقييم مشروعات تحويل أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات القائمة على المواد والنھائية عن 
). 72/7و 71/26كل منھا (المقررين  23الواردة في وثيقة الكلوروفلوروكربونية إلى تكنولوجيات خالية من ھذه المواد

وتقرير إنجاز مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات  201324والحظت اللجنة التنفيذية تقرير إنجاز المشروعات لعام 
من جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ المشروعات إلى أن يأخذوا في االعتبار الدروس المستفادة ودعت  201425لعام 

). والحظت اللجنة التنفيذية 72/5و 71/24(المقررين  تقارير إنجاز المشروعات لدى إعداد وتنفيذ المشروعات المقبلة
وطلبت إلى الوكاالت  26أيضا، في االجتماع الثاني والسبعين، تقريرا عن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات

في قاعدة بيانات االتفاقات المتعلقة بالمشروعات المتعددة السنوات ة المعلومات الناقص تضيفأن الثنائية والمنفذة 
 .)72/6(المقرر  المتعددة السنوات، في مھلة ال تتعدى ثمانية أسابيع قبل االجتماع الثالث

كبيرة إلى االجتماع الحادي والسبعين، الذي طلب إلى  2014وقدم مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  .33
برنامج عمل منقحا، آخذة بعين االعتبار المقترحات أن تقدم إلى االجتماع الثاني والسبعين  والتقييم موظفي الرصد

). ووافق االجتماع الثاني والسبعون على برنامج عمل الرصد 71/27(المقرر  المحددة التي أبديَت في االجتماع

                                                 
20 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/20  و22إلى ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/14  و من ، 17إلى

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/26  29إلى.  
  .5من بلدان المادة تمت الموافقة على [...] دوالر أمريكي منذ اإلنشاء لمشروعات التعزيز المؤسسي في [...] بلدا  21
22 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/14.  
23 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/15 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/9.  
24 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/13.  
25 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/7.  
26 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/8.  
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دراسة نظرية، مع زيارات ميدانية إلى سبع بلدان، دوالرا أمريكيا لتشمل  148 700والتقييم المنقح عند ميزانية تبلغ 
 ).72/8وإعداد تقارير تتعلق بتقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي (المقرر 

 مؤشرات األداء  )4(

ادي من األمانة عن مؤشرات األداء ومقترحات لمراجعتھا، عدل االجتماع الح 27بعد االستماع إلى تقرير .34
 ).71/28والسبعون المؤشرات، مع تغيير ترجيحھا حتى تصبح قابلة للمقارنة (المقرر 

 التأخيرات في تقديم الشرائح  )5(

شريحة لالتفاقات المتعددة  66شريحة من مجموع  49في االجتماع الحادي والسبعين، تمت مالحظة أن  .35
). وأبلغ االجتماع الثاني 71/4(المقرر  المحدد قد قدمت بالفعل في الوقتلالجتماع المقرر تقديمھا  28السنوات

نشاطا تتعلق بالشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد  73نشاطا من مجموع  48والسبعون بأن 
). وفي كال االجتماعين، 72/4(المقرر  في الوقت المحدد 29الھيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمھا قد قدمت

ھذه الشرائح غير المقدمة لم يكن من المتوقع أن يكون لھا أثر سلبي على االمتثال فيما عدا  الحظت اللجنة التنفيذية أن
بالنسبة لبلد واحد في االجتماع الحادي والسبعين نظرا للوضع السياسي فيه. وطلب إلى األمانة أن تبعث برسائل إلى 

 الحكومات المعنية تحثھا على تقديم الشريحة التالية.

 الة واالمتثالتقارير الح  )6(

نظرت االجتماعات الحادي والسبعون والثاني والسبعون [والثالث والسبعون] في تقارير محدثة عن حالة  .36
. وتقرر مطالبة أمانة الصندوق والوكاالت 30االمتثال ومعلومات عن المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ

 71/12إلى  71/5وتقارير أخرى عن عدد من المشروعات (المقررات من الثنائية والمنفذة بتقديم تقارير حالة إضافية 
 /...]).73[و 72/16إلى  72/13ومن  72/9و

ونظر االجتماعان الحادي والسبعون والثاني والسبعون أيضا في تقارير مرحلية وتقارير نھائية عن أربعة  .37
كربون في عدة قطاعات فرعية في الصين مشروعات تجريبية للتدليل على بدائل تكنولوجيات الھيدروكلوروفلورو

والتقرير النھائي عن مشروع تجريبي للتدليل على استخدام تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون فائق الحرارة الحرجة 
 ).72/12إلى  72/10ومن  71/17إلى  71/13(المقررات من  الرش بالبوليوريثان في كولومبيالرغاوي 

 تقديم تقارير التحقق  )7(

وشجع  31الجتماع الثاني والسبعون توقيت تقديم تقارير التحقق بموجب نظام االجتماعين في العامناقش ا .38
الوكاالت الرئيسية الثنائية والمنفذة على إدراج تقرير التحقق للعام السابق مباشرة للعام الذي قدمت فيھا الشريحة عند 

االجتماع األول في العام. ولكن ألغراض المرونة،  تقديم خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى
أنه، إن لم تكن تقارير التحقق جاھزة في الوقت المناسب لالجتماع األول من العام، سيتم تحويل أي أموال اتفق على 

نة السابقة ؤكد أنه في الستي تمعتمدة للشرائح إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة بعد استالم األمانة تقارير التحقق فقط ال

                                                 
27 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/17.  
28 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5.  
29 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/6.  
30 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6, Add.1, Corr.1, Add.1/Corr.1, UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11, Corr.1,  

Add.1 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17 .  
31 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/12.  
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(المقرر  واللجنة التنفيذيةالبلد التفاق المبرم بين حكومة للطلب الشريحة مباشرة، امتثل البلد لبروتوكول مونتريال و
72/19.( 

 تخطيط األعمال، والمسائل المالية واإلدارية  -ثالثا 

 2016-2014خطة األعمال للفترة   )1(

مع إجراء  2016،32- 2014وق المتعدد األطراف للفترة أيد االجتماع الحادي والسبعون خطة أعمال الصند .39
). والحظ االجتماع الثاني والسبعون 71/18عدد من التعديالت والطلبات إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة (المقرر 

تحديثات خطة األعمال وطلب إلى األمانة مواصلة رصد توافر التدفق النقدي في التحديث القادم الذي سيقدم إلى 
 ).72/3تماع الثالث والسبعين (المقرر االج

أحاط االجتماع الحادي والسبعون علما بخطط أعمال الوكاالت الثنائية، اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك  .40
). وطلب أيضا إلى الوكاالت 71/23و 71/20، واعتمد مؤشرات األداء للوكاالت المنفذة (المقررات من 33الدولي

 ).71/4على النحو المقرر (المقرر  2013تعالج تلك األنشطة التي لم تقدم بعد في عام  الثنائية والمنفذة أن

 التخطيط المالي  )2(

إلى االجتماعات الحادي والسبعين والثاني والسبعين [والثالث  34قدمت تقارير عن األرصدة وتوافر الموارد .41
ة التي لديھا مشروعات استكملت منذ أكثر من الوكاالت المنفذوالسبعين]، التي الحظت إعادة األموال وطلبت إلى 

واشتمل إعادة /...]). 73[و 72/2و 71/3، فضال عن أي أرصدة غير ملتزم بھا (المقررات  سنتين بإعادة األرصدة
تكبد أي التزامات جديدة بعد الموعد النھائي األرصدة غير المستخدمة أيضا تلك األرصدة من المشروعات حيث لم يتم 

 (ب).71/11) و3) و(2(ب)(70/7على النحو المنصوص عليه في المقررين  لالستكمال

 لكل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي 2014تكاليف الوحدة األساسية لعام   )3(

اعتمد االجتماع الحادي والسبعون تكاليف الوحدة األساسية المطلوبة لكل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك  .42
في المائة، بينما طلب البنك الدولي نفس الميزانية  0.7ة أن اليوئنديبي واليونيدو طلبا زيادة بنسبة ، مع مالحظ35الدولي

 ).71/34وسيعيد األرصدة غير المستخدمة (المقرر  2013الموافق عليھا في عام 

 حشد الموارد للمنافع المناخية المشتركة  )4(

أعدھما اليوئنديبي والبنك الدولي عن نتائج أنشطة حشد الموارد  36الحظ االجتماع الحادي والسبعون تقريرين .43
 المنفذة بأموال تمت الموافقة عليھا في االجتماع الثالث والستين.

                                                 
32 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/7.  
33 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/8  12إلى.  

34   UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/4 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/4 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4 .  
35 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/24.  
36  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6/Add/1.  
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 نظام التكاليف اإلدارية  )5(

- 2015الحظ االجتماع الحادي والسبعون الخيارات لتقييم نظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث  .44
(المقرر  2014لى األمانة أن تعد وثيقة تستعرض النظام للنظر فيه في آخر اجتماع في عام وطلب إ 201737

71/45.( 

الجديد  اإلداريةتكاليف النظام وفي االجتماع الثاني والسبعين، تمت مناقشة مسألة ما إذا كان ينبغي تطبيق  .45
يھا من شرائح في خطط إدارة إزالة المواد على الشريحة الثانية وما يل الموافق عليه في االجتماع السابع والستين

)، وتقرر تطبيق نظام 72/20(المقرر  الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ووفق عليھا في االجتماع السادس والستين
للشريحة الثانية وما يليھا من شرائح في خطط إدارة إزالة المواد  67/15تكاليف الدعم الجديد تمشيا مع المقرر 

 ).72/20لوروكربونية الموافق عليھا في االجتماع السادس والستين (المقرر الھيدروكلوروف

 حالة المساھمات والمصروفات  )6(

بما في ذلك المدفوعات النقدية،  ،، بلغت اإليرادات اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف2014 [...]حتى  .46
 مبلغا وقدره [...] ،تسبة واإليرادات المتنوعةوأذونات الصرف المحتفظ بھا، والمساھمات الثنائية، والفوائد المك

ولذلك وصل الرصيد دوالر أمريكي. [...] ، وبلغ مجموع المخصصات بما في ذلك االلتزامات، مقدار اأمريكي ادوالر
 :في الجدول أدناه التوزيع السنوي للمساھمات مقابل التعھدات المتاح في [...] إلى [...] دوالرا أمريكيا. ويرد

  المساھمات المتعھد بھا السنة
(بالدوالر األمريكي)

  مجموع المدفوعات
(بالدوالر األمريكي)

  التعھدات المستحقةالمتأخرات/
 (بالدوالر األمريكي)

1991-1993 234,929,241  210,877,289 24,051,952 
1994-1996 424,841,347  393,465,069 31,376,278 
1997-1999 472,567,009  434,355,498 38,211,511 
2000-2002 440,000,001  429,283,071 10,716,930 
2003-2005 474,000,000  465,570,282 8,429,718 
2006-2008 368,028,480  358,884,648 9,143,832 
2009-2011 399,640,706 385,276,047 14,364,659 
 بعد][يستكمل فيما  [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] 2012-2014

 [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] [يستكمل فيما بعد] المجموع
 مالحظة: بدون أي مساھمات متنازع بشأنھا.

وطلب االجتماعان الحادي والسبعون والثاني والسبعون إلى أمين الخزانة أن يستمر في المناقشات مع  .47
 (د)).72/1(د) و71/2األطراف التي ما زال لديھا مساھمات غير مسددة (المقرران 

وخالل الفترة قيد االستعراض، حثت اللجنة التنفيذية جميع األطراف على سداد مساھماتھا إلى الصندوق  .48
 /...].73(ب) [و72/1(ج) و71/2المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب وقت ممكن (المقررات 

  2014-2012و 2011-2009و 2008- 2006فترات السنوات الثالثة الفوائد المجمعة خالل   )7(

دوالر  43 537 814، بلغ مستوى الفوائد المسجلة في حسابات أمين الخزانة مبلغا وقدره 2014حتى [...]  .49
، 2011-2009دوالرا أمريكيا لفترة الثالث سنوات  10 544 631، و2008- 2006أمريكي لفترة الثالث سنوات 

 .2014-2012و[...] دوالر أمريكي لفترة الثالث سنوات 

                                                 
37 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/59.  
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 آلية أسعار الصرف الثابتة )8(

بالمبالغ اإلجمالية التي [والثالث والسبعين]  الحادي والسبعين والثاني والسبعين أبلغ أمين الخزانة االجتماعات .50
في  اأمريكي ادوالر[...] والتي بلغت سعر السعر الثابتة تحققت من الفروق في أسعار الصرف منذ بداية العمل بآلية 

[...]. 

 لتعاون الثنائيا  )9(

ثنائية  طلبات لمشروعات ت االجتماعات الحادية والسبعون والثانية والسبعون [والثالثة والسبعون] علىوافق .51
 72/26و 71/31 اتدوالرا أمريكيا (المقررا [...] مجموعھلفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان لتعويض األموال البالغ 

بما (/...])، وبذلك يصل مجموع التعاون الثنائي منذ إنشاء الصندوق المتعدد األطراف إلى [...] دوالرا أمريكيا 73[و
في المائة من األموال  [...]مثل نحو ، وھو ما يالمشروعات الملغاة والمحولة)في ذلك رسوم الوكاالت وباستبعاد 

 الموافق عليھا.

 وق المتعدد األطرافحسابات الصند  )10(

، الحظ االجتماع الحادي 201238عند النظر في الحسابات النھائية للصندوق المتعدد األطراف لعام  .52
من مجلس مراجعي حسابات األمم  2012لم يستلم بعد تقرير المراجعة النھائية لحسابات عام والسبعون أن اليونيدو 

االختالفات بين البيانات المالية المؤقتة للوكاالت  2013ات عام في حساب. وطلب إلى أمين الخزانة أن يسجل المتحدة
إبالغ اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثاني . وطلب إلى أمين الخزانة أيضا 2012المنفذة وحساباتھا النھائية لعام 

سبية الدولية توحيد حسابات الصندوق المتعدد األطراف مع نظيرتھا لليونيب بموجب المعايير المحاعن  والسبعين
اإلجراءات المحددة بموجب ، وبالتخفيف من مخاطر سعر الصرف على المساھمات المتعھد بھا، وللقطاع العام

المعيار المنفذ على نطاق اليونيب بأكمله بشأن السلف النقدية والتأثير المحتمل على تنفيذ المشروعات الممولة من 
بالتعاون مع الوكاالت المنفذة وأمين فيذية إلى األمانة مواصلة النظر، . وطلبت اللجنة التنالصندوق المتعدد األطراف

الخزانة، في تأثير تحويالت األموال إلى الوكاالت المنفذة من أمين الخزانة، بما في ذلك المعلومات عن معدالت 
 ).71/46(المقرر  الفوائد المحققة، وإبالغ اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثاني والسبعين

، الحظ االجتماع الثاني والسبعون حسابات الصندوق المتعدد 39بعد االستماع إلى تقرير أمين الخزانةو .53
حسابات إلى االجتماع الرابع والسبعين بمجرد أن التقرير عن حالة توحيد  تقديماألطراف وطلب إلى أمين الخزانة 

. وطلب إلى أمين الخزانة أيضا، بالتشاور ل الكاملقيد التشغي Umojaتصبح المعايير الحسابية الدولية للقطاع العام و 
بشأن مسألة تحويالت األموال من أمين الخزانة إلى الوكاالت المنفذة وتقديم تقرير  الخبراءآراء  مع األمانة، التماس

ات معلوم حسابات الصندوق المتعدد األطراف. وينبغي أن يتضمن التقرير القادم عن إلى االجتماع الثالث والسبعين
في  20عيار المطبق على نطاق برنامج األمم المتحدة للبيئة ككل على السلف النقدية وعتبة الصرف البالغة عن الم

، باإلضافة إلى المزيد من المسألتينلتوضيح العالقة بين  المائة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
موال، من أجل ضمان الحد من المخاطر وتحقيق أقصى فوائد (المقرر المعلومات عن المعايير المستخدمة لوضع األ

72/42.(  

 تسوية حسابات الصندوق المتعدد األطراف  )11(

في  2012الوكاالت المنفذة إجراء تعديالت معينة لعام أمين الخزانة و إلى الحادي والسبعوناالجتماع  طلب .54
 ).71/47(المقرر والحظ بنود التسوية المعلقة  2013عام الحسابات ل

                                                 
38 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/60.  
39 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/44.  
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 أمانة الصندوقت ميزانيا  )12(

 المنقحة البالغة 2013 ميزانيةعلى من األمانة ووافق  40في التقديم الحادي والسبعوناالجتماع  نظر .55
، مع مالحظة أن الميزانية اإلبقاء على مجموع الميزانية عند نفس المستوى أمريكي التي عدلت دوالر 7 067 547

 6 983  852بمبلغ وقدره  2014تماع الثامن والستين. ووافق أيضا على الميزانية المنقحة لعام الموافق عليه في االج
دوالر أمريكي لتغطية التكاليف التشغيلية. والحظ االجتماع أن  2 819 031دوالر أمريكي لتعكس مبلغا إضافيا قدره 

. 2016ظفين المقترح لميزانية عام ووافق على تكاليف عنصر المو 2015لميزانية عام  تكاليف عنصر الموظفين
إلى عن ذلك وتقديم تقرير  ،تحقيق وفورات في التكاليفلخيارات مع اليونيب بشأن مناقشة وطلب إلى األمانة إجراء 

 .)71/48الثاني والسبعين (المقرر االجتماع  بحلولاللجنة التنفيذية 

 مبلغب 2014 المنقحة لعام ميزانيةالعلى فق من األمانة ووا 41في التقديمونظر االجتماع الثاني والسبعون  .56
 2015دوالر أمريكي، استنادا إلى اجتماعين للجنة التنفيذية في السنة، والميزانيات المنقحة لعامي  6 818 463وقدره 

في المائة، على أساس الفھم أنه لن تكون ھناك أي مخصصات لعقد  9بنسبة  تكاليف دعم البرامج بما في ذلك 2016و
 .)72/43في تلك السنوات (المقرر  اجتماع ثالث

 2014ليونيب لعام لعلى االمتثال  ةميزانية برنامج المساعد  )13(

 بمبلغ 201442على االمتثال لعام  ةبرنامج اليونيب للمساعدميزانية على  الحادي والسبعونوافق االجتماع  .57
دوالرا أمريكيا. وطلب  747 040 في المائة والبالغة 8زائدا تكاليف دعم الوكالة بنسبة  ،والر أمريكيد 9 338 000

إبالغ اللجنة المساعدة على االمتثال وفي تقديماته في المستقبل لميزانية برنامج  يقدم معلومات إضافيةإلى اليونيب أن 
القطاع العام في لمعايير الدولية لمحاسبة ل هعن اآلثار المترتبة على اعتمادبحلول االجتماع الرابع والسبعين التنفيذية 

 ).71/33(المقرر  43(د)35/36تحقيق متطلبات المقرر 

 الصندوق أمانة أنشطة  )14(

تنفيذا للمقررات التي اتخذتھا اللجنة  44اتخذت أمانة الصندوق، خالل الفترة قيد االستعراض، إجراءات .58
مؤتمرات. الوثائق، وقدمت خدمات الأعدت و السبعين والحادي والسبعين والثاني والسبعينھا اتالتنفيذية خالل اجتماع

. اأمريكي ادوالر [...]ت قيمتھا لغوقدمت مقترحات بمشروعات وأنشطة من الوكاالت المنفذة والشركاء الثنائيين ب
، أعدت األمانة أيضا وثائق لعدة موضوعات من بينھا التنفيذيةالتي تعد عادة الجتماعات اللجنة  قالوثائوعالوة على 

 .المشار إليھا أعاله مسائل السياسات

طلبات للتمويل، وقدمت تعليقات وتوصيات لنظر اللجنة  [...] طلبا منوقامت األمانة بتحليل واستعراض  .59
الثالث و[ الحادي والسبعين والثاني والسبعيناالجتماعات عليھا في لموافقة لالتنفيذية. وبلغ مستوى التمويل المطلوب 

 .اأمريكي ادوالرمبلغا وقدره [...]  ،عقب استعراض المشروعات ]،السبعينو

في التقارير المقبلة عن أنشطة األمانة قسما إضافيا يلخص المشورة التي تقدمھا وطلب إلى األمانة أن تدرج  .60
  ).71/1(المقرر  األمانة إلى الھيئات والمنظمات األخرى لتمكين الرصد وضمان االتساق

                                                 
40 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62.  
41 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/45.  
42 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/23.  
ة البرمجة ينبغي إعادة األموال الموافق عليھا في السنة لبرنامج المساعدة على االمتثال غير المصروفة إلى الصندوق المتعدد األطراف من أجل إعاد 43

  ة التالية للسنة التي تمت الموافق عليھا فيھا.في االجتماع الثاني للجنة التنفيذية في السن
44  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/2 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/2  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/73/2.  
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  المرفق 

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطط إدارة إزالة إنتاج المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا منذ اإلنشاء

  
أطنان إجمالي  يتم تنفيذه من جانب البلد

اإلزالة بقدرات 
 استنفاد األوزون

  التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف  أموال المشروع
 الدعم

 المجموع

 450,672 51,847 398,825 8.3 اليونيب  أفغانستان
 316,712 36,436 280,276 ألمانيا

 250,700 20,700 230,000 2.1 اليونيدو ألبانيا
 96,050 11,050 85,000 اليونيب

 2,146,062 152,731 1,993,331 14.5 اليونيدو الجزائر
 191,840 15,840 176,000 1.6 اليوئنديبي أنغوال

 58,421 6,721 51,700 0.0 اليونيب أنتيغوا وباربودا
 10,277,583 717,041 9,560,542 83.5 اليونيدو األرجنتين

 983,208 68,596 914,612 البنك الدولي
 339,000 39,000 300,000 إيطاليا

 638,930 44,577 594,353 2.2 اليوئنديبي أرمينيا
 44,070 5,070 39,000 اليونيب

 177,297 20,397 156,900 1.7 اليونيب البھاما
 165,048 13,628 151,420 اليونيدو

 531,100 61,100 470,000 23.2 اليونيب البحرين
 2,502,714 163,729 2,338,985 اليونيدو

 1,291,155 90,081 1,201,074 24.5 اليوئنديبي بنغالديش
 401,150 46,150 355,000 اليونيب

 216,960 24,960 192,000 1.3 اليونيب بربادوس
 95,920 7,920 88,000 اليوئنديبي

 241,255 27,755 213,500 1.0 اليونيب بليز
 72,485 5,985 66,500  اليوئنديبي

 418,100 48,100 370,000 8.3 اليونيب بنن
 279,500 19,500 260,000 اليونيدو

 318,660 36,660 282,000 0.3 اليونيب بوتان
 204,920 16,920 188,000 اليوئنديبي

 355,950 40,950 315,000 2.1 ألمانيا بوليفيا (دولة _ المتعددة القوميات)
 1,023,170 69,886 953,284 6.6 اليونيدو  والھرسكالبوسنة 
 16,669,226 1,162,969 15,506,257 220.3 اليوئنديبي البرازيل

 4,550,909 460,000 4,090,909 ألمانيا
 206,790 23,790 183,000 2.1  اليونيب بروني دار السالم

 143,880 11,880 132,000 اليوئنديبي
 617,170 71,002 546,168 10.1 اليونيب بوركينا فاسو

 272,391 22,491 249,900 اليونيدو
 194,360 22,360 172,000 2.5 اليونيب بوروندي

 174,400 14,400 160,000 اليونيدو
 1,073,500 123,500 950,000 15.0 اليونيب كمبوديا

 698,750 48,750 650,000 اليوئنديبي
 1,271,429 88,704 1,182,725 20.5 اليونيدو الكاميرون

 180,800 20,800 160,000 0.1 اليونيب الرأس األخضر
 350,300 40,300 310,000 4.2 اليونيب جمھورية أفريقيا الوسطى

 268,750 18,750 250,000 اليونيدو
 367,250 42,250 325,000 5.6 اليونيب تشاد
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أطنان إجمالي  يتم تنفيذه من جانب البلد
اإلزالة بقدرات 
 استنفاد األوزون

  التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف  أموال المشروع
 الدعم

 المجموع

 252,625 17,625 235,000 اليونيدو
 1,610,313 112,347 1,497,966 22.0 اليوئنديبي شيلي

 325,993 37,504 288,489  اليونيب
 65,396,900 4,396,900 61,000,000 3,445.2 اليوئنديبي  تكييف الھواء الصناعي والتجاري–الصين 
 1,508,500 158,500 1,350,000 ألمانيا  رغاوي البوليوريتان المسحوبة بالضغط –الصين 
 52,162,360 3,512,360 48,650,000 اليونيدو  رغاوي البوليوريتان المسحوبة بالضغط –الصين 
 78,303,870 5,303,870 73,000,000 البنك الدولي  رغاوي البوليوريتان –الصين 
 80,432,150 5,432,150 75,000,000 اليونيدو تكييف ھواء الغرف –الصين 
 5,826,400 586,400 5,240,000 اليونيب قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكين –الصين 
 452,000 52,000 400,000 اليابان قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكين –الصين 
 387,000 27,000 360,000 اليوئنديبي التنسيق الوطني –الصين 
 5,362,500 362,500 5,000,000 اليوئنديبي المذيبات -الصين 
 100,320,000 5,320,000 95,000,000 3,970.0 البنك الدولي الھيدروكلوروفلوروكربونإنتاج  –الصين 
 7,225,594 504,111 6,721,483 78.9 اليوئنديبي كولومبيا

 113,000 13,000 100,000 اليونيب
 180,800 20,800 160,000 0.1 اليونيب جزر القمر
 197,750 22,750 175,000 3.6 اليونيب الكونغو

 190,750 15,750 175,000 اليونيدو
 111,871 12,871 99,000 0.0 اليونيب جزر كوك
 1,240,037 86,514 1,153,523 18.9 اليوئنديبي كوستاريكا

 1,015,371 109,631 905,740 22.3 اليونيب كوت ديفوار
 989,000 69,000 920,000 اليونيدو

 936,486 65,336 871,150 8.1 اليونيدو كرواتيا
 237,300 27,300 210,000 إيطاليا

 1,878,592 131,065 1,747,527 19.3 اليوئنديبي كوبا
 265,550 30,550 235,000 5.8  اليونيب جمھورية الكونغو الديمقراطية الشعبية

 261,600 21,600 240,000 اليوئنديبي
 185,885 21,385 164,500 0.2 اليونيب جيبوتي
 185,885 21,385 164,500 0.1 اليونيب دومينيكا

 1,769,692 123,467 1,646,225 27.1  اليوئنديبي الجمھورية الدومينيكية
 56,500 6,500 50,000 اليونيب

 1,984,923 138,483 1,846,440 23.2 اليونيدو إكوادور

 129,950 14,950 115,000 اليونيب
 2,499,821 174,406 2,325,415 174.0 اليونيدو مصر

 6,664,593 469,193 6,195,400 اليوئنديبي
 751,723 52,446 699,277 9.0 اليوئنديبي السلفادور

 386,700 11,700 375,000 اليونيب
 186,450 21,450 165,000 2.2 اليونيب غينيا االستوائية

 163,500 13,500 150,000 اليونيدو
 95,485 10,985 84,500 0.0 اليونيب إريتريا

 87,200 7,200 80,000 اليونيدو
 197,750 22,750 175,000 1.9 اليونيب إثيوبيا

 152,600 12,600 140,000 اليونيدو
 217,455 17,955 199,500 2.9 اليوئنديبي فيجي

 150,290 17,290 133,000 اليونيب
 327,813 37,713 290,100 10.4 اليونيب غابون

 272,391 22,491 249,900  اليونيدو
 124,300 14,300 110,000 0.5  اليونيب غامبيا

 109,000 9,000 100,000  اليونيدو
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أطنان إجمالي  يتم تنفيذه من جانب البلد
اإلزالة بقدرات 
 استنفاد األوزون

  التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف  أموال المشروع
 الدعم

 المجموع

 
 538,468 37,568 500,900 2.3 اليوئنديبي جورجيا

 1,108,659 77,348 1,031,311 26.3 اليوئنديبي غانا
 367,250 42,250 325,000 إيطاليا

 237,300 27,300 210,000 0.3 اليونيب غرينادا
 371,560 25,923 345,637 4.3 اليونيدو غواتيماال

 109,046 12,546 96,500 اليونيب
 369,510 42,510 327,000 7.9 اليونيب غينيا

 344,000 24,000 320,000 اليونيدو
 186,450 21,450 165,000 1.0  اليونيب بيساو - غينيا

 125,350 10,350 115,000 اليونيدو
 20,340 2,340 18,000 0.1 اليونيب غيانا

 52,320 4,320 48,000 اليوئنديبي
 206,656 23,775 182,881 1.3 اليونيب ھايتي

 105,860 8,741 97,119 اليوئنديبي
 408,500 28,500 380,000 7.0 اليونيدو ھندورس

 282,500 32,500 250,000 اليونيب
 19,779,184 1,340,694 18,438,490 341.8 اليوئنديبي الھند

 966,376 104,776 861,600 اليونيب
 2,223,784 229,384 1,994,400 ألمانيا

 9,568,685 667,583 8,901,102 135.0 اليوئنديبي إندونيسيا
 339,000 39,000 300,000 أستراليا

 2,917,751 203,564 2,714,187 البنك الدولي
 835,700 58,305 777,395 اليونيدو

 4,908,177 342,431 4,565,746 164.4 اليوئنديبي إيران ( جمھورية _ اإلسالمية)
 296,060 34,060 262,000 اليونيب
 2,694,248 187,971 2,506,277 اليونيدو
 3,213,255 327,440 2,885,815 ألمانيا

 864,700 94,700 770,000 15.0 اليونيب العراق
 440,750 30,750 410,000 اليونيدو

 621,834 43,384 578,450 8.1 اليوئنديبي جامايكا
 87,010 10,010 77,000 اليونيب

 2,430,041 170,824 2,259,217 25.5 اليونيدو األردن
 2,516,737 175,587 2,341,150 البنك الدولي

 1,009,000 109,000 900,000 11.0 فرنسا كينيا
 123,171 14,171 109,000 0.0 اليونيب كريباتي
 1,167,730 124,730 1,043,000 239.2 اليونيب الكويت

 9,526,303 664,626 8,861,677 اليونيدو
 57,552 4,752 52,800 1.0 اليوئنديبي فيرغيستان

 39,776 4,576 35,200 اليونيب
 199,163 22,913 176,250 0.6 اليونيب جمھورية الو الشعبية الديمقراطية

 38,138 4,388 33,750 فرنسا
 2,682,242 187,133 2,495,109 20.0 اليوئنديبي لبنان

 316,400 36,400 280,000 1.4 ألمانيا ليسوتو
 355,950 40,950 315,000 1.9 لمانياأ ليبيريا

 339,000 39,000 300,000 6.0 اليونيب مدغشقر
 279,500 19,500 260,000 اليونيدو

 259,900 29,900 230,000 3.8 اليونيب مالوي
 130,800 10,800 120,000 اليونيدو
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أطنان إجمالي  يتم تنفيذه من جانب البلد
اإلزالة بقدرات 
 استنفاد األوزون

  التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف  أموال المشروع
 الدعم

 المجموع

 10,306,531 719,060 9,587,471 103.0 اليوئنديبي  ماليزيا
 768,400 88,400 680,000 3.7 اليونيب ملديف

 451,500 31,500 420,000 اليوئنديبي
 316,400 36,400 280,000 5.2 اليونيب مالي

 301,000 21,000 280,000 اليوئنديبي
 127,690 14,690 113,000 0.1  اليونيب جزر مارشال
 1,064,500 114,500 950,000 8.0 ألمانيا موريشيوس
 4,743,110 330,915 4,412,195 417.3 اليونيدو المكسيك

 14,678,067 1,024,051 13,654,016 اليوئنديبي
 126,560 14,560 112,000 0.0  اليونيب الموحدة) - ميكرونيزيا (واليات 

 266,680 30,680 236,000 1.0 اليونيب منغوليا
 146,900 16,900 130,000 اليابان

 434,838 30,338 404,500 0.3 اليونيدو الجبل األسود
 1,383,246 96,506 1,286,740 16.8 اليونيدو المغرب

 186,450 21,450 165,000 2.3  اليونيب موزامبيق
 163,500 13,500 150,000 اليونيدو

 248,600 28,600 220,000 1.5  اليونيب ميانمار
 65,400 5,400 60,000 اليونيدو

 1,009,000 109,000 900,000 8.4 ألمانيا ناميبيا
 83,620 9,620 74,000 0.0  اليونيب ناورو
 142,380 16,380 126,000 0.6  اليونيب نيبال

 91,560 7,560 84,000 اليوئنديبي
 122,040 14,040 108,000 2.7  اليونيب نيكاراغوا

 241,980 19,980 222,000 اليونيدو
 306,375 21,375 285,000 5.6 اليونيدو النيجر

 310,750 35,750 275,000  اليونيب
 3,224,731 224,981 2,999,750 90.1 اليوئنديبي نيجيريا

 2,084,511 145,431 1,939,080 اليونيدو
 82,490 9,490 73,000 0.0  اليونيب نيوي
 375,304 26,184 349,120 6.8 اليونيدو عمان

 96,050 11,050 85,000  اليونيب
 5,384,513 375,664 5,008,849 79.1 اليونيدو باكستان

 497,200 57,200 440,000 اليونيب
 135,600 15,600 120,000 0.1 اليونيب باالو
 285,461 19,916 265,545 4.8 اليوئنديبي بنما

 79,100 9,100 70,000 اليونيب
 1,397,500 147,500 1,250,000 3.4 ألمانيا بابوا غينيا الجديدة

 372,900 42,900 330,000 6.3 اليونيب باراغواي
 322,500 22,500 300,000 اليوئنديبي

 253,611 20,940 232,671 3.7 اليوئنديبي بيرو
 56,500 6,500 50,000 اليونيب

 259,900 29,900 230,000 45.0 اليونيب الفلبين
 1,903,449 132,799 1,770,650 اليونيدو
 358,606 41,256 317,350 اليابان

 1,856,095 129,495 1,726,600 57.9 اليونيدو قطر
 350,300 40,300 310,000 اليونيب

 322,050 37,050 285,000   اليونيب  PIC ASP– إقليمي: النھج اإلقليمي
 95,920 7,920 88,000 0.2 اليوئنديبي جمھورية مولدوفا

 192,100 22,100 170,000 1.4 اليونيب رواندا
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أطنان إجمالي  يتم تنفيذه من جانب البلد
اإلزالة بقدرات 
 استنفاد األوزون

  التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف  أموال المشروع
 الدعم

 المجموع

 119,900 9,900 110,000 اليونيدو
 140,685 16,185 124,500 0.2 اليونيب سانت كيتس ونيفس

 43,600 3,600 40,000 اليوئنديبي
 58,639 6,747 51,892 0.1 اليونيب سانت لوسيا

 122,743 10,135 112,608 اليونيدو
 390,754 44,954 345,800 0.3 اليونيب سانت فنسنت وجزر غرينادين

 135,285 11,170 124,115 اليونيدو
 167,806 19,306 148,500 0.1 اليونيب ساموا

 180,800 20,800 160,000 0.1 اليونيب سان تومي وبرنسيبي
 13,362,377 882,206 12,480,171 703.3 اليونيدو المملكة العربية السعودية

 810,089 89,289 720,800 اليونيب
 248,600 28,600 220,000 اليابان

 543,107 37,891 505,216 12.7 اليونيدو السنغال
 598,300 68,300 530,000 اليونيب

 965,093 67,333 897,760 2.9 اليونيدو صربيا
 85,315 9,815 75,500 اليونيب

 676,000 76,000 600,000 1.4 ألمانيا سيشيل
 124,300 14,300 110,000 0.6 اليونيب سيراليون

 109,000 9,000 100,000 اليونيدو
 220,351 25,351 195,000 0.7 اليونيب جزر سليمان
 337,050 22,050 315,000 1.9 اليونيدو الصومال

 6,990,905 457,349 6,533,556 176.7 اليونيدو جنوب أفريقيا
 428,781 29,915 398,866 4.8 اليوئنديبي سري النكا

 281,370 32,370 249,000 اليونيب
 1,565,567 109,226 1,456,341 16.2 اليونيدو السودان
 117,520 13,520 104,000 0.7 اليونيب سورينام

 115,540 9,540 106,000 اليونيدو
 237,300 27,300 210,000 6.2 اليونيب سوازيلند

 718,044 50,096 667,948 اليوئنديبي
 24,341,508 1,592,436 22,749,072 234.7 البنك الدولي تايلند

 342,350 39,385 302,965 اليابان
 1,254,477 87,522 1,166,955 2.2 اليونيدو جمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 186,337 21,437 164,900 0.1 اليونيب ليشتي - تيمور
 116,412 9,612 106,800 اليوئنديبي

 316,400 36,400 280,000 7.0 اليونيب توغو
 376,250 26,250 350,000 اليونيدو

 143,511 16,511 127,000 0.0 اليونيب تونغا
 1,572,438 109,705 1,462,733 17.9 اليوئنديبي ترينيداد وتوباغو

 1,177,209 77,014 1,100,195 10.6 اليونيدو تونس
 113,000 13,000 100,000 اليونيب
 676,000 76,000 600,000 فرنسا

 15,147,065 1,026,975 14,120,090 507.9 اليونيدو تركيا
 116,899 13,449 103,450 اليونيب

 700,954 48,904 652,050 2.4 اليونيدو تركمانستان
 103,960 11,960 92,000 0.0 اليونيب توفالو
 95,485 10,985 84,500 0.1 اليونيب أوغندا

 87,200 7,200 80,000 اليونيدو
 124,300 14,300 110,000 0.6 اليونيب تتزانيا المتحدةجمھورية 

 109,000 9,000 100,000 اليونيدو
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أطنان إجمالي  يتم تنفيذه من جانب البلد
اإلزالة بقدرات 
 استنفاد األوزون

  التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف  أموال المشروع
 الدعم

 المجموع

 408,504 28,500 380,004 4.2 اليوئنديبي أوروغواي
 167,806 19,306 148,500 0.1 اليونيب فانواتو

 1,890,388 131,888 1,758,500 23.2 اليونيدو فنزويال (جمھورية _ البوليفارية)
 153,680 17,680 136,000 اليونيب

 10,496,107 732,287 9,763,820 140.1 البنك الدولي فييت نام
 429,400 49,400 380,000 63.3 اليونيب اليمن

 438,700 28,700 410,000  اليونيدو
 197,750 22,750 175,000 1.7  اليونيب زامبيا

 152,600 12,600 140,000  اليونيدو
 1,163,088 124,270 1,038,818 12.3 ألمانيا زمبابوي

61.   

 -----  
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