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 2015نوفمبر/تشرين الثاني  20 - 16 ،مونتريال

 
  

 االمتثالالقطرية وآفاق بيانات البرامج 

 مقدمة

 تتألف ھذه الوثيقة من األجزاء الثالثة التالية:  . 1

 5لمادة المدرجة في ا بلدانلالجزء األول: حالة وآفاق االمتثال ل

  تخضع لقرارات بشأن االمتثالالتي  5لمادة المدرجة في ا بلدانالالجزء الثاني: 

 1للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الجزء الثالث: بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية

جمھورية كوريا  مثالثة من ھذه البلدان، ھوتم حث . 5المادة  أطرافبصفتھم  ينمصنف طرفا 147حاليا  يوجد  .2
لمواد ل إلزالة استھالكھم وإنتاجھممتعدد األطراف الافورة واإلمارات العربية المتحدة، على عدم طلب تمويل من الصندوق وسنغ

تنفيذ البرامج القطرية. وفقا لذلك،  عنتقديم التقرير المرحلي اإللزامي ھم غير مطالبين بالمستنفدة لألوزون (إن وجد) وبالتالي، 
مستويات إنتاج  1ويبين الجدول استھالك وإنتاج المواد المستنفدة لألوزون لھذه البلدان.  2في ھذه الوثيقةشمل التحليل الوارد يلم 

، للرجوع من بروتوكول مونتريال 7بموجب المادة  البلدانعنھا ھذه  تالتي أبلغ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةواستھالك 
  .إليھا

                                                 
في الواردة  5المادة  األطراف فيلجميع البلدان  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةألمانة العامة تقييم متطلبات االمتثال من اطلبت اللجنة التنفيذية    1

  (ج)). 67/6بمثابة دليل إلعداد خطة عمل الصندوق المتعدد األطراف (المقرر  لتعملوثيقة تقارير الحالة واالمتثال 
األطراف في بروتوكول مونتريال،  التي حددھاحالة االمتثال بواالستنتاجات التي تم التوصل إليھا في ھذه الوثيقة دون المساس التي أجريت التحاليل    2

يستخدم و. االبلد سنوي حالة امتثالبروتوكول حصرا لتحديد من ال 7وفقا للمادة البيانات المبلغ عنھا  وتستخدم .الحالة هيئة الوحيدة المخولة لتقييم ھذوھو الھ
، ال تحدد ھذه الوثيقة لذلك. 7المادة  وبيانات ةمج القطرياتنفيذ البر عنالتحليل الوارد في ھذه الوثيقة مزيجا من البيانات المبلغة إلى أمانة الصندوق 

في الواردة واحد أو أكثر من تدابير الرقابة لالمتثال من أجل ا المبذولة مفي جھودھ 5البلدان األطراف في المادة  آفاقتقيم  بلاالمتثال في حد ذاته. 
جتھا من خالل اتخاذ إجراءات يدعمھا الصندوق معال التي مازالت يجبالرئيسي ھو تحديد المواد المستنفدة لألوزون  وھدفھابروتوكول مونتريال. 

 المتعدد األطراف.
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عنه جمھورية كوريا وسنغافورة واإلمارات الذي أبلغت  دروكلوروفلوروكربونيةالمواد الھي. استھالك وإنتاج 1الجدول 

  )من قدرات استنفاذ األوزون (طن 7في المادة العربية المتحدة 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الطرف
خط 
 األساس

               االستھالك
 1,908.0 1,798.1 1,768.92,047.12,108.92,088.21,893.1  جمھورية كوريا

 216.1 109.9 226.0206.2110.8168.7116.3 سنغافورة
 557.1 539.4 530.5583.6641.8692.6539.4 اإلمارات العربية المتحدة

 2,681.2 2,447.4 2,525.42,836.92,861.52,949.52,548.8 إجمالي االستھالك
               اإلنتاج

 395.1 364.7 375.3414.9392.4306.7357.6  جمھورية كوريا
  
 2014 عام بياناتتقاريرا عن  5بلدا من البلدان األطراف في المادة  111قدمت ، 2015 /تشرين األولأكتوبر 6حتى   . 3
 2014 البرامج القطرية لعام بياناتتقارير  بلدا 125 بينما قدمت، 73وفقا للمادة  2013 عن بيانات عام جميع البلدان تأبلغو

ما عدا جمھورية أفريقيا الوسطى وجنوب البلدان جميع أبلغت ، و2015 /تشرين األولأكتوبر 9حتى  4إلى أمانة الصندوق
جميع البلدان التي قدمت طلبات للحصول على تمويل لالجتماع  وقدمت. 2013لعام البرامج القطرية بيانات  عنالسودان 

قدمت وإثيوبيا وموريتانيا. ودومينيكا و: جمھورية أفريقيا الوسطى قطرية أيضا ماعداالبرامج ال بيانات 2014 الخامس والسبعين
  الكمية والتنظيمية.و: النوعية 5معلومات كاملة عن أقسام التقرير الثالثة 5بلدا من البلدان األطراف في المادة  21

 
  5األطراف في المادة الجزء األول: حالة وآفاق امتثال البلدان 

 
، 2013 لجمود المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام ھذا القسم نتائج تحليل حالة االمتثال لتدابير الرقابةيعرض   . 4

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المائة من  10وتخفيض بنسبة  6كلوروفورم الميثيلوبروميد الميثيل ل واإلزالة النھائية
في االعتبار  أخذ البرامج القطرية أو في بيانات 7المادة  فيستھالك مبلغ عنه . ويفترض التحليل أن أحدث ا2015بحلول عام 

  .7المنجزة التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية المشروعاتمن  اإلزالة
 

 نظم الترخيص والحصص
 
من بروتوكول مونتريال أن جنوب  ب4لمادة ل وفقانظم الترخيص  عنأحدث المعلومات المقدمة ألمانة األوزون تبين   . 5

وحدة األوزون  إبالغه االجتماع الرابع والسبعين عن إنشاءعلى الرغم من  نظام الترخيصإنشاء لم يبلغ عن  فقط السودان
على جنوب السودان  يةلجنة التنفيذال، حثت الرابع والسبعين افي اجتماعھو. ةاألوزون الوطنيوتعيين مسؤول وحدة الوطنية 

مراقبة وأدرجت دارة البيئة اإلقانون مشروع وضع البلد و. 2015 / أيلولسبتمبر 15لترخيص في موعد أقصاه انظام إنشاء 
األطراف  جميع البلدان وأبلغتعليه البرلمان قبل نھاية ھذا العام.  المتوقع أن يوافقالمواد المستنفدة لألوزون في القانون. ومن 

  ص.نظام الترخي عن األخرى 5في المادة 
  
العاجلة على المواد  تشمل تدابير الرقابةكي لترخيص لل نظمھاأن دومينيكا عدلت  وأشار اليونيب إلى .6

على المواد  العاجلةشمل تدابير الرقابة كي يلترخيص للنظام موريتانيا  يتم بعد تعديللم و. الھيدروكلوروفلوروكربونية
في إعداد كي يساعد االتصاالت مع الحكومة لإعادة إنشاء  طورأنه في  اليونيب ومع ذلك، ذكر الھيدروكلوروفلوروكربونية،

  .إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتقديم المرحلة األولى من خطة

                                                 
  األطراف. لقراروفقا  /أيلولسبتمبر 30، ولكن في موعد ال يتجاوز ه/حزيرانتقديم في يونيالالبلدان على  الموعد المحدد للتقديم: حثت   3
  ).4(ب) ( 74/9القرار    4
جزر مارشال وجمھورية الو الديمقراطية الشعبية وكيريباتي وتشاد وكمبوديا والبرازيل وأرمينيا وبوليفيا (دولة متعددة القوميات)، وھي ألبانيا    5
جزر سليمان وصربيا والسنغال وسان تومي وبرينسيبي، وساموا وسانت كيتس ونيفيس وباراغواي و)، ومنغوليا وبنما الموحدة -  ميكرونيزيا (والياتو

  البوليفارية). - واتو وفنزويال (جمھورية وفان
تعالج ھذه المواد التي تخضع لتخفيض خط ولم تمول مشروعات  فياللجنة التنفيذية تنظر لم و. 1المرفق باء مواد  مشروعات تعالجلم يتم تحديد أي    6

  .2007في المائة ابتداء من عام  85 بنسبة األساس
من قدرات استنفاذ طن  199,988من إنتاج ومن قدرات استنفاذ األوزون طن  276,186استھالك  من التخلص ، تم2014 /كانون األولحتى ديسمبر   7

مليار دوالر  2,87 بقيمةالموافق عليه  اإلجماليمن  مليار دوالر أمريكي 2,23المنجزة  المشروعاتالمنجزة. وبلغت قيمة  المشروعات األوزون في
  تقريبا.أمريكي 
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. وعلى الرغم من للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نظام الحصص ملديھ 5األطراف في المادة  البلدانجميع   . 7
إنشاء  من االنتھاء من البلد لم يتمكن، الرابع والسبعينفي بوروندي في االجتماع  اإلزالة يحة الثانية من خطةالموافقة على الشر

  بسبب تغيير الحكومة. للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةرسمي النظام الحصص 
 
 ھاودان في إنشاء نظاماالستمرار في مساعدة حكومة جنوب السمطالبة اليونيب ب فيقد ترغب اللجنة التنفيذية   . 8
، للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية العاجلةتدابير الرقابة  تشمالكي لترخيص لل نظامھافي تعديل  احكومة موريتانيولترخيص ل

م تقرير إلى يقدوبت، للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنظام الحصص الرسمي  االنتھاء من إنشاءوحكومة بوروندي في 
  .السادس والسبعين االجتماع

 
 قطاع اإلنتاج

 
، التي تسمح 9للصينبروميد الميثيل إنتاج  لغلق اإلزالة تمت الموافقة على خطةو. 8في الصينيتم إنتاج بروميد الميثيل   . 9

 من قدرات طن 50 تم إنتاج، 2014في عام وبروتوكول مونتريال.  فيمن تلك المسموح بھا  أقلنتاج عند مستويات باإلللبلد 
  مع اللجنة التنفيذية. ھااتفاقفي نتاج المسموح به لإلفي الصين، أي الحد األقصى بروميد الميثيل فقط  استنفاذ األوزون من

 
. 2مبين في الجدول ال على النحو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أنتجت 510بلدان أطراف في المادة ھناك ست و  . 10

  في المائة تحت خط األساس. 12أكثر من  2013 روكربونية فيالمواد الھيدروكلوروفلوإنتاج وكان 
 

في  5األطراف في المادة  ي أبلغت عنه البلدانذال 2014و  2013 يلعام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. إنتاج 2الجدول 
  )من قدرات استنفاذ األوزون (طن 7المادة 

 2013إنتاج عام  خط األساس 2014 2013 الطرف
  األساسناقص خط 

 (117.3) 107.3125.7224.6  األرجنتين
 26,598.7NDR*29,122.0 (2,523.3)  الصين

 4.2 31.828.927.6  جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
 1,352.1NDR*2,399.5 (1,047.5)  الھند

 (379.9) 317.1223.6697.0  المكسيك
 121.2NDR*123.1 (1.9) البوليفارية) -  جمھورية(فنزويال 
 (4,065.7) 28,528.2378.332,593.8 المجموع

استنفاد من قدرات طن  27,179,8تم اإلبالغ عن و). 2015 / تشرين األولأكتوبر 21 حتى( على اإلنترنت بعد على موقع أمانة األوزونعنه بلغ ي* لم 
استنفاد طن من قدرات  86,11و ،استنفاد األوزون للھندمن قدرات طن  3,021,6وللصين،  2014البرنامج القطري لعام بيانات  في إطاراألوزون 

 البوليفارية). -  األوزون لفنزويال (جمھورية
 

الصين  ماعدا، 22-ي الھيدروكلوروفلوروكربونھذه البلدان ھ أنتجتھاالوحيدة التي  المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية  . 11
أيضا و، إلى حد أقل، ب 142-ب والھيدروكلوروفلوروكربون141-الھيدروكلوروفلوروكربون أنتجتالتي 

المواد مستويات إنتاج  3. ويبين الجدول 124-الھيدروكلوروفلوروكربونو 123-  الھيدروكلوروفلوروكربون
  .2014 - 2010الثالثة الرئيسية خالل الفترة الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 
  استنفاد األوزون)من قدرات ، طن 7المادة الثالثة الرئيسية (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية . مستويات إنتاج 3الجدول 
 خط األساس 2014 2013 2012 2011 2010 الطرف

 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 224.5 125.7 107.3 230.5 221.0 233.8  األرجنتين

 NDR* 16,772.7 15,866.9 20,050.1 17,968.1 17,124.6  الصين

 27.6 28.9 31.8 28.7 26.4 27.4  جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 NDR** 2,399.5  1,352.1 1,565.4 1,504.0 2,236.8  الھند

 697.0 223.6 317.1 298.3 649.7 694.0  المكسيك

                                                 
  أنتجت جمھورية كوريا بروميد الميثيل أيضا   8
  .47/54القرار    9

  ايضا 22-الھيدروكلوروفلوروكربونأنتجت جمھورية كوريا    10
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 خط األساس 2014 2013 2012 2011 2010 الطرف
 NDR*** 123.0  121.2 160.3 134.3 119.2 البوليفارية) - جمھورية (فنزويال 

 20,244.2 378.3 17,796.4 22,333.2 20,503.5 20,435.8 22- الھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي

 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 NDR* 10,490.5  9,583.6 12,884.4 12,311.5 10,874.3 الصين

 ب142-روفلوروكربونالھيدروكلو

 NDR* 1,798.5  1,102.0 1,440.4 1,759.8 1,979.2  الصين

 32,533.3 378.3 28,482.0 36,658.0 34,574.7 33,289.3 المجموع

استنفاد األوزون  من قدراتطن  16،497.3 وذكر). 2015 /تشرين األولأكتوبر 21 حتى( على اإلنترنت بعد على موقع أمانة األوزون عنه بلغي* لم 
 من قدراتطن   1,076,8و، ب141- دروكلوروفلوروكربونالھياستنفاد األوزون من  من قدراتطن  9,560,2و، 22- الھيدروكلوروفلوروكربونمن 

 .2014البرنامج القطري لعام  بيانات إطارفي  ب142- روفلوروكربونالھيدروكلواستنفاد األوزون من 
 .2014 في إطار بيانات البرنامج القطري لعام 3,021,6** ذكر 

 .2014 في إطار بيانات البرنامج القطري لعام 86,11 ذكر ***
 

حكومة المكسيك، من وقدمت . 11للصين إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة تمت الموافقة على   . 12
  .12للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھاإلجراء مراجعة تقنية لقطاع إنتاج الخامس والسبعينخالل اليونيدو، طلبا إلى االجتماع 

 
 من قدراتطن  28,9 قدره المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج عن لديمقراطية الشعبية ا جمھورية كوريا وأبلغت  . 13

استنفاد األوزون  من قدراتطن  27,6 وقدره نتاجلإلي تجاوز الحد األقصى المسموح به ذال 2014استنفاد األوزون في عام 
. 26/15لقرار ل وفقااستنفاد األوزون  قدراتمن طن  29وقدره  2014خطة العمل لعام  في نتاجاإللمستوى  ولكنھا كانت تمتثل

العودة إلى ب، في جملة أمور، الطرفزم تلاأطراف بروتوكول مونتريال أن البلد قدم خطة عمل من خاللھا  ذكرفي ھذا القرار، و
المواد لم يطلب البلد بعد مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف لقطاع إنتاج و. 2015االمتثال في عام 

 .13كلوروفلوروكربونيةالھيدرو
  

  قطاع االستھالك
  

 الفئة الثالثةالمرفق باء ھي االستھالك واإلنتاج عندما يسمح ببموجب بروتوكول مونتريال  المراقبةثالثة المواد ال  . 14
بروميد األولى ( الفئة والمرفق ھاء ،)المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية( جيم الفئة األولىالمرفق و ،(كلوروفورم الميثيل)

 1 في 5األطراف في المادة  لجميع البلدان وبروميد الميثيل). والتخلص التام من استھالك وإنتاج كلوروفورم الميثيل الميثيل
  .2105 / كانون الثانييناير

 
  كلوروفورم الميثيلو بروميد الميثيل

  
منھا  58و، 14بروميد الميثيل الستھالك محدد لھا خط أساس 5األطراف في المادة  عدا أنجوال وغينيا، جميع البلدانما  . 15
 أبلغوا عنفقط  5األطراف في المادة  البلدانبلدا من  16 لبروميد الميثيل أنأحدث استھالك يبين صفر. و قدره خط أساس ملديھ

 5ألطراف في المادة ا البلدان بلدا من مئة وتلقت ). ةكامل إزالة(أي  2015 المراقبة لعامھدف  أعلى من بروميد الميثيلاستھالك 
في ھذه  بروميد الميثيلحالة استھالك ل ويرد ملخص. إزالة بروميد الميثيل مشروعاتلمن الصندوق المتعدد األطراف  ادعم

  ھذا التقرير.بالبلدان في المرفق األول 
 

 وأنھا تمتثل، 2013 في عام كلوروفورم الميثيلل استھالكعن عدم وجود  5األطراف في المادة البلدان وأبلغت جميع   . 16
  ).2105 /كانون الثانييناير 1بحلول  ةكامل إزالة(أي  التحكملھدف 

  

                                                 
  1واإلضافة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/SGP-InS/2الوثيقة   11
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/SGP/5الوثيقة    12
الممولة  نع مزدوج االستخدامامصوال. ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني مبادئ التوجيھية لقطاع إنتاجالفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج اليدرس    13

 ھااتفاقات في إطار ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيھي غير مؤھلة حاليا للحصول على تمويل إضافي إلغالق سابقا من أجل إزالة الھيدروفلوروكربون 
المواد  خطة إدارة إزالة إنتاج  في الصين في تمويل مزدوج االستخداممصنع  يشمل(لم الھيدروفلوروكربون  إلزالةمع اللجنة التنفيذية 

  ). ومع ذلك، ال ينطبق ھذا على جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية.ةالھيدروكلوروفلوروكربوني
  تطبيقات ما قبل الشحن.وباستثناء الحجر الصحي    14
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   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
  

 للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية محدد خط أساس ملھ 5األطراف في المادة البلدان من ن بلدا ومائة وأربعة وأربع  . 17
طن متري  441,573,7( للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستويات أحدث استھالك إجمالي  4عرض الجدول . ويله لالمتثال

والمواد  .المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية) حسب نوع من قدرات استنفاذ األوزون طن 28,676,9أو 
في المائة من إجمالي االستھالك)،  66,7( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون الثالثة الرئيسية ھي: الھيدروكلوروفلوروكربونية

في  2,7( ب142-الھيدروكلوروفلوروكربونإلى حد أقل، و، في المائة)،  30,4ب (141-الھيدروكلوروفلوروكربون ليهوي
بينما كان ، المحدد لھم أقل من خط األساس 5األطراف في المادة بلدا  140 لجميع الـ مبلغ عنه أحدث استھالك وكانالمائة). 

في المائة  12,8أكثر من  2014لعام  5استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بيانات إبالغ البلدان األطراف في المادة 
  تحت خط األساس.

 
  المادة الھيدروكلوروفلوروكربونيةنوع  حسب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. مستويات أحدث بيانات استھالك 4الجدول 

 وكلوروفلوروكربونيةالمادة الھيدر

  االستھالك  خط األساس
  % المجموع

طن من قدرات (
 طن متري  استنفاذ األوزون)

طن من قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

 طن متري
طن من قدرات 

استنفاذ 
 األوزون

 0.1 1,450.029.02,107.042.1 123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0 1,181.026.0291.66.4 124- الھيدروكلوروفلوروكربون

 30.4 94,412.410,385.479,177.88,709.6 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.7 30,746.41,998.511,891.8773.0 ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 66.7 358,383.119,711.1348,004.119,140.2 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0 5.60.467.54.7 225- الھيدروكلوروفلوروكربون

 ca  56.51.433.70.8 0.0 252- الھيدروكلوروفلوروكربون

 cb  9.60.30.40.0 0.0 252- الھيدروكلوروفلوروكربون

 100.0 486,244.632,152.1441,573.728,676.9 المجموع

   5,283.6581.25,765.6634.2  ب*141-الھيدروكلوروفلوروكربونبوليول 
(لم تقدم ضمن البرنامج القطري فقط بيانات  والمتاحة في، المخلوطة سابقاالمستوردة  تالوارد في البوليوال ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون* 

 ).7المادة  بيانات
 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة خطط إدارة 
 

المواد  على لمعالجة تدابير الرقابة اإلزالة جميع البلدان أموال إعداد مشروع خطةاستلمت   . 18
 حتى بلدا 140ـعدد ل اإلزالة من خطط 15المرحلتين األولى والثانية على وافقت اللجنة التنفيذيةو. الھيدروكلوروفلوروكربونية

 )،مليون دوالر أمريكي منھا 461,22التي تمت الموافقة على  من حيث المبدأ مليون دوالر أمريكي 570,76(بقيمة  اآلن
  بروتوكول مونتريال على النحو التالي :الواردة في لمعالجة االمتثال لمستويات الرقابة 

 
 غيرذات حجم االستھالك بلدا  20االستھالك المنخفض وبلدان ذات حجم  7سبعة وعشرون بلدا (تعالج   ) أ(

 .2015إلى  2011 من ) االمتثال للفترةالمنخفض
 

، المنخفض غيرذات حجم االستھالك بلدا  33و م االستھالك المنخفضذات حجبلدا  58مائة وثالثة بلدا (وتعالج   ) ب(
 .2020إلى  2011للفترة من االمتثال مسألة جزر المحيط الھادئ) بلدا ب 12باإلضافة إلى 

 
  .2022إلى  2011لفترة من االمتثال ل مسألةبلد واحد ويعالج     (ج) 

 

                                                 
للبرازيل  اإلزالة لبوتسوانا وليبيا، والمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خطط قدمت المرحلة األولى   15

 لتحقيق خفض بنسبةتمت الموافقة على المرحلة الثانية من الخطط للمكسيك و. الخامس والسبعينلبنان وعمان والسودان إلى االجتماع ووكولومبيا وغيانا 
  .2020في المائة بحلول عام  97,5 لتحقيق خفض بنسبة، وقيرغيزستان 2022المائة بحلول عام في  67,5
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المنخفض (بوتان وكمبوديا وكرواتيا والمالديف وموريشيوس وناميبيا حجم االستھالك ذات تسعة بلدان واستلمت    (د) 
لمواد ل  لإلزالة الكاملةوبابوا غينيا الجديدة وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسيشيل) تمويال

 والبدان األخرى 2014كرواتيا بحلول عام  ،، على سبيل المثال2040إزالة عام قبل الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .2025 عام أو 2020بحلول عام 

 
معتمدة إلدارة إزالة المواد  خطة ال يملكون 5خمسة بلدان أطراف في المادة أربعة من لم تستلم   . 19

على في حالة الجمھورية العربية السورية، تمت الموافقة و. 16إعداد المشروعتمويل  غيرتمويال  الھيدروكلوروفلوروكربونية
في قطاع التبريد وتكييف الھواء  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من  من قدراتطن  12,9إلزالة تمويل 

  ).5جدول الفي المائة من خط األساس ( 9,6، ما يمثل تھا لإلزالةكمشروع مستقل خارج خط
  

من  (طن وروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلالذين ال يملكون خطة معتمدة إلزالة  5البلدان األطراف في المادة . 5الجدول 
   قدرات استنفاذ األوزون)

 المتبقي المشروعات المعتمدة نقطة البداية خط األساس البلد
 11.0     11.0 بوتسوانا*

 118.4     118.4 ليبيا**
 20.5     20.5 موريتانيا

 1.0     1.0 جنوب السودان
 122.1 12.9 135.0 135.0 الجمھورية العربية السورية

 273.0 12.9 135.0 285.9  المجموع
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/39الوثيقة * 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/53الوثيقة ** 
 

 عنھاالمبلغ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةھذه الوثيقة تحليال ألحدث بيانات استھالك بالمرفق الثاني يشمل   . 20
  المعتمدة.اإلزالة خطط  تعالجھاوتدابير الرقابة التي 

 
 المتبقي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

 
في  26ما يقرب من  إزالةإلى المعتمدة حتى اآلن  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة تنفيذ خططسيؤدي   . 21

استھالك في المائة من  51وأكثر من  ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيستھالك الالمائة من خط األساس 
 استھالك إجمالي 6. ويبين الجدول المخلوطة سابقاالوارد في البوليوالت المستوردة  17ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

األطراف في المادة  في جميع البلدان ةالھيدروكلوروفلوروكربونيحسب نوع المادة المتبقي  ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
5.  
 

  )*من قدرات استنفاذ األوزون المتبقي حسب المادة (طن ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونياستھالك  إجمالي. 6الجدول 

 متبقي موافق عليه نقطة البداية خط األساس المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية
% الموافق 

 عليه

 0.83 29.68 32.7260.080.50 123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.68 25.11 26.5726.070.96 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.94 1.900.940.00 141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 44.59 5,960.71 10,705.2910,758.864,797.52 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 30.33 1,398.55 1,992.302,002.25607.30 ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.74 1.500.740.00 21-الھيدروكلوروفلوروكربون
 15.35 16,908.56 20,348.4619,974.613,066.09 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 1.60 2.821.600.00 225- الھيدروكلوروفلوروكربون
 ca  1.801.640.00 1.64 0.00 252- الھيدروكلوروفلوروكربون
 cb  0.700.680.00 0.68 0.00 252- الھيدروكلوروفلوروكربون

                                                 
بوتسوانا وليبيا أدرجت طلبات ، و2015المرحلة األولى من الخطط لجنوب السودان والجمھورية العربية السورية في خطة عمل عام  طلباتأدرج    16

  .2016وموريتانيا في خطة عمل عام 
المواد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية في استھالك  مؤھل للحصول على التمويل علىالالمتبقي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يعتمد استھالك   17

  .طھم لإلزالةفي خط 5المادة بلد طرف في التي اختارھا كل الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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 متبقي موافق عليه نقطة البداية خط األساس المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية
% الموافق 

 عليه

 25.81 24,328.21 33,114.0632,827.478,472.37 المجموع
 51.10 277.28 0.00567.01289.73  ب**141-الھيدروكلوروفلوروكربونبوليول 

 .الرابع والسبعين * كما في االجتماع
 .المخلوطة سابقاالمستوردة  تالوارد في البوليوال ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون** 

 
  

  قرارات بشأن االمتثالصدور التي تخضع ل 5األطراف في المادة الجزء الثاني: البلدان 
 

لى البلدان إ. ويستند التحليل ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني على الجدول ملخصا المتثال البلدان لتدابير الرقابة يقدم  . 22
  الجزء األول مسألة الترخيص فيما يتعلق بجنوب السودان.وتناول ھذه الوثيقة.  مناالنتھاء قبل  7المادة التي قدمت بيانات 

  
مستوى  األعلى من) 7المادة ( ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونياستھالك  ذات 5البلدان األطراف في المادة . 7الجدول 

  الستھالك المسموح به ا
 مالحظات  البلدان

طن  78 قدرهأعلى من خط األساس من قدرات استنفاذ األوزون طن  79,4 قدره استھالك الديمقراطيةجمھورية كوريا الشعبية 
 80 وقدرهأقل من الحد األقصى لالستھالك المسموح به  هولكنمن قدرات استنفاذ األوزون 

تمت الموافقة على المرحلة و. 26/1518 القراراستنفاد األوزون بموجب  من قدراتطنا 
وفي اجتماعھا الرابع والسبعين، . 19الرابع والخمسين في االجتماع اإلزالة األولى من خطة

 2014أن جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية قدمت بياناتھا لعام  يةلجنة التنفيذالالحظت 
  ).54/1اللتزاماتھا لھذا العام (التوصية  تمتثلكانت  أنھا أوضحتالبيانات وأن 

أن إكوادور قدمت بياناتھا لعام الرابع والخمسين في اجتماعھا  يةلجنة التنفيذالالحظت  إكوادور
  ).54/1(التوصية اللتزاماتھا لھذا العام  تمتثلكانت  أنھا أوضحتالبيانات  وأن 2014

طن  8,3 قدرهاستنفاد األوزون أقل من خط األساس  من قدراتطن  4,75 قدره استھالك  20غواتيماال
 4,35 وقدرهى من الحد األقصى لالستھالك المسموح به استنفاد األوزون وأعل من قدرات

في  يةلجنة التنفيذالالحظت و. 26/1621استنفاد األوزون بموجب المقرر  من قدراتطن 
 أوضحتالبيانات  وأن 2014بياناتھا لعام أن غواتيماال قدمت  الرابع والخمسين اجتماعھا

الشريحة الثالثة من خطة وقدمت ). 54/1اللتزاماتھا لھذا العام (التوصية  تمتثلكانت  أنھا
في باإلزالة حقق التزامھا تالتي تبين أن غواتيماال لم  الخامس والسبعينفي االجتماع اإلزالة 

اللجنة التنفيذية في حالة  ستنظرمع اللجنة التنفيذية. ولذلك،  ھافي اتفاقالوارد  2013عام 
  اتفاقھا.بعلق البلد فيما يت

ألمانة، على وجه لقدم بأن تليبيا  يةلجنة التنفيذاللبت ا، طالرابع والخمسين افي اجتماعھ ليبيا
محدثة مع معايير عمل ، خطة 2015 /أيلولسبتمبر 15، وفي موعد ال يتجاوز السرعة

تقديم  وجاري). 54/5(التوصية  بسرعة محددة زمنيا لضمان عودة الطرف إلى االمتثال
نظام و. الخامس والسبعينإلى االجتماع  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةخط

 أعلى من كان 2014و  2013 ياالستھالك في عام أن بلدالولكن ذكر  معمول بهالترخيص 
مع خطة العمل المقدمة إلى  تتوافق عندماليبيا األھداف التي، وتحدد خطة خط األساس. 

لم و. 2018تدابير الرقابة القائمة حتى عام لضع البلد في حالة عدم امتثال ست، يةلجنة التنفيذال

                                                 
 80,0إلى ما ال يزيد عن:  2013استنفاد األوزون في عام من قدرات طن  90,6من روكلوروفلوروكربونية للمواد الھيدخفض استھالكه بالبلد  يلتزم   18

والمستويات المسموح بھا  ،2017و  2016و  2015 األعوام استنفاد األوزون في من قدراتطن  70,16و؛ 2014استنفاد األوزون في  من قدراتطن 
استنفاد  من قدراتطن  31,8من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إنتاجه  بخفض أيضا يلزموالالحقة. والسنوات  2018عام  في بروتوكولالبموجب 

استنفاد األوزون في عام  من قدراتطن  27,6و؛ 2014 عام استنفاد األوزون في من قدراتطن  ,29إلى ما ال يزيد عن:  2013األوزون في عام 
والسنوات  2018عام في بروتوكول الوالمستويات المسموح بھا بموجب  ،2017و  2016 عامي ن فياستنفاد األوزو من قدراتطن  24,84و؛ 2015

  الالحقة.
بعمل آلية بروتوكول  المساسعلى أساس أن الموافقة كانت دون اإلزالة المرحلة األولى من خطة  على وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ   19

  ).73/57مونتريال لمعالجة عدم االمتثال (القرار 
البيانات بعد االنتھاء من وضع بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال، قدمت غواتيماال إلى أمانة األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف    20

المواد استنادا إلى بيانات تقرير التحقق. ونتيجة لذلك، تم تنقيح بيانات استھالك  2015 / تشرين األولأكتوبر 12في  2014و  2013 لعامي المنقحة
من طن  4,26، ومن 2013استنفاد األوزون في عام  من قدراتطن  9,84استنفاد األوزون إلى  من قدراتطن  9,98من الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  .2014األوزون في عام  استنفاد من قدراتطن  4,75استنفاد األوزون إلى  قدرات
إلى ما ال يزيد  2013استنفاد األوزون في عام  من قدراتطن  11,3من  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةغواتيماال بتخفيض استھالكھا تلتزم    21

  والسنوات الالحقة. 2015؛ والمستويات المسموح بھا بموجب البروتوكول في عام 2014استنفاد األوزون في عام  من قدراتطن  4,35عن: 
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 مالحظات  البلدان
متثال لتدابير االضع البلد في حالة عدم ستالتي  اإلزالة اللجنة التنفيذية على خطط توافق

في الوثيقة ووضعت ھذه المسألة عمل دون المساس بعمل لجنة التنفيذ. الالرقابة أو خطط 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/53.  

  
  ةللمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيالجزء الثالث: بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية 

 
  .البرامج القطرية يعرض ھذا القسم تحليال للبيانات الواردة في تقارير بيانات  .23

 
 ستھالكاالمقابل  ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني إنتاج

 
 2010منذ عام والثالثة الرئيسية.  ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيمستويات إنتاج واستھالك لتحليال  8الجدول يقدم   . 24

  .2014إلى 2010 للفترة من ستھالكاالمستويات  اعلى منثالثة ال ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيمستويات إنتاج كانت 
 

 الثالثة الرئيسية (طن ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيمقابل استھالك  ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني. إنتاج 8الجدول 
  )من قدرات استنفاذ األوزون

 2014 2013 2012 2011 2010 ةالھيدروكلوروفلوروكربونيالمادة 
 اإلنتاج

 20,266.4  18,769.0  23,552.4  21,665.7  20,817.8  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 9,560.2  9,583.6  12,884.4  12,311.5  10,762.0  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,076.8  1,102.0  1,440.4  1,759.8  1,979.2  ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 االستھالك
 * 17,797.5 22,574.3 20,783.819,848.6 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 * 9,027.8 11,735.9 10,846.711,978.2 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 * 1,014.5 1,443.1 1,977.31,828.0 ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

  االستھالك -اإلنتاج 
 * 34.01,817.1978.1971.5 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 * 84.7333.31,148.5555.8- ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 * 2.787.5-68.2-1.9 ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 .2014 البرامج القطرية لعام تقرير بيانات 5بلدا من البلدان األطراف في المادة  نوقدم عشري* لم 
 
  

   ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيالتوزيع القطاعي الستھالك 
  

لمواد لالمصدر الوحيد للمعلومات عن التوزيع القطاعي البرامج القطرية تمثل تقارير بيانات   . 25
التوزيع القطاعي  9يعرض الجدول  ،. وبناء على ھذه التقارير5األطراف في المادة  في البلدان ةالھيدروكلوروفلوروكربوني

كانت ، 2013في عام و. 2013 إلى 2009 من لفترةللجميع البلدان  ةلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيااستھالك جمالي إل
تليھا و) اإلجماليفي المائة من  39رغوة (أكثر من الھي  ةلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيل اكبر استھالكاألالقطاعات الثالثة 
 ةلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونياوكلما تتقدم إزالة في المائة).  29في المائة)، وقطاعات خدمات التبريد ( 30صناعة التبريد (

  وتصنيع التبريد، يصبح قطاع خدمات التبريد أكثر أھمية. الرغاوىقطاعي في 
 
من قدرات استنفاذ  ) (طن2014- 2009( ةلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونياستھالك ال يتوزيع القطاعال. 9جدول ال

  )*األوزون

 2013 2012 2011 2010 2009 القطاع
 262.2 76.4137.8153.4170.5 اإليروسول

 11,014.2 11,952.713,226.414,155.314,004.5 الرغوة

 14.2 7.523.119.119.4 مكافحة الحرائق

 8,520.9 9,385.110,456.510,118.310,287.5  صناعة التبريد

 8,244.6 8,052.19,842.09,252.911,441.1 خدمات التبريد

 514.4 500.5549.5632.0634.4 المذيبات

 15.5      26.7 عوامل اإلرغاء
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 2013 2012 2011 2010 2009 القطاع

     12.811.7  التبغ

 28,586.0 30,013.734,247.034,331.136,557.4 المجموع
  2014البرامج القطرية لعام  تقرير بيانات 5بلدا من البلدان األطراف في المادة  نوقدم عشري* لم 

 
 التصنيعوفقا لمستوى االستھالك وحجم قطاع  ةلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيايختلف التوزيع القطاعي الستھالك   . 26
على النحو التالي: الصين، باعتبارھا  البلدان ترتيب، حيث يتم 10في الجدول  على النحو المبين 5األطراف في المادة بلدان لل

  وبلدان أخرى. امستھلك بلدا 14أكبر و ،ةلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيلأكبر مستھلك (ومنتج) 
 

من قدرات استنفاذ  البلدان (طن ترتيب حسب ةلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونياستھالك ال يتوزيع القطاعال. 10جدول 
  )األوزون

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 الصين

  186.2 137.8 59.670.595.4   اإليروسول

  7,404.0 7,473.9 7,475.88,388.59,576.09,031.0 الرغوة

             مكافحة الحرائق

  5,602.0 6,014.3 6,227.66,795.06,740.36,586.7 صناعة التبريد

  3,161.7 3,103.8 3,814.03,982.03,827.04,857.8 خدمات التبريد

  484.8 466.0 467.0497.1514.1524.1 المذيبات

             عوامل اإلرغاء

        12.811.7 التبغ

 16,838.7 17,195.8 17,997.119,733.820,727.821,094.9 المجموع للصين

 بلدا مستھلكا 14أكبر 

 * 124.4 76.477.682.975.2 اإليروسول

 * 2,631.0 3,132.63,798.83,563.83,932.2 الرغوة

 * 12.9 6.721.216.816.8 مكافحة الحرائق

 * 2,072.0 2,398.12,844.42,503.62,971.5 صناعة التبريد

 * 3,016.2 2,105.93,357.93,206.04,217.4 خدمات التبريد

 * 43.5 0.743.981.177.1 المذيبات

             عوامل اإلرغاء

             التبغ
 * 7,900.1 7,720.410,143.79,454.211,290.1 بلدا مستھلكا 14المجموع ألكبر 

 بلدان أخرى

        0.00.6 اإليروسول

 * 909.3 1,344.21,039.21,015.61,041.3 الرغوة

 * 1.3 0.81.82.42.6 مكافحة الحرائق

 * 434.6 759.5817.1874.4729.4 صناعة التبريد

 * 2,124.6 2,132.22,502.12,219.92,365.8 خدمات التبريد

 * 4.9 32.88.636.833.3 المذيبات

 * 15.5      26.7 عوامل اإلرغاء

             التبغ

 * 3,490.1 4,296.24,369.54,149.14,172.4 المجموع للبلدان األخرى
 2014 البرامج القطرية لعام تقرير بيانات 5بلدا من البلدان األطراف في المادة  نوقدم عشري* لم 
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 22-الھيدروكلوروفلوروكربون الثالثة الرئيسية، وھي ةلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيلالتوزيع القطاعي  يرد  . 27
مستمرا في  انخفاضا. ويبين التحليل 11في الجدول  ب142-ب والھيدروكلوروفلوروكربون141-والھيدروكلوروفلوروكربون

  .2010من عام وبخاصة استھالك ھذه المواد، 
  

 (طن 5األطراف في المادة الرئيسية المستھلكة في البلدان  ةلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيل. التوزيع القطاعي 11الجدول 
  ) *من قدرات استنفاذ األوزون

 2013 2012 2011 2010 2009 القطاع

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 116.4 124.9 42.495.7103.9 اإليروسول

 1,785.7 2,077.3 1,590.21,772.91,725.7 **الرغوة

 0.1 0.1 0.011.16.2 مكافحة الحرائق

 7,971.3 9,475.6 8,610.29,641.49,270.7 صناعة التبريد

 7,908.5 10,867.4 7,491.39,262.58,712.8 خدمات التبريد

   29.0 32.20.329.3 المذيبات

 15.4      26.7 عوامل اإلرغاء

           التبغ

 17,797.5 22,574.3 17,793.020,783.819,848.6 22- إجمالي الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 145.8 45.4 34.141.349.4 اإليروسول

 7,666.4 10,201.9 7,947.99,376.210,412.3 الرغوة

 6.7 9.3 4.26.0   مكافحة الحرائق

 529.6 782.7 749.0789.6814.7 ***صناعة التبريد

 168.7 96.4 125.977.798.7 خدمات التبريد

 510.6 600.2 466.5546.0597.1 المذيبات

           عوامل اإلرغاء

      12.811.7 التبغ

 9,027.8 11,735.9 9,336.110,846.711,978.2 ب141- إجمالي الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0 0.2 0.00.20.1 اإليروسول

 867.1 986.8 1,605.51,503.91,401.7 ****الرغوة

           مكافحة الحرائق

 6.5 11.2 3.86.511.1 صناعة التبريد

 140.9 445.0 396.9466.0414.8 خدمات التبريد

     0.70.60.3 المذيبات

           عوامل اإلرغاء

           التبغ

 1,014.5 1,443.1 2,006.91,977.31,828.0 ب142- إجمالي الھيدروكلوروفلوروكربون

 746.2 804.1 877.7639.3676.3 األخرى ةلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيا

 28,586.0 36,557.4 30,013.734,247.034,331.1 المجموع
 2014 البرامج القطرية لعام تقرير بيانات 5بلدا من البلدان األطراف في المادة  نوقدم عشري* لم 

 .كعامل إرغاء مساعد** مستخدمة 
 التبريد. أجھزة*** مستخدمة لعزل 

 .المسحوبة بالضغط**** مستخدمة إلنتاج رغوة البوليسترين 
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  البرامج القطريةمعلومات أخرى من تقارير 
 

 تم تدريبھم، الذينالجمارك وفنيي خدمة التبريد  ضباطمعلومات عن عدد البرامج القطرية أيضا تقارير بيانات تقدم   . 28
لمواد اوأسعار  ،وإعادة استخدامھاالتي يتم استردادھا  ةالھيدروكلوروفلوروكربونيغازات التبريد كميات و

  والمواد البديلة. ةالھيدروكلوروفلوروكربوني
 

 الجمارك والفنيين ضباطتدريب 
 

على  فنيا 43,015تم تدريب وارك، الجم ضباطمن  9,884 عدد إجمالي قدره، تم تدريب 2013 عام بناء على بيانات  . 29
على ، فنيا 32,076 وتم اعتماد، ةلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيااسترداد وإعادة تدوير  ھاممارسات الخدمة الجيدة بما في

  .الذين يتم تدريبھمالجمارك والفنيين  ضباطھذه البيانات زيادة عدد  وتبين .12في الجدول  المبين
 

  الجمارك والفنيين* ضباط. تدريب 12الجدول 
 **2013 2012 المنطقة

     ضباط الجمارك الذين تم تدريبھم
 1,4702,614 أفريقيا

 1,5312,271 آسيا ومنطقة المحيط الھادي
 449927 أوروبا

 1,2034,072 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 4,6539,884 إجمالي عدد ضباط الجمارك الذين تم تدريبھم

     فنيو الخدمة الذين تم تدريبھم
 2,1623,539 أفريقيا

 2,5429,295 آسيا ومنطقة المحيط الھادي
 4,5175,078 أوروبا

 4,40425,103 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 13,62543,015 إجمالي عدد فنيي الخدمة الذين تم تدريبھم

     اعتمادھم فنيو الخدمة الذين تم
 2,0192,162 أفريقيا

 2,0098,376 آسيا ومنطقة المحيط الھادي
 4,3024,637 أوروبا

 1,64716,901 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 9,97732,076 اعتمادھم إجمالي عدد فنيي الخدمة الذين تم

  2014 البرامج القطرية لعام تقرير بيانات 5بلدا من البلدان األطراف في المادة  نوقدم عشري* لم 
بيانات عن البعض البلدان لم تبلغ و. 2012عن أي بيانات تراكمية لعام  تبلغ لمعدة بلدان أن  إلى 2012كبيرة من عام الزيادة ال يعزى سبب** قد 
 التي أبلغ عنھا سابقا. 2014 ة لعامالتراكمي

 
  تدويرالوإعادة  االسترداد

 
في عام  22-الھيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  1,803,4 إجمالي قدره استردادبناء على أحدث البيانات، تم   . 30

 .13مبين في الجدول ال على النحوطن متري،  1,556,2استخدام ،من بينھا أعيد 2013
 

  استخدامه (طن متري)* والمعاد المسترد 22-الھيدروكلوروفلوروكربون. 13الجدول 
 2013 2012 المنطقة
 مسترد
 103.116.6 أفريقيا

 0.00.6 آسيا ومنطقة المحيط الھادي
 38.346.9 أوروبا

 322.71,739.2 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
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 2013 2012 المنطقة
 464.11,803.4 المجموع

 معاد استخدامه
 102.017.1 أفريقيا

 0.03.0 آسيا ومنطقة المحيط الھادي
 32.743.8 أوروبا

 148.41,492.2 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 283.11,556.2 المجموع

 2014 البرامج القطرية لعام تقرير بيانات 5بلدا من البلدان األطراف في المادة  نوقدم عشري* لم 
 

 والبدائل ةلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونياأسعار 
 

 ذكرت معظم البلدانو. 1422والبدائل في الجدول  ةالھيدروكلوروفلوروكربونيالمواد متوسط أسعار تم تلخيص   . 31
ي يمكن أن ذأساسا من تجار التجزئة والموردين، ال المقدمسعار األمتوسط  البرامج القطرية في تقرير 5األطراف في المادة 

 23)فوب( التسليم على ظھر السفينة يھ المشروعاتشمل الضرائب وتكاليف النقل. ومع ذلك، بيانات األسعار في مقترحات ي
  عادة من المستوردين. يحصل عليھا التي

 
  والبدائل ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني. متوسط سعر 14الجدول 

المرتبة  (دوالر  سعر البلدان متوسط السعر (دوالر أمريكي/كجم) المواد المستنفذة لألوزون
 أمريكي/كجم)

عدد البلدان 
المبلغة عن السعر

)2014(  
 ازداد انخفض 2014 2013 2012 2011 2010 2009

(الجمھورية  1,32 11 18 7.77 6.65 6.73 6.73 6.02 5.00ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 23,54الدومنيكية) إلى 
  (تشيلي)

46 

(الجمھورية  1,50 27 50 10.08 9.24 10.06 9.28 8.61 7.35 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
الدومنيكية) إلى 

  (جزر كوك) 55,91

114 

(البرازيل) إلى  0,73 18 7 18.02 20.20 20.49 20.97 21.08 24.36   أ)600(ھيدروكربون  نأيزو بيوتي
  )ا(إريتري 85,00

53 

إلى  (البرازيل) 0,68 6 9 21.26 14.38 15.60 22.23 21.79 20.53 ) 290بروبين (ھيدروكربون 
  (باراغواي) 85,35

35 

(الصين) إلى  2,95 51 25 13.30 13.65 14.96 16.64 15.14 12.52  أ134- ھيدروفلوروكربون
  (إريتريا) 70,00

104 

(الجمھورية  R-404A  16.13 18.67 20.68 18.71 15.41 15.11 24 45 3,20 المادة
الدومينيكية) إلى 

  (ناميبيا) 85,40

98 

(الصين وإيران  R-407C  16.95 20.80 21.36 19.04 16.06 15.19 15 42 3,50 المادة
اإلسالمية)  -(جمھورية 

  (ناميبيا) 83,60إلى 

87 

  R-410A المادة
  

(الجمھورية  2,50 42 26 15.28 16.05 19.91 21.70 20.26 16.44
العربية السورية) إلى 

  (ناميبيا) 76,70

99 

 
  R-507A المادة

(الجمھورية  3,20 18 9 12.21 13.59 15.84 20.78 17.55 17.48
الدومينيكية) إلى 

(الرأس  39,00
  األخضر)

45 

 * تم استبعاد جميع المدخالت بالصفر
  
  

                                                 
  بلدا على بيانات أسعار لكل من المواد المستنفذة لألوزون والمواد البديلة  45يحتوي العديد من تقارير بيانات البرامج القطرية المقدمة من    22
المواد المستنفدة  من راد كلستيال FOB) التسليم على ظھر السفينة (فوب ، متوسط سعرةعيا، طوبتقديم) الحكومات 4(ب) ( 68/4لقرار طالب ا   23

  صيغة البرامج القطرية المنقحة. المواد المستنفدة لألوزون في  وبدائللألوزون 
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  المسائل المتعلقة بتقارير بيانات البرامج القطرية
 

البيانات مع  في مواعيدھا واختالفتم تحديد مسألتين: تقديم التقارير  ،البرامج القطريةاستعراض تقارير بيانات  أثناء  . 32
 .7المادة  بيانات

  
  في مواعيدھاالبرامج القطرية تقديم تقارير بيانات 

 
على  2014الحظت األمانة تقدما وخاصة لعام ، البرامج القطرية في مواعيدھام تقارير بيانات ياستعراض تقدأثناء   . 33

 2014البرامج القطرية لعام تقارير  لم يتم تقديمھذه الوثيقة،  من االنتھاء. ومع ذلك، حتى وقت 15مبين في الجدول ال النحو
لعام البرامج القطرية تحليل كامل لبيانات  عملمن األمانة . ونتيجة لذلك، لم تتمكن 5لعشرين بلدا من البلدان األطراف في المادة 

عدد من المقترحات  صدر، 24وكاالتخالل االجتماع التنسيقي المشترك بين الوفي عدة جداول).  حسبما تم توضيحه( 2014
في مواعيدھا، بما في ذلك: إرسال رسالة سنوية من الرئيس  البرامج القطرية تقديم تقارير بيانات على تشجيعالكيفية  عن

 /إلى وحدات األوزون الوطنية في يناير البرامج القطريةتقرير بيانات بتقديم  ھملباتط 5المادة  األطراف في لبلدانلالتنفيذي 
كشرط  البرامج القطريةبيانات  ضرورة بشأنلجنة التنفيذية من ال أكثر صرامة قرار ويطلب / شباط،أو فبراير كانون الثاني

في ضوء  البرامج القطريةبيانات  لتقديم تقاريرالتوقيت المناسب  عنإضافة تعليقات محددة مع ؛ على التمويلمسبق للموافقة 
درج في يأن ب ومطالبة اليونيب ،التعزيز المؤسسيمشروع الموافقة على  بعدإلى البلدان  ترسل"اللجنة التنفيذية" وجھات نظر 

، البرامج القطريةتقديم تقارير بيانات  حولمناقشات المسئول الوطني المعني باألوزون جدول أعمال اجتماعات الشبكة مع 
ضل ثمانية أسابيع قبل االجتماع األول للجنة التنفيذية؛ مشددا على ضرورة تقديم البيانات في أقرب وقت ممكن في السنة، ويف

  ھذا الشأن.لاللجنة التنفيذية تصدره المعلقة عمال بقرار  البرامج القطريةتقارير  لديھا وإرسال رسائل إلى البلدان التي
 

 2014البرامج القطرية لعام تقارير بيانات  التي لديھاإلى حكومات البلدان رسالة إرسال في قد ترغب اللجنة التنفيذية   . 34
لن تتمكن  بدون ھذه التقارير، إلى أنه ةفي أقرب وقت ممكن مشيرالبرامج القطرية على تقديم تقارير بيانات  مالمعلقة لحثھ

  ذات الصلة.ومستويات اإلنتاج  تحليالت استھالك المواد المستنفدة لألوزوناألمانة من تنفيذ 
 

  البرامج القطريةقديم تقارير بيانات . المعدالت الشھرية لت15الجدول 
 **2014 *2013 2012 2011 الشھر

  تراكمي  البلدان
 (%) 

  تراكمي  البلدان
(%) 

  تراكمي  البلدان
(%) 

  تراكمي  البلدان
(%) 

         0.69 1 0.69 1 يناير/ كانون الثاني

 1.39 2 0.69 1     1.38 1 فبراير/ شباط

 11.11 14 2.76 3 3.45 4 3.45 3 مارس/ آذار

 44.44 48 28.97 38 16.55 20 16.55 20 أبريل/ نيسان

 61.11 24 53.10 35 42.07 36 41.38 35 مايو/ أيار

 72.22 16 60.69 11 53.79 17 53.79 18 يونيه/ حزيران

 78.47 9 64.83 6 59.31 8 60.00 9 يوليه/ تموز

 80.56 3 68.97 6 64.14 7 64.83 7 أغسطس/ آب

 85.42 7 84.14 22 73.10 13 79.31 21 سبتمبر/ أيلول

 86.81 2 92.41 12 84.83 17 84.83 8 أكتوبر/ تشرين األول

  86.81  0 93.79 2 85.52 1 87.59 4 نوفمبر/ تشرين الثاني

  86.81  0 93.79  0 86.21 1 87.59   0 ديسمبر/ كانون األول

بعد ديسمبر/ كانون 
 األول

16 98.62 16 97.24 7 98.62 0  86.81  

   125   143   141   143 المجموع

 . لم تقدم بعد من جمھورية أفريقيا الوسطى.2015 / تشرين األولأكتوبر 9(*) حتى 
 .2015 / تشرين األولأكتوبر 9(**) حتى 

 

                                                 
  .2015أغسطس/ آب إلى سبتمبر/ أيلوا  31عقد في مونتريال في الفترة من    24
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  7المادة وبيانات البرامج القطرية تناقضات البيانات بين تقارير بيانات 
 

البرامج تقارير بيانات  تذكر لعدة أسباب: 7المادة ن بيانات عيمكن أن تختلف البرامج القطرية من المسلم به أن بيانات   . 35
كمية المادة المستخدمة في سنة معينة حسب القطاع (ويمكن أن تشمل كميات من المخزونات المستوردة من السنوات القطرية 

 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون كروذُ  ،زائد الواردات الصادرات لى اإلنتاج ناقصإ 7المادة ستند بيانات تالسابقة)، بينما 
أخطاء و ،7المادة ضمن بيانات  ولكنه لم يذكر البرامج القطرية ضمن بيانات اسابقالمخلوطة الوارد في البوليوالت المستوردة 

كما  2014لعام  7المادة وتقارير  التقارير القطرية بيانات فيالبيانات. ومع ذلك، تم تحديد اختالفات ال وإكمالفي بيانات اإلبالغ 
  .16مبين في الجدول على النحو ال

 
 2014 لعام 7المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في التقارير القطرية والمادة  بين بيانات استھالك االختالفات. 16الجدول 

  )من قدرات استنفاذ األوزون (طن
التعزيز الوكالة لمشروع  البلد

 المؤسسي
بيانات المادة 

7 
بيانات 

البرنامج 
 القطري

بوليول  االختالف
-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب*141
 UNDP 276.1240.4-35.7 35.7 األرجنتين
 UNEP 1.2-0.03-1.3 0.0 باربادوس
 UNDP 12.60.0-12.6 -0.1 كوستاريكا

 UNDP 13.813.1-0.7 0.7 كوبا
 UNIDO 320.3307.1-13.2 13.2 مصر
 UNEP 3.02.4-0.7 0.0 جامايكا
 UNDP 466.5463.4-3.1 0.0 ماليزيا
 UNIDO 720.3723.73.4 0.0 المكسيك
 UNEP 49.138.3-10.8 10.8 المغرب
 UNIDO 123.8124.40.5 0.0 تركيا

 0.0 2.6-2.70.1 اليونيب تركمنستان
 5.7 17.5-17.80.3 اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  أورغواي

 .7في المادة عنھا  وغير مبلغالوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون (*)
 

) أو ألطراف بروتوكول البرامج القطرية للجنة التنفيذية (بيانات سواءنظرا ألھمية األخطاء في اإلبالغ عن البيانات   . 36
بروتوكول مونتريال و/ أو  الواردة في متزاماتھلال 5البلدان األطراف في المادة ) من حيث امتثال 7المادة  (بياناتمونتريال 

الوكاالت الثنائية والمنفذة  في مطالبة، قد ترغب اللجنة التنفيذية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يالتدريج للتخفيض ھمتفاقاتال
  البيانات. تاختالفافي معالجة  5طراف في المادة األمساعدة البلدان ب المعنية

 
  البرامج القطريةتقارير بيانات ل ةمنقحال الصيغة

 
لتبسيط نظام اإلبالغ عن البرامج القطرية تقرير بيانات ل صيغة منقحة)، أعدت األمانة 5(ب) ( 74/9استجابة للمقرر    .37

المواد بدائل والطاقة  / تعريفاتأسعار مثلن معلومات إضافية ي، وتضملھا المعلومات التي لم تعد ھناك حاجة وحذفالبيانات، 
، ركزت البرامج القطريةتقرير بيانات  صيغة تنقيحخالل عملية وذلك. أتيح وأسعارھا، حيثما  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 تلك ھاعتبار التقارير المختلفة بما فيمع األخذ بعين اال 5البلدان األطراف في المادة البيانات التي ستقدمھا  أنسباألمانة على 
  الشكل. التي طرأت علىمعلومات عن التغييرات الرئيسية  17. ويقدم الجدول واالقتصادي التكنولوجيالتقييم من فريق  الواردة
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 المنقحةالبرامج القطرية : التغييرات الرئيسية المقترحة في تقارير بيانات 17الجدول 
  

 تعليقات التغييرات التي طرأت على تقرير بيانات البرامج القطرية مةالقسم حسب الصيغة القدي
 مضافمحذوف

ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون  ألف: بيانات عن المواد المراقبة
سابقا  في البوليوالت المخلوطةالوارد 

في إجمالي  يعد مدرجا. (لم المستوردة
المواد خط استھالك 

ينبغي  التي الھيدروكلوروفلوروكربونية
األوزون أمانة مع منھجية  أن تتسق

 البيانات)عن بالغ لإل
 

"استخدام و"عوامل التصنيع" أعمدة 
  مختبر"ال

 حسبأعمدة جديدة لجمع البيانات 
 القطاعات الفرعية والتطبيقات

 ،وحصص االستيراد والمخزون
مراقبة حظر واردات المواد لو

المستنفدة لألوزون. تم تغيير اسم ھذا 
 "1ألف.  "القسمى إلالقسم 

 
جدول جديد  أضيف

ليه باسم إويشار للھيدروفلوروكربون 
  ".2ألف.  "القسم

يبقى القسم ألف كما ھو مع 
  التغييرات المذكورة.

 القسم كله 
  

  ال يطبق القسم باء القديم  ال يطبق

: اإلجراءات التنظيمية باء
  الداعمةوواإلدارية 

 
: التقييم الكمي لبرنامج جيم

  اإلزالة

  تراخيص/ حصص االستيراد الصادرة
  

  تراخيص/ حصص التصدير الصادرة
  

  برامج التدريب
  

  االسترداد/ إعادة التدوير/ إعادة االستخدام

 بيانات أسعار تسليمجمع لعمود جديد 
) التي فوب( السفينة على متنالشحنة 

يتم الحصول عليھا من المستوردين 
عادة في حين أن بيانات أسعار المورد 

التجزئة يمكن أن تشمل  وتاجر
الضرائب وتكاليف النقل. وسمي ھذا 

 "1باء.  قسمالالقسم "
 

جدول جديد ألسعار بدائل  أضيف
ليه إالمواد المستنفدة لألوزون ويشار 

 "2باء.  باسم "القسم
 

جدول جديد لتكاليف الطاقة أضيف 
  "3باء.  ليه باسم "القسمإويشار 

أصبح القسم جيم القديم ھو القسم 
  الجديد باء

دال: التقييم الكمي لعملية خطة 
إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  ال يطبق القسم دال القديم. ال يطبق القسم كله

ھاء: التعليق حسب الوكالة 
  (الوكاالت) الثنائية/ المنفذة

القسم ھاء القديم ھو أصبح القسم  ال يطبق ال يطبق
حسب تعليقات الالجديد: جيم 
الثنائية/ (الوكاالت) كالة الو

  المنفذة 
  

المنقحة إلى الوكاالت الثنائية البرنامج القطري صيغة تقرير  ت، قدمالمشترك بين الوكاالت ياالجتماع التنسيقفي   . 38
ألنه ينبغي بدائل المواد المستنفدة لألوزون إلى البيانات إضافة . وأعرب عن مخاوف بشأن: من أجل وضع مدخالتھموالمنفذة 

 استجابةالمنقحة  صيغة تقارير البرامج القطريةأن تكاليف الطاقة قد أدرجت في  ووضحأسعار الطاقة.  وعن ة،كون اختياريتأن 
كانت تتطلب معلومات بسيطة فقط مثل مجموعة من  وأنه) 74/9(المقرر  الرابع والسبعينفي االجتماع  التي جرت لمناقشاتل

لتحديد  مبكرا مھمة ألن المعلومات كانت مفيدةتقديم البيانات الھامة  وضرورة البرامج القطرية ياناتب األسعار. وكانت قاعدة
، المادةعلى أساس  اإلجماليةتحليل بيانات االستھالك واإلنتاج من أجل ، 7في المادة االختالفات مع البيانات المبلغ عنھا 

  االمتثال الممكنة. لمسائل امبكر اتقييم عدم االمتثال، وإعطاء لجنة التنفيذخطر ل معرضةلبلدان التي قد تكون ل المبكرتحديد وال
 

فيھا اللجنة التنفيذية. وسيتم وضع دليل  لكي تنظررد في المرفق الثالث لھذه الوثيقة توتم تنقيح الصيغة كما ينبغي   . 39
شمل معلومات لتيسير تقديم يالمنقحة وسالبرامج القطرية بعد الموافقة على صيغة تقرير البرامج القطرية بيانات لتقديم تقارير 

  .على اإلنترنت من خالل نظام اإلبالغ اإللكتروني أواكسل  نموذجالبيانات باستخدام 
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  التوصية
 

  :في قد ترغب اللجنة التنفيذية  . 40
 

  ما يلي:ب اإلحاطة علما(أ) 
 

الوثيقة  ة فيمتثال الوارداالوآفاق  البرامج القطرية وثيقة بيانات  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19       

     
نظام الباستخدام  2014عام  بياناتقدموا التي قدمت بيانات)  125 الـ (من بين بلدا 100أن   )2(

 على شبكة اإلنترنت.اإللكتروني 
  :أن تطالب(ب) 

 
حكومة ولترخيص، ل ھامساعدة حكومة جنوب السودان في إنشاء نظام اليونيب باالستمرار في  )1(

للمواد  العاجلةتشمل تدابير الرقابة كي لترخيص لل ھافي تعديل نظام اموريتاني
للمواد رسمي النظام الحصص  االنتھاء من، وحكومة بوروندي في الھيدروكلوروفلوروكربونية
  ؛السادس والسبعين، وتقدم تقرير إلى االجتماع الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
في معالجة اختالفات  5المادة  األطراف فيمساعدة البلدان ب المعنية ة والمنفذةالثنائيالوكاالت   )2(

  ؛7تقارير البرامج القطرية والمادة  البيانات بين
 
 2014البرامج القطرية لعام تقارير بيانات  التي لديھاإلى حكومات البلدان  رسالةإرسال باألمانة و  )3(

لن  ،دون ھذه التقاريربإلى أنه  ةفي أقرب وقت ممكن، مشيرقارير ھذه التالمعلقة لحثھا على تقديم 
  المواد المستنفدة لألوزون ذات الصلة؛ مستويات استھالك وإنتاج تحليالت تتمكن األمانة من إجراء 

 
ھذه الوثيقة، بالواردة في المرفق الثالث البرامج القطرية تقارير بيانات لمنقحة الصيغة العلى  وأن توافق  (ج)

إلى األمانة البرامج القطرية  بياناتتقارير  ه ينبغي تقديمأنب مع العلمدليل، ال إكمالاألمانة  منطلب تو
  .2017 عام منقحة منالصيغة الباستخدام 
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ANALYSIS OF METHYL BROMIDE IN A5 COUNTRIES  
 

Country Source Year of 
Latest 

Consumption 

Baseline Latest 
Consumption

Compliance 
Decision 

Remarks Date 
Approved 

Argentina A7 2014 411.3 165.2   Country with approved projects 
for complete phase-out of MB 

Mar-02 

Chile A7 2014 212.5 162.2 Decision 
XVII/29 

Country with approved projects 
for complete phase-out of MB 

Apr-10 

China CP 2014 1,102.1 50.0   Country with approved projects 
for complete phase-out of MB  

Dec-03 

Cote d'Ivoire A7 2014 8.1 3.0   Country with approved projects 
for complete phase-out of MB 

Apr-04 

Egypt A7 2014 238.1 6.0   Country with approved projects 
for complete phase-out of MB. A 
project has been submitted to the 
74th meeting for the phase-out of 
MB used in high moisture dates. 

Nov-08 

Guatemala A7 2014 400.7 225.1 Decision 
XVIII/26 

Country with approved projects 
for complete phase-out of MB 

Nov-09 

Jamaica A7 2014 4.9 2.0   Country with approved projects 
for complete phase-out of MB 

Nov-05 

Jordan A7 2014 176.3 2.4   Country with approved projects 
for complete phase-out of MB 

Nov-99 

Malaysia A7 2014 14.6 6.9   Country with approved projects 
for complete phase-out of MB 

Jul-04 

Saudi Arabia A7 2014 204.1 6.6   Country with approved projects 
for complete phase-out of MB 

Nov-07 

South Africa* A7 2014 602.7 90.1       
South Sudan A7 2013 0.7 0.2       
Sudan (the) A7 2014 3.0 0.7   Country with approved projects 

for complete phase-out of MB 
Nov-02 and 
Nov-14 

Tunisia CP 2014 8.3 6.60   Country with approved projects 
for complete phase-out of MB 
including a project for the 
phase-out of MB in the palm 
dates sector. 

Nov-14 

Viet Nam A7 2014 136.5 25.9   Country with approved projects 
for complete phase-out of MB 

Nov-06 

Yemen A7 2013 54.5 11.0   Country with approved projects 
for complete phase-out of MB 

Nov-08 

*Did not receive funding from the Multilateral Fund for the phase-out of MB. 
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Annex II 
 

HCFC ANALYSIS* 
 

Country Source 
**** 

Year of latest 
consumption 

Baseline Latest 
consumption 

Percentage 
over freeze 

Percentage 
over 10% 
reduction 

Compliance 
decision** 

2014 action 
plan  

target 

Control measures 
addressed by 

HPMPs (approval) 

Afghanistan A7 2014 23.8 20.5 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Albania A7 2014 6.0 1.6 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Algeria A7 2014 62.1 53.7 0.0% 0.0%   20% by 2017 
Angola A7 2014 16.0 13.2 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Antigua and Barbuda A7 2014 0.3 0.0 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Argentina A7 2014 400.7 276.1 0.0% 0.0%   17.5% by 2017 
Armenia A7 2014 7.0 3.2 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Bahamas (the) CP 2014 4.8 2.71 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Bahrain A7 2014 51.9 49.1 0.0% 5.2%   39% by 2020 
Bangladesh A7 2013 72.6 64.9 0.0% 0.0%   30% by 2018 
Barbados A7 2014 3.7 1.2 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Belize A7 2014 2.8 2.4 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Benin A7 2014 23.8 20.0 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Bhutan A7 2014 0.3 0.3 0.0% 0.0%   100% by 2025 
Bolivia (Plurinational State of) A7 2013 6.1 0.4 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Bosnia and Herzegovina A7 2014 4.7 3.4 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Botswana*** CP 2014 11.0 10.51 0.0% 6.1%    
Brazil A7 2014 1,327.3 1,164.7 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Brunei Darussalam A7 2014 6.1 4.0 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Burkina Faso A7 2014 28.9 12.4 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Burundi A7 2014 7.2 6.8 0.0% 5.2%   35% by 2020 
Cabo Verde A7 2014 1.1 0.2 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Cambodia A7 2014 15.0 11.2 0.0% 0.0%   100% by 2035 
Cameroon A7 2014 88.8 68.3 0.0% 0.0%   20% by 2017 
Central African Republic (the) A7 2014 12.0 11.1 0.0% 2.4%   35% by 2020 
Chad CP 2014 16.1 14.62 0.0% 0.9%   35% by 2020 
Chile A7 2014 87.5 74.2 0.0% 0.0%   10% by 2015 
China CP 2014 19,269.0 16,838.7 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Colombia A7 2014 225.6 156.0 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Comoros (the) A7 2014 0.1 0.1 40.0% 55.6%   35% by 2020 
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Country Source 
**** 

Year of latest 
consumption 

Baseline Latest 
consumption 

Percentage 
over freeze 

Percentage 
over 10% 
reduction 

Compliance 
decision** 

2014 action 
plan  

target 

Control measures 
addressed by 

HPMPs (approval) 

Congo (the) A7 2014 10.1 8.7 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Cook Islands (the) A7 2014 0.1 0.0 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Costa Rica A7 2014 14.1 12.6 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Cote d'Ivoire A7 2014 63.8 52.9 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Cuba A7 2014 16.9 13.8 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Democratic People's Republic of 
Korea (the) 

A7 2014 78.0 79.4 1.8% 13.1% Decision 
XXVI/15 

80.00 15% by 2018 

Democratic Republic of the Congo 
(the) 

CP 2014 66.2 16.50 0.0% 0.0%   10% by 2015 

Djibouti CP 2014 0.7 0.57 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Dominica A7 2013 0.4 0.1 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Dominican Republic (the) A7 2014 51.2 36.9 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Ecuador A7 2014 23.5 21.5 0.0% 1.6%   35% by 2020 
Egypt A7 2014 386.3 320.3 0.0% 0.0%   25% by 2018 
El Salvador A7 2014 11.7 8.5 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Equatorial Guinea A7 2014 6.3 5.0 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Eritrea CP 2014 1.1 1.00 0.0% 2.0%   35% by 2020 
Ethiopia A7 2014 5.5 4.3 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Federal Republic of Somalia A7 2013 45.1 16.5 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Fiji A7 2014 8.4 6.7 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Gabon A7 2014 30.2 26.4 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Gambia (the) A7 2014 1.5 0.8 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Georgia A7 2014 5.3 1.2 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Ghana A7 2014 57.3 23.3 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Grenada CP 2014 0.8 0.36 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Guatemala A7 2014 8.3 4.3 0.0% 0.0% Decision 

XXVI/16 
4.35 35% by 2020 

Guinea CP 2014 22.6 6.89 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Guinea Bissau A7 2013 2.8 2.3 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Guyana A7 2014 1.8 0.8 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Haiti A7 2014 3.6 2.7 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Honduras A7 2014 19.9 13.2 0.0% 0.0%   35% by 2020 
India CP 2014 1,608.2 2,437.70 51.6% 68.4%   10% by 2015 
Indonesia A7 2014 403.9 258.0 0.0% 0.0%   20% by 2018 
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Country Source 
**** 

Year of latest 
consumption 

Baseline Latest 
consumption 

Percentage 
over freeze 

Percentage 
over 10% 
reduction 

Compliance 
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2014 action 
plan  

target 
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HPMPs (approval) 

Iran (Islamic Republic of) A7 2014 380.5 342.1 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Iraq A7 2014 108.4 96.8 0.0% 0.0%   13.82% by 2017 
Jamaica A7 2014 16.3 3.0 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Jordan A7 2014 83.0 59.7 0.0% 0.0%   20% by 2017 
Kenya A7 2014 52.2 24.8 0.0% 0.0%   21.1% by 2017 
Kiribati A7 2014 0.1 0.0 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Kuwait CP 2014 418.6 336.17 0.0% 0.0%   39.2% by 2018 
Kyrgyzstan A7 2014 4.1 2.4 0.0% 0.0%   97.5% by 2020 
Lao People's Democratic Republic 
(the) 

A7 2014 2.3 2.0 0.0% 0.0%   35% by 2020 

Lebanon A7 2014 73.5 69.7 0.0% 5.4%   17.5% by 2017 
Lesotho A7 2014 3.5 1.1 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Liberia A7 2014 5.3 3.7 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Libya*** A7 2014 118.4 122.4 3.4% 14.9%    
Madagascar CP 2014 24.9 15.29 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Malawi A7 2014 10.8 9.4 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Malaysia A7 2014 515.8 466.5 0.0% 0.5%   15% by 2016 
Maldives A7 2014 4.6 3.3 0.0% 0.0%   100% by 2020 
Mali CP 2014 15.0 10.18 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Marshall Islands (the) A7 2014 0.2 0.1 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Mauritania*** A7 2013 20.5 20.4 0.0% 10.3%    
Mauritius A7 2014 8.0 7.9 0.0% 10.1%   100% by 2030 
Mexico A7 2014 1,148.8 720.3 0.0% 0.0%   67.5% by 2022 
Micronesia (Federated States of) A7 2014 0.2 0.1 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Mongolia A7 2014 1.4 0.4 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Montenegro A7 2014 0.8 0.7 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Morocco A7 2014 59.7 49.1 0.0% 0.0%   20% by 2017 
Mozambique A7 2013 8.7 8.3 0.0% 5.5%   35% by 2020 
Myanmar A7 2013 4.3 3.0 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Namibia A7 2014 8.4 3.6 0.0% 0.0%   100% by 2025 
Nauru A7 2013 0.0 0.0 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Nepal CP 2014 1.1 0.83 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Nicaragua A7 2014 6.8 5.4 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Niger (the) A7 2014 16.0 14.3 0.0% 0.0%   35% by 2020 
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Nigeria A7 2014 344.9 304.1 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Niue A7 2014 0.0 0.0 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Oman A7 2014 31.5 20.4 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Pakistan A7 2014 247.4 239.8 0.0% 7.7%   10% by 2015 
Palau A7 2014 0.2 0.1 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Panama A7 2014 24.8 19.2 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Papua New Guinea A7 2014 3.3 2.9 0.0% 0.0%   100% by 2025 
Paraguay A7 2014 18.0 17.8 0.0% 10.1%   35% by 2020 
Peru A7 2014 26.9 22.0 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Philippines (the) A7 2014 208.4 149.4 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Qatar A7 2013 86.9 80.7 0.0% 3.2%   20% by 2015 
Republic of Moldova (the) A7 2014 1.0 0.8 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Rwanda CP 2014 4.1 3.28 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Saint Kitts and Nevis A7 2013 0.5 0.3 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Saint Lucia A7 2014 1.1 0.8 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Saint Vincent and the Grenadines A7 2014 0.3 0.1 0.0% 0.0%   100% by 2025 
Samoa A7 2014 0.3 0.1 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Sao Tome and Principe A7 2013 2.2 0.1 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Saudi Arabia A7 2014 1,468.7 1,376.6 0.0% 4.1%   40% by 2020 
Senegal A7 2014 36.2 20.7 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Serbia A7 2014 8.4 8.0 0.0% 6.2%   35% by 2020 
Seychelles A7 2014 1.4 0.4 0.0% 0.0%   100% by 2025 
Sierra Leone CP 2014 1.7 1.47 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Solomon Islands A7 2014 2.0 0.3 0.0% 0.0%   35% by 2020 
South Africa A7 2014 369.7 238.6 0.0% 0.0%   35% by 2020 
South Sudan*** A7 2013 4.1 2.3 0.0% 0.0%    
Sri Lanka A7 2014 13.9 12.9 0.0% 3.0%   35% by 2020 
Sudan (the) A7 2014 52.7 52.7 0.0% 11.1%   30% by 2017 
Suriname A7 2013 2.0 1.2 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Swaziland A7 2014 7.3 1.5 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Syrian Arab Republic*** A7 2014 135.0 21.0 0.0% 0.0%    
Thailand CP 2014 927.6 827.48 0.0% 0.0%   15% by 2018 
The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

A7 2014 
1.8 0.6 

0.0% 0.0%   35% by 2020 
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Timor-Leste A7 2014 0.5 0.3 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Togo A7 2014 20.0 17.9 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Tonga A7 2014 0.1 0.0 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Trinidad and Tobago A7 2014 46.0 26.6 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Tunisia CP 2014 40.7 34.50 0.0% 0.0%   15% by 2018 
Turkey A7 2014 551.5 123.8 0.0% 0.0%   86.4% by 2017 

Turkmenistan A7 2014 6.8 2.7 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Tuvalu A7 2014 0.1 0.0 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Uganda CP 2014 0.2 0.00 0.0% 0.0%   35% by 2020 
United Republic of Tanzania (the) CP 2014 1.7 1.638 0.0% 7.1%   35% by 2020 
Uruguay A7 2014 23.4 17.8 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Vanuatu A7 2014 0.3 0.0 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Venezuela (Bolivarian Republic of) CP 2014 207.0 104.63 0.0% 0.0%   10% by 2015 
Viet Nam A7 2014 221.2 210.8 0.0% 5.9%   10% by 2015 
Yemen A7 2013 158.2 116.2 0.0% 0.0%   15% by 2015 
Zambia A7 2014 5.0 4.4 0.0% 0.0%   35% by 2020 
Zimbabwe A7 2014 17.8 13.3 0.0% 0.0%   35% by 2020 

(*) Excluding the Republic of Korea, Singapore, and the United Arab Emirates which have been urged not to request funding from the Multilateral Fund for their phase-out of 
ODSs. 
(**) Meeting of the Parties to the Montreal Protocol. 
(***) HPMP not yet approved.  
(****) Country programme data excluding HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol. 
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REVISED COUNTRY PROGRAMME REPORT FORMAT (2015 AND BEYOND)

COUNTRY: YYYY

SECTION A.1.  DATA ON CONTROLLED SUBSTANCES  (METRIC TONNES)

NOTE:  Data entry is required in UNSHADED cells only

Servicing

Room AC Other AC Chillers Commercial Large size Transport

Annex B, Group III
Methyl chloroform 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Annex C, Group I
HCFC-22 0.00
HCFC-141b 0.00
HCFC-142b 0.00
HCFC-123 0.00
HCFC-124 0.00
HCFC-133 0.00
HCFC-225 0.00
HCFC-225ca 0.00
HCFC-225cb 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HCFC-141b in imported 
pre-blended polyol
Annex E
Methyl bromide 0.00

SECTION A.2.  DATA ON ODS ALTERNATIVES (METRIC TONNES), IF AVAILABLE

Servicing

Room AC Other AC Chillers MAC Domestic Commercial Large 
size

Transport

HFC-32 0.00
HFC-152a 0.00
HFC-134a 0.00
HCF-365mfc 0.00
HFC-404A 0.00
HFC-407C 0.00
HFC-410A 0.00
HFC-227ea 0.00
HFC-245fa 0.00
HFO-1233zd 0.00
HFO-1234ze 0.00
Isobutane (HC-600a) 0.00
HFO-1336mzz 0.00

0.00
Propane (HC-290) 0.00
Pentane 0.00
Cyclopentane 0.00
Methyl formate 0.00
Other alternatives (Optional): 0.00

Substance

Rigid PU 
(except 
spray)

Manufacturing

Air-Conditioning

Fire 
Fighting

Aerosol
Substance

Fire fighting

Refrigeration

Explain if 
TOTAL 

differs from 
I+P-X

Import 
(M)

Spray Integral 
skin

XPS

Refrigeration systems

TOTAL

Non-QPS

Export 
(X)

TOTAL

YEAR:  January to December of the year 

Spray Integral 
skin

If imports 
are banned, 
indicate date 

ban 
commenced 
(DD/MM/YYY

Y)

Import 
quotas

Stockpile
Solvent 

QPS

Production 
(P)

Sector Data

Import 
quotas

Banning of 
imports of 

ODS    If yes, 
since when 

(date)

Refrigeration Solvent 
Manufacturing

Import (M)

Refrigeration systems

Export (X) Productio
n (P)

StockpileExplain if 
TOTAL 
differs 

from I+P-
X

MDI

Methyl bromide

Sector Data
Foam

Technical/ 
consumer 

Air-Conditioning

Rigid PU

XPS

Foam

1



COUNTRY: XXXX

SECTION B.1. AVERAGE ESTIMATED PRICE OF HCFC (US $/kg)

Previous year 
price (prefilled - 

online 
submission, if 

available)

FOB prices Retail prices Remarks

SECTION B.2. AVERAGE ESTIMATED PRICE OF ODS ALTERNATIVES (US $/kg), IF AVAILABLE

Previous year 
price (prefilled - 

online 
submission, if 

available)

FOB prices Retail prices Remarks

SECTION B.3. AVERAGE ESTIMATED PRICE OF ENERGY COST US $/Kw), IF AVAILABLE

Previous year 
price (prefilled - 

online 
submission, if 

available)

kWh per 
capita*

US $/Kw

* http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC could be visited for data collection

SECTION C. COMMENTS BY BILATERAL/IMPLEMENTING AGENCY(IES)

Other alternatives (Optional):

Isobutane (HC-600a)
Propane (HC-290)
Pentane
Cyclopentane
Methyl formate

Description

HCFC-142b
HCFC-141b in imported pre-blended polyol

HCFC-124
HCFC-133

HCFC-22

HCFC-123

HFC-32
HFC-152a
HFC-134a

HCFC-141b

HCFC-225
HCFC-225ca
HCFC-225cb

Description

HCF-365mfc

HFC-227ea
HFC-245fa

HFC-404A
HFC-407C
HFC-410A

Remarks

HFO-1233zd
HFO-1234ze
HFO-1234yf

Description

HFO-1336mzz

2
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