
   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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  لجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــرافال

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  والسبعون السابعاالجتمــــــاع 

 2016 ديسمبر/كانون األول 2 -نوفمبر/تشرين الثاني 28، مونتريال
 

 
 

  2015ديسمبر/ كانون األول  31تقرير مرحلي عن التعاون الثنائي حتى 
 
 

: استراليا،  1لتعاون الثنائي قواعد بيانات التقرير المرحلياان التالية التي تشارك في أنشطة قدمت البلد .1
 وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وأسبانيا. 

لم تقدم فرنسا تقريرھا المرحلى. ومع ذلك، ترد بيانات من تقارير مرحلية سابقة أو مسح األمانة بشأن  .2
 ل الموجز.المشروعات الموافق عليھا في الجدو

كما تتضمن بيانات إضافية من التقارير المرحلية السابقة للبلدان األخرى التي سبق أن شاركت في التعاون  .3
 .3تغطي بيانات عن المشروعات التي أبلغت عن استكمالھا في التقرير المرحلي المجمع 2الثنائي

 :منويتألف التقرير المرحلي الثنائي  .4

 ملخص تنفيذي:
  )تراكمى( 2015ديسمبر/ كانون األول  31تقدم في التنفيذ حتى ال  الجزء األول:
  والمسائل التي حددت. 2015ملخص التقدم في تنفيذ المشروعات في   الجزء الثاني:

  حسب الوكاالت. 2015التقدم في تنفيذ المشروعات في   المرفق األول:
  
 

                                                      
الت المتعاونة التقارير المرحلية ھى الوسيلة الوحيدة لبيان الغلق النھايي لحسابات التمويل المرتبطة بمشروعات وافقت عليھا اللجنة التنفيذية للوكا   1

  الثنائية.
يكية والدانمرك وفنلندا والمجر وإسرائيل وبولندا والبرتغال وسنغافورة والجمھورية السلوفكية وجنوب أفريقيا أستراليا وبلجيكا وكندا والجمھورية التش   2

  والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.
3   UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12 
 
 

2 

 الملخص التنفيذي

 2015طة التي نفذتھا الوكاالت الثنائية عن عام فيما يلي ملخص للتقدم في تنفيذ المشروعات واألنش .5
 :1992عام منذ  المتراكمة

وتمت قدرات استنفاد األوزون من االستھالك من طن  111.7إزالة  2015: تم في عام اإلزالة )أ (
منذ و .طن من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك 90.8على إزالة كمية إضافية تبلغ  الموافقة

قدرات استنفاد األوزون من االستھالك من من  طنا  8 994 مجموعه  ، أزيل ما1992عام 
قدرات استنفاد األوزون من المشروعات الموافق عليھا من طنا  10 140المجموع المتوقع البالغ 

 (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

من المقرر مليون دوالر أمريكي و 3.26مبلغ  2015: صرف في عام حاالت الصرف والموافقات )ب (
مما يمثل معدل صرف  2014مليون دوالر أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام  5.63صرف 
مليون دوالر أمريكي من  129.87، صرف مبلغ وتراكميافي المائة من ذلك المقرر.  58بنبسة 

يمثل على صرفه (باستثناء رسوم الوكالة). وتمت الموافقة مليون دوالر أمريكي  143.34مجموع 
مليون  4.92على صرف تمت الموافقة  2015في عام وفي المائة.  91معدل صرف بنسبة  ھذا

 دوالر أمريكي للتنفيذ؛

، 1992ومنذ عام  .مشروعا 11عدد  2015عام : استكمل في عدد المشروعات التي استكملت )ج (
حولت). مشروعا (باستثناء التي أغلقت أو  647مشروعا من المشروعات البالغة  579استكمل 

 في المائة؛ 89نسبة استكمال تبلغ  ھذاويمثل 

 2015: استكملت المشروعات التي انتھى العمل فيھا في المشروعات االستثمارية -سرعة التنفيذ )د (
، كان متوسط الوقت الذي استغرق في 1992شھرا بعد الموافقة عليھا. ومنذ عام  44بمتوسط 

ة عليه. وتم أول صرف بمقتضى ھذه المشروعات شھرا بعد الموافق 38المشروعات االستثمارية 
 شھرا في المتوسط من الموافقة عليھا؛ 11بعد 

، انتھى العمل 2015في عام  مشروع واحد  : استكملالمشروعات غير االستثمارية -سرعة التنفيذ )ه (
، بلغ الوقت المتوسط الستكمال المشروعات 1992ومنذ عام  .شھرا بعد الموافقة عليه 84منه خالل 

 13شھرا بعد الموافقة عليھا. وتم أول صرف بموجب ھذه المشروعات بعد  43غير االستثمارية 
 شھرا في المتوسط من الموافقة عليھا؛

 تمت الموافقةنشاطا إلعداد المشروعات التي  122: تم من بين األنشطة البالغة إعداد المشروعات )و (
، استكمل مشروع واحد مع 2015ام نشاطا. وفي ع 114، استكمال 2015عليھا حتى نھاية عام 

دوالرا أمريكيا  285 784الوكاالت الثنائية أرصدة تبلغ  ورحلتقيد التنفيذ.  مشروعات 8استمرار 
دوالرا أمريكيا ألنشطة إعداد المشروعات  7 384(بما في ذلك ما يقرب من  2015من عام 

 المستكملة) تتوافر لألنشطة الجديدة إلعداد المشروعات؛

. وتعرضت ھذه 2015مشروعا جاريا في نھاية عام  41: كان يجري تنفيذ رات في التنفيذالتأخي )ز (
شھرا في المتوسط. غير أن المشروعات المصنفة على أنھا  28المشروعات لتأخير يبلغ 

"مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ" والتي تخضع إلجراءات اإللغاء تبلغ مشروعا واحدا 
 فاقات متعددة السنوات ال تخضع لتلك اإلجراءات)؛(بالنظر الى أن االت

اتفاقا واحدا من االتفاقات  2015: كانت الوكاالت الثنائية تنفذ في االتفاقات المتعددة السنوات )ح (
متعدد السنوات الستھالك بروميد  واتفاقينالمتعددة السنوات لخطة إزالة رابع كلوريد الكربون، 

متعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد اتفاقا من االتفاقات  26والميثيل 
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اتفاقا من االتفاقات متعددة  70على  تمت الموافقة، 1992ومنذ عام  . الھيدروكلوروفلوروكربونية
 اتفاقا من االتفاقات متعددة السنوات. 40السنوات، واستكمل عدد 

  )مىتراك( 2015ديسمبر/ كانون األول  31الجزء األول: التقدم في التنفيذ حتى 
 
 143.34مليون دوالر أمريكي تتألف من  156.7حتى ذلك التاريخ، وافقت اللجنة التنفيذية على ما يقرب من  .6

مليون دوالر أمريكي لرسوم الوكالة  13.36و مليون دوالر أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية 
 ا. جديد ونشاطامشروعا  27على  2015في عام  فقة وتمت الموا. 1والدعم اإلداري على النحو المبين في الجدول 

قدرات استنفاد األوزون من استھالك من  طنا  10 140ومن المتوقع أن يسفر ھذا المستوى من التمويل عن إزالة 
 المواد المستنفدة لألوزون.

  2015ألول ديسمبر/ كانون ا 31حتى للوكاالت الثنائية  حسب القطاع   : التمويل الموافق عليه1الجدول 
 التمويل (بالدوالرات األمريكية) القطاع

2,111,400 األيروصول
1,795,000 التدمير

8,103,002 الرغاوي
6,147,361 الھالونات

18,300,403 مواد التبخير
50,040,514 زالةإخطة 
10,000,000 اإلنتاح
39,821,168 التبريد

4,512,914 عدة قطاعات 
2,512,738 المذيبات

143,344,500 المجموع فرعي
13,358,232 التكاليف اإلدارية 

156,702,732 المجموع 
 
 لحالة المشروعات التي نفذتھا الوكاالت الثنائية حسب الفئة. موجزا 2ويتضمن الجدول  .7

 الفئة: حالة تنفيذ المشروعات حسب 2الجدول 
 ** التمويل (بالدوالرات األمريكية) *عدد المشروعات النوع

 مستكملة موافق عليھا
نسبة 
 االستكمال

 الرصيد الصرف موافق عليھا
نسبة 
 الصرف

 100 0 340,787 340,787 100 9 9 البرنامج القطري

 77 2,084,177 7,082,520 9,166,697 84 32 38 التدليليةالمشروعات 

 100 0 883,376 883,376 100 7 7 المؤسسي الدعم

 90 9,877,107 85,929,039 95,806,146 80 160 201 مشروعات استثمارية

 95 285,784 5,137,028 5,422,812 93 114 122 إعداد المشروعات

 95 1,230,417 22,073,841 23,304,257 93 184 197 المساعدات التقنية

 100 0 8,420,425 8,420,425 100 73 73 التدريب

 91 13,477,484 129,867,016 143,344,500 89 579 647 المجموع الكلي

 باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة. *
 باستثناء رسوم الوكالة والتكاليف اإلدارية.  **

 
. وقد استكملت جميع المشروعات 4السنة عرضا عاما لحالة تنفيذ المشروعات حسب 3ويقدم الجدول  .8

  . 2009و 2007) وكذلك عامى 1999عام (باستثناء  2003وحتى نھاية عام  1992عليھا فيما بين  الموافقواألنشطة 

                                                      
ية على المشروع. وتتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات االستثمارية وغير تقدم ھذه البيانات وفقا للسنة التي وافقت فيھا اللجنة التنفيذ   4

مليون دوالر تعتبر مشروعا  1االستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع االستثماري أو شريحة التمويل من االتفاقات متعددة السنوات بمبلغ 
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  : حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة3الجدول 
 **التمويل (بالدوالرات األمريكية) *عدد المشروعات السنة

 نسبة الصرف الرصيد الصرف موافق عليھا نسبة االستكمال مستكملة موافق عليھا
1992 18 18 100 2,883,669 2,883,669 0 100 
1993 10 10 100 1,445,586 1,445,586 0 100 
1994 30 30 100 3,190,374 3,190,374 0 100 
1995 17 17 100 4,654,902 4,654,902 0 100 
1996 26 26 100 3,468,211 3,468,211 0 100 
1997 32 32 100 4,040,251 4,040,251 0 100 
1998 39 39 100 4,108,525 4,108,525 0 100 
1999 59 58 98 12,124,517 12,123,883 634 100 
2000 29 29 100 4,808,878 4,808,878 0 100 
2001 41 41 100 7,522,222 7,522,222 0 100 
2002 61 61 100 7,910,174 7,910,174 0 100 
2003 32 32 100 6,810,120 6,810,120 0 100 
2004 30 29 97 14,999,441 14,999,441 0 100 
2005 28 27 96 19,036,887 18,180,987 855,900 96 
2006 25 23 92 7,226,782 6,914,195 312,587 96 
2007 13 13 100 3,141,117 3,138,440 2,677 100 
2008 33 32 97 7,662,841 7,167,170 495,671 94 
2009 21 21 100 2,350,185 2,345,591 4,594 100 
2010 20 17 85 3,468,385 2,976,121 492,264 86 
2011 21 14 67 6,882,671 5,859,573 1,023,098 85 
2012 11 5 45 6,612,877 3,390,297 3,222,580 51 
2013 7 3 43 2,276,412 1,347,691 928,721 59 
2014 17 2 12 1,797,524 498,818 1,298,706 28 
2015 27 0 0 4,921,949 81,898 4,840,051 2 

 91 13,477,484 129,867,016 143,344,500 89 579 647المجموع
 باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة. *

 باستثناء رسوم الوكالة والتكاليف اإلدارية.  **
 

  2015عام التقدم في تنفيذ المشروعات في  موجزالجزء الثاني: 
 
مشروعات  4 ؛لمساعدات التقنيةلأنشطة  10ك ، ھنا68من بين المشروعات الثنائية المعنية البالغ عددھا  .9

مشروعا لخطة إدارة إزالة  38و ؛ألنشطة بروميد الميثيل، ومشروعان ألنشطة خطة إزالة رابع كلوريد الكربون
تدليلية (بما في ذلك مشروعين وستة مشروعات  ؛عداد المشروعاتإلأنشطة   8و ؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

أنشطة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون ومشروع واحد للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  3لتبريد المبانى و
 من قبل الوكاالت الثنائية للتقدم في تنفيذ المشروعات موجز. ويرد في المرفق األول بھذه الوثيقة في قطاع المذيبات)

 .2015عام في 

مشروعا  14، تم تمديد التاريخ المخطط لالنتھاء لعدد مشروعا جاريا باستثناء إعداد المشروعات 35من بين  .10
  .2014منذ التقرير المرحلى لعام 

                                                                                                                                                                           
دوالر أمريكي). وتمثل المؤشرات الرئيسة المستقاة من الملخص السنوي: نسبة  30,000واحدا بنفس القدر مثل إعداد البرنامج القطري بمبلغ 

حظة بأن المشروعات المستكملة، إزالة المواد المستنفدة لألوزون، نسبة األموال التي صرفت. ولدى استعراض البيانات الخاصة باألموال، تجدر المال
  تنفيذ، وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.ھناك ثالثة أنواع من الصرف، خالل التنفيذ، وبعد ال
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قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بأن حكومة ألمانيا ستقدم تقريرا إلى االجتماع الثامن والسبعين بشأن   11
الث من التقرير المرحلى الجامع وھو يوجد في التذييل األول بالمرفق الث 5مشروع واحد به تأخير في التنفيذ

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11.(  
  

  .في التذييل األول بالمرفق الثالث من التقرير المرحلى الجامعيوصي بتقارير حالة اضافية كما يرد في   12
  

  ين.قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من حكومة فرنسا تقديم تقرير مرحلى إلى االجتماع الثامن والسبع  13
  
 

  التوصيات

 قد ترغب اللجنة التنفيذية: 14

 أن تحاط علما: )أ (

مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات استراليا وألمانيا، وإيطاليا، واليابان،  )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12وأسبانيا الواردة في الوثيقة 

ع يعاني من تأخيرات في والسبعين عن مشرو الثامنتبلغ االجتماع الوكاالت الثنائية سأن ب )2(
على النحو المبين في مشروعات موصي بتقديم تقارير حالة اضافية  4وعن التنفيذ 
 الجامعمن المرفق الثالث بالتقرير المرحلي  والثانى، على التوالى، األول التذييلين

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11؛( 

 .والسبعين الثامنالجتماع إلى اأن تقدم تقريرھا المرحلي  فرنساأن تطلب من حكومة  )ب (

                                                      
شھرا وصرف أقل من واحد في  18عرفت اللجنة التنفيذية المشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ على أنھا مشروعات موافق عليھا بمدة أكثر من    5

  ).22/61لمقرر شھرا  أكثر من المتوقع في آخر تقرير مرحلى (ا 12المائة أو مشروعات من المتوقع أن تستكمل في 
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 المرفق األول
 

  حسب الوكالة  2015عام التقدم في تنفيذ المشروعات في 
 

  استراليا
 
. وتقوم حاليا بتنفيذ أحد مشروعات خطة إدارة إزالة اواحد امشروع وألغتمشروعا  25استكملت استراليا  .1

تمت الموافقة عليه في يولية/تموز  )IDS/PHA/64/TAS/196المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألندونيسيا (
المواد ، تم تنظيم مشاورات وقدم الدعم للتعاون في تنفيذ اللوائح لوقف استخدام 2015وفي عام . 2011

كسوائل تبريد في انتاج المعدات في قطاع التبريد وتكييف الھواء وكذلك ترجمة األدلة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
ؤسسات في استراليا عن ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة اآلمنة لسوائل التبريد القابلة التقنية التى وضعتھا الم

بالتزامن  قطاع التبريد وتكييف الھواءلالشتعال. ونتيجة للتحديات التى تمت مواجھتھا في عملية تحول التكنولوجيا في 
، قطاع التبريد وتكييف الھواءفي  فلوروكربونيةالمواد الھيدروكلورومع الحاجة إلى تنفيذ حظر المنتجات القائمة على 

في المائة ومن المخطط اإلنتھاء منه في  9تأخرت األنشطة في ھذا المشروع. ويبلغ معدل الصرف في ھذا المشروع 
 .2016ديسمبر/ كانون األول 

سبعين تقرير حالة قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من حكومة استراليا أن تقدم إلى االجتماع الثامن وال .2
ألندونيسيا  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعن مستوى األموال المنصرفة للمرحلة األولى من 

   .)IDS/PHA/64/TAS/196(الشريحة األولى) (المساعدة التقنية إلدارة سوائل التبريد في أندونيسيا) (

 
  ألمانيا

وألغت أربعة مشروعات. ويتعين أن تسفر  اضافيامشروعا  211مشروعا، واستكملت  38تنفذ ألمانيا  .3
 قدرات استنفاد األوزون لدى استكمالھا. أطنان من 303المشروعات الجارية عن إزالة 

 االتفاقيات متعددة السنوات
 
 أفغانستان، بلدا ( 14شريحة من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  22تنفذ ألمانيا  .4
والمكسيك  وموريشيوس،، وليبيريا ليسوتو، و اإلسالمية إيرانجمھورية ، والھندووكولومبيا ، الصين، والبرازيلو

أشارت ألمانيا إلى أنھا تعمل على نقل مشروعھا في زمبابوي).ووجزر سيشل غينيا الجديدة، وبابوا وناميبيا،  و
وحتى  ة لألوضاع األمنية الصعبة في البلد.وذلك نتيجإلى وكالة أخرى ) AFG/PHA/63/INV/13أفغانستان (

كتابة ھذا التقرير، لم يتم نقل المشروع ومازالت المناقشات جارية بخصوص ھذه القضية. وستقوم حكومة ألمانيا 
(ھـ) من جدول األعمال بشأن تقارير  6بتقديم تقرير بشأن الحالة إلى االجتماع السابع والسبعين تحت البند 

 ). 3(أ)(76/8طلبات إبالغ خاصة تمشيا مع المقرر المشروعات ذات مت

 وضع خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

أربعة بلدان  إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في يةجار اتمشروع 6لدى ألمانيا  .5
 2014افقة على ھذه المشروعات في عامى وتمت المو ).اإلسالميةإيران جمھورية و(كولومبيا والصين والھند 

. ولم تحدد أي مشاكل تشغيلية حتى اآلن؛ ومع ذلك، لم تصرف أي أموال لنشاطين لتحضير مشروعين في 2015و
. 2015ديسمبر/ كانون األول ) حتى CPR/PHA/74/PRP/557و  CPR/FOA/73/PRP/553الصين (
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في االجتماع  6للصين الة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزوسيجرى النظر في المرحلة الثانية من 
  السابع والسبعين.

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من حكومة استراليا أن تقدم إلى االجتماع الثامن والسبعين تقرير حالة   6
  للنشاطين التحضيرين في الصين. عن مستوى األموال المنصرفة

  
  المستنفدة لألوزون عمليات مسح لبدائل المواد

  
أللمانيا (في كولومبيا وموريشيوس  7تمت الموافقة على ثالثة عمليات مسح لبدائل المواد المستنفدة لألوزون  7

  .2016وبابوا غينيا الجديدة) وسوف تستكمل في عام 
  
ل يناير/كانون بحلو عمليات مسح لبدائل المواد المستنفدة لألوزونإن الحاجة إلى االنتھاء من وتقديم جميع   8

  يجرى تناولھا في التقرير المرحلى الجامع. 2017الثانى 
  

 الفرديةالمشروعات 
 
لم تحدد بھا أي مشاكل تشغيل رئيسة؛  8مشروعات مساعدة تقنية 9مشروعات فردية كما يلى:  10تنفذ ألمانيا   9

في األردن استخدام بروميد الميثيل في اإلزالة الكاملة  مشروع استثمارى واحد الستكمال
)JOR/FUM/29/INV/54(  ديسمبر/ كانون األول الذي يجرى تنفيذه كما كان مخططا ويتوقع االنتھاء منه في

 ويصنف  ھذا المشروع كمشروع به تأخيرات في التنفيذ.،  2016

  إيطاليا

اعدة للمس واحد فردىبلدان ومشروع  أربعةاتفاقات متعددة السنوات في  4مشروعات ( 5تنفذ إيطاليا   10
. مشروعا إضافية 20طن من قدرات استنفاد األوزون لدى تنفيذھا. كما استكملت  8.6) ستحقق إزالة قدرھا التقنيية

ومع ذلك، في حالة المساعدة التقنية لإلزالة النھائية لبروميد الميثيل في قطاع  لم تحدد بھا أي مشاكل تشغيل رئيسة؛و
وبالرغم من أن المعدات قد تم تركيبھا ويجرى شراء معدات ، )(TUN/FUM/73/TAS/62بلح النخيل في تونس 

 .2016ديسمبر/ كانون األول اضافية للسالمة، لم تصرف إيطاليا أي أموال؛ وتاريخ االنتھاء المخطط ھو 

أن تقدم إلى االجتماع الثامن والسبعين تقرير حالة  إيطالياقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من حكومة   11
  .)(TUN/FUM/73/TAS/62لمشروع بروميد الميثيل في تونس  مستوى األموال المنصرفةعن 

  اليابان
 

طن من قدرات استنفاد األوزون لدى  11مشروعا ويتوقع أن تسفر المشروعات عن إزالة  12تنفذ اليابان   12
 مشروعا إضافيا. 33واستكملت أيضا  استكمالھا.

 االتفاقات المتعددة السنوات
 

 يتقدم ولم يبلغ عن أي مشاكل رئيسة. نفيذ الشرائح الثمانية الجارية من ستة اتفاقات متعددة السنواتت إن  13

                                                      
6    UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/37  

لتتمكن األمانة من تقديم تحليل لنتائج عمليات المسح لتنظر فيھا  2017ينبغي تقديم تقارير حالة المواد المستنفدة لألوزون بحلول يناير/كانون الثانى    7
  (ح).74/53اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثامن والسبعين (المقرر 

  ي سبعة بلدان: كولومبيا وليسوتو وموريشيوس وناميبيا وبابوا غينيا الجديدة وسيشل وزمبابوى.ف   8
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 الفرديةالمشروعات 

 
بما في ذلك ثالثة مشروعات تدليلية ومشروع إعداد واحد. وتم تحديد عدد مشروعات فردية  4تنفذ اليابان   14

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلة الثانية من من المشاكل. نفذ اليونيب أول صرف إلعداد المرح
نتيجة للمشاكل التى تمت مواجھتھا مع نظام اإلدارة  2016في مايو/آيار  )CPR/PHA/74/PRP/557للصين (
). وفيما يتعلق بالمشروع التدليلي االستراتيجى لالسراع بتحول أجھزة تبريد المبانى (Umojaالمالية 
إلى  أجھزة تبريد المبانى)، تم تسليم (AFR/REF/48/DEM/35وفلوروكربون في البلدان األفريقية بالكولور

. ومع ذلك، لم يكن من الممكن تشغيلھا نظرا ألن المستفيدين عليھم تكييف البنية 2016المستفيدين في يولية/تموز 
ثم، تم تنقيح تاريخ االنتھاء المخطط إلى الساسية لتكييف الھواء مع المبانى لتوصيل أجھزة تبريد المبانى؛ ومن 

أجھزة تبريد مبانى  5، تم االلتزام برصيد األموال لتوريد 2015ديسمبر/ كانون األول . وحتى 2017يونية/حزيران 
للسودان كآخر نشاط جوھرى في المشروع. ويجرى طلب تقرير محدد في التقرير  الكولوروفلوروكربونال تستخدم 

  ظرا للتاخير الشديد في التنفيذ.المرحلى الجامع، ن

 
  أسبانيا

واستكمل  2015قبل عام  مشروعات اضافية 6. واستكملت أيضا لبروميد الميثيل مشروعين أسبانياتنفذ   15
. ويواجه المشروع الجارى المتبقى في ليبيا 2016في يولية/تموز  2015واحد من مشروعين جاريين في عام 

  لبلد. وينتظر تركيب المعدات تحسن حالة األمن.صعوبات نتيجة لحالة األمن في ا

  
  

___________ 
 
 

 




