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 موجز تنفيذي
 31 الذي أحرز في تنفيذ المشروعات واألنشطة التي يساندها الصندوق المتعدد األطراف حتى                    للتقدمفيما يلي بيان موجز        

  :2001ديسمبر /  آانون األول

بالمشروعات  لتها اب إز مطلوODP طن 205,426 إزيلت من مجموع يبلغ ODP طن 156,281 :اإلزالة  )أ(
 .2001 حتى أخر اعتمدتالتي 

 مليار دوالر        1.13 دوالر أمريكي مليون من مجموع قدره                           828تم صرف         :الموافقات/المصروفات     )ب(
 . في المئة 73مما يمثل معدل صرف يبلغ ) ال تشمل أجر الوآاالت  (2001أمريكي معتمدة حتى أخر  

 مليون دوالر أمريكي آتكاليف لمساندة الوآاالت تشمل           140 الموافقة على مبلغ       تمت : تكاليف مساندة الوآاالت    )ج(
 مليون دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة و           7 مليون دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و          41
 .للبنك الدولي  مريكي دوالر أمليون 60 مليون دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للتنمية الصناعية و31

آغ / أمريكي  دوالر 4.03أن معدل جدوى التكاليف لمشروعات االستثمار التي أنجزت يبلغ   : جدوى التكاليف )د(
 .آغ /  دوالر أمريكي6.63وبالنسبة لمشروعات االستثمار الجارية 

مع استبعاد     ( مشروعًا         3,867 مشروعًا من مجموع                 2,676 هناك :عدد المشروعات التي أنجزت                  )هـ(
ذلك   ، قد تم إنجازها ، ويمثل 2001يمولها الصندوق حتى أخر ) المشروعات التي أغلقت أو جرى تحويلها  

 . في المئة 69معدل إنجاز قدره 

 في المتوسط تم إنجاز المشروعات االستثمارية بعد مضي ) : المشروعات االستثمارية(سرعة اإلنجاز  )و( 
  شهرًا 15 من اللجنة التنفيذية ، وجرى أول صرف على هذه المشروعات بعد  شهرًا على اعتمادها31  
 .من اعتمادها   

 في المتوسط تم إنجاز المشروعات غير االستثمارية في : )المشروعات غير االستثمارية(سرعة اإلنجاز  )ز( 
 . أشهر من اعتمادها 8 شهرًا بعد اعتمادها وجرى صرف المبلغ األول عليها بعد 27  

اعتمدت حتى          مشروعًا 832 مشروع من مجموع 731 تم إنجاز أنشطة اإلعداد بالنسبة لـ :إعداد المشروعات  )ح(
 دوالر أمريكي  1,313,507حوالي    دوالر أمريكي تشمل 3,607,674ولدى الوآاالت المنفذة رصيد قدره  . 2001نهاية 

 مليون دوالر أمريكي         3.05مشروعات جديدة ، تضاف إلى                إلعداد المنجزة وهذا الرصيد متاح ألنشطة إعدادألنشطة ا
 .2002معتمدة خالل 

. شهرًا      30إن مشروعات االستثمارات الجارية تعاني تأخيرًا يبلغ في المتوسط                            : التأخيرات في التنفيذ       )ي(
من  لصافية ومجموع مبلغ اإلنبعاثات ا.  مشروعًا فيها تأخيرات في التنفيذ مرفقة بالتقرير224وهناك قائمة  

وسوف يقدم            .  طن معامل استنفاد األوزون45,946المواد المستنفدة لألوزون الناشئة عن التأخيرات في التنفيذ هو 
 . تقرير عن هذه التأخيرات 38إلى االجتماع الـ 

  مشروعًا 58 منها 2001 مشروعًا حتى نهاية 143تم إلغاء  : تحويلها وأالمشروعات التي تم إغالقها  )ك( 
 . مشروعًا تم تحويلها من وآالة إلى أخرى 18وهناك . آانت عبارة عن أنشطة إعداد مشروعات   

  :37تبينت األمانة المسائل اآلتية آي تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ  : المسائل العامة )ل( 

 .االختالفات بين بيانات التقارير المرحلية وحسابات الصندوق "1"  

 . شهرًا 30 إلى 24زاد معدل تأخير التنفيذ في المشروعات االستثمارية من  " 2"  
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  مليون دوالر أمريكي عليها قبل اإللغاء ، من 1.2 وتم صرف 2001 مشروعًا في 33تم إلغاء  "3"  
  مليون دوالر أمريكي 8.8أصل مبلغ معتمد قدره   
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 تقرير مرحلي مجّمع

ما أحرز من تقدم والمعلومات المالية التي قدمتها الوآاالت المنفذة والوآاالت                    تلخيص  مع  يتضمن التقرير المرحلي المج      -1
 توليفة بين جميع قواعد البيانات الموجودة لدى              راءوتقوم األمانة بإج    .  سواء على شكل سردي أو شكل قواعد البيانات                   1الثنائية   

 .الوآاالت المختلفة ، إلنتاج هذا التقرير 

  قاعدة البيانات

 4,028قدمت الوآاالت المنفذة والوآاالت الثنائية معلومات مفصلة بشأن حصص آل منها من المشروعات البالغ عددها                          -2
 ، في قواعد البيانات     2001وهي المشروعات اعتمدتها اللجنة التنفيذية حتى ديسمبر        ) تشمل المشروعات التي تم إغالقها أو تحويلها        (

وطلبت اللجنة التنفيذية أن تتاح ألعضاء       . 2001 جديدًا في    ا أو نشاط  ا مشروع 437وقد اعتمد   . مانة  ، وهي الحصص المقدمة إلى األ      
وقاعدة بيانات  , ) 19/23المقرر  (بيان مطبوع منها عند طلبه          مع توفير  ةاللجنة معلومات تفصيلية على أساس آل مشروع على حد           
في برنامج الورقة   ) org.unmfs.www(لمية للصندوق المتعدد األطراف       التقرير المرحلي المجمع موجودة على شبكة الـ وب العا            

  .Microsoft Excel 97جم على حالواسعة ال

 نظرة عامة إلى التمويل المعتمد 

ثمارية وغير    مليار دوالر أمريكي لتنفيذ المشروعات االست                $ 1.13من     وافقت اللجنة التنفيذية على أآثر              -3
دفع أجور الوآاالت   ل الموافقة عليها    ت مليون دوالر أمريكي تم    140وباإلضافة إلى ذلك هناك حوالي       . 2001االستثمارية حتى نهاية    

 طن معامل   205,426وهذا المستوى من التمويل يتوقع منه أن يؤدي إلى اإلزالة السنوية الدائمة لمقدار                   . وتغطية المساندة اإلدارية     
 فيه ملخص لمستوى التمويل المعتمد لكل قطاع ووآالة ، ويبين أن معظم                        1والجدول  . فاد األوزون من االستهالك واإلنتاج          استن

 ) مليون دوالر أمريكي 303.7(وقطاع الرغاوى )  مليون دوالر أمريكي450.6(اعتمادات اللجنة التنفيذية آانت مخصصة للتبريد 

                                                 
 ، 2000ا المرحلية عن عام وقد إدرجت بيانات تقاريره.  إن بيانات التقارير المرحلية من اليابان وهولندا وسويسرا لم تكن متاحة إلدارجها في هذا التقرير  1

  .2001إلى جانب معلومات الموافقة على المشروعات المعتمدة في 
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 1الجدول 

 2001ديسمبر /  آانون األول31اع وآل وآالة حتى التمويل المعتمد لكل قط
 المجموع الكلي

 )* دوالر أمريكي(
 الثنائية

دوالر (
 )أمريكي

 البنك الدولي
)* دوالر أمريكي(

برنامج األمم               
المتحدة للتنمية         

دوالر (الصناعية     
 )أمريكي

برنامج األمم       
المتحدة للبيئة    

دوالر (
 )أمريكي

برنامج األمم                  
 المتحدة اإلنمائي 

 )دوالر أمريكي(

 البند

 القطاع       
 األيروسوالت  7,505,755 320,000 8,142,482 12,684,777 111,400 28,764,414

 الرغاوى  149,301,519 0 57,470,926 92,143,680 4,802,998 303,719,122
 الهالونات 4,839,894 892,000 819,320 49,458,556 5,994,461 62,004,231
 مواد التبخير 7,943,650 2,617,500 24,007,034 2,112,854 6,807,645 43,488,683

 القطاعات المتعددة  0 0 0 3,912,391 0 3,912,391
 غيرها  0 0 2,318,192 5,059,360 0 7,377,552
 خطة اإلزالة  0 0 0 6,149,940 0 6,149,940
 عامل التصنيع 0 0 2,823,078 2,792,300 0 5,615,378

 اإلنتاج  0 0 0 80,842,120 0 80,842,120
 التبريد  103,665,253 8,392,000 139,018,022 171,809,242 27,716,793 450,601,310

 أنشطة شتى 20,971,644 43,219,222 4,136,983 21,460,669 2,870,265 92,658,783
 مذيبات 24,979,178 169,000 9,945,999 10,453,627 1,777,098 47,324,902

 معقمات 417,741 0 0 395,095 0 812,836
 المجموع الفرعي 319,624,634 55,609,722 248,682,036 459,274,610 50,080,660 1,133,271,662

139,643,893 N/A 60,416,034 31,416,297 6,910,454 40,901,109         التكاليف /أجر الوآاالت
 اإلدارية

 المجموع 360,525,743 62,520,176 280,098,333 519,690,644 50,080,660 1,272,915,555
 

 الملخصات السنوية 

والبيانات مقدمة طبقًا للسنة الذي تم       . نظرة عامة إلى الوضع في آل سنة         " ملخص سنوي "  الذي عنوانه    2يتضمن الجدول    -4
ستثمارية أو غير االستثمارية ، معاملة على         وجميع الموافقات سواء أآانت للمشروعات اال      . فيها اعتماد اللجنة التنفيذية للمشروعات        

 آما في إعداد برنامج قطري       ا واحد امليون دوالر أمريكي يعتبر مشروع    $  1قدم المساواة ، أي أن المشروع االستثماري البالغ قدره            
 . دوالر أمريكي 30,000قدره 

 ODPلمشروعات الذي تم إنجازها، والـ      للمئوية  النسبة ا : إن المؤشرات الرئيسيـة في جدول الملخص السنوي تشمل ما يلي            -5
وفي استعراض البيانات الخاصة باألموال التي أنفقت ينبغي أن يالحظ أن هناك                 . ألموال التي أنفقت     لالتي أزيلت ، والنسبة المئوية        

وعات الحساسة من الناحية الزمنية     خالل التنفيذ ، وبعد التنفيذ ، وللمشروعات الممولة بأثر رجعي ، وللمشر            : أربعة أنماط من اإلنفاق     
. 
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 2الجدول 

 الملخص السنوي

المصروفات 
المتوقعة في

 العام الحالي 

 )دوالر أمريكي(

دوالر(الرصيد        
 )أمريكي

النسبة 
المئوية 
لألموال 

 المصروفة

األموال 
 المصروفة

التمويل الموافق
دوالر(عليه              
 )أمريكي

نسبة مئوية
ODPللـ          

التي إزيلت 

ODPالـ          
 التي إزيلت

ODPالـ          
المطلوب 
 إزالتها

نسبة مئوية
 لما انجز

عدد ما أنجز عدد 
الموافقات 

* 

سنة 
الموافقة

0 3 100% 7,373,272 7,373,275 111% 632 572 100% 67 67 1991  

463,790 922,485 98% 40,802,612 41,725,097 99% 18,626 18,861 99% 175 176 1992  

188,988 570,675 99% 73,084,074 73,654,749 113% 5,056 4,483 98% 213 217 1993  

2,947,975 3,648,695 97% 126,943,918 130,592,613 100% 19,676 19,703 96% 364 380 1994  

1,874,579 4,979,508 96% 108,098,215 113,077,723 95% 13,481 14,244 95% 338 357 1995  

3,128,813 5,046,897 94% 80,873,681 85,920,578 80% 8,584 10,675 89% 234 263 1996  

14,834,446 34,997,451 79% 131,253,131 166,250,582 80% 34,337 43,006 84% 462 550 1997  

13,908,844 24,515,666 77% 82,587,909 107,103,575 82% 18,055 22,019 74% 314 427 1998  

29,152,708 53,005,955 67% 106,383,005 159,388,959 72% 20,953 29,003 56% 314 558 1999  

29,761,403 63,035,899 44% 50,523,812 113,559,711 56% 11,492 20,442 33% 145 435 2000  

55,479,296 114,212,169 15% 20,412,631 134,624,800 24% 5,387 22,416 11% 50 437 2001  

151,740,841 304,935,402 73% 828,336,260 1,133,271,66
2 

76% 156,281 572 69% 2,676 3,867 Total 

 ال تشمل المشروعات التي أغلقت أو تم تحويلها * 

 828 فقط الوآاالت حوالي        صرفت،  )وتشمل التصحيحات (  مليار دوالر أمريكي التي تم اعتمدها للتمويل               1.13الـ  من   -6
 اإلزالة السنوية    والمشروعات المعتمدة من اللجنة التنفيذية قد أسفرت حتى اآلن عن             ) الثنائيةتشمل الوآاالت    (مليون دوالر أمريكي     

 طن معامل استنفاد األوزون من             152,806 طن معامل استنفاد األوزون من االستهالك واإلنتاج ، منها                          152,281الدائمة لـ      
 و  1991 إن النسبة المئوية لإلزالة في عام           2ويبين الجدول    .  طن من المشروعات الجارية        3,475المشروعات التي تم إنجازها و      

في المئة ، ومرد ذلك إلى أن المقدار الذي أزيل من االستهالك آان أآبر من المقدار المبين أصًال في بعض                                  100 تتجاوز    1993
 .مقترحات المشروعات 

 

، وهي السنة األولى التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروعات ، قد تم اآلن                           1991جميع المشروعات المعتمدة في          -7
هو مشروع استرداد وإعادة تدوير في تكييف هواء               :  لم يتم إنجازه         1992روع واحد معتمد في         ويتبقى بعد ذلك مش      . إنجازها   

 .السيارات في تايالند ، يقوم بتنفيذه البنك الدولي 
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 ملخص البيانات حسب إنماط المشروعات 

 

، والمشروعات التدليليـة ،       إعداد البرامج القطرية       : إن اللجنـة التنفيذية توافق على عدة إنماط من المشروعات تشمل                        -8
والمساعدة التقنية  . والتعزيز المؤسسي ، وإعداد المشروعات ، والمشروعات االستثمارية ، ومشروعات التدريب ، والمساعدة التقنية                

يد تشمل غرفة تبادل معلومات منظمة األمم المتحدة للبيئة وأنشطة تشغيل الشبكات وآذلك المنشورات وخطط إدارة غازات التبر                                
 الذي عنوانه ملخص البيانات حسب إنماط المشروعات ، ملخصًا                      3ويتضمن الجدول     . ومشروعات االسترداد وإعادة التدوير          

 .لألوضاع القائمة في المشروعات حسب فئات هذه المشروعات المختلفة 

 3الجدول 

 ملخص البيانات حسب إنماط المشروعات

المصروفات المتوقعة
خالل العام الجاري

 )الر أمريكيدو(

دوالر(الرصيد      
 )أمريكي

النسبة المئوية
لألموال 

 المصروفة

األموال 
 المصروفة

)دوالر أمريكي(

 التصحيح

 )دوالر أمريكي(

 

تمويل المعتمدال
 )دوالر أمريكي(

النسبة 
المئوية 
 المنجزة

العدد المنجز عدد الموافقات  نمط المشروع

 إعداد برنامج قطري 145 131 90% 7,427,620 924,947- 5,936,481 91% 566,192 558,850

 مشروعات تدليل 75 56 75% 19,223,288 314,769- 14,908,296 79% 4,000,223 1,771,421

مشروعات تعزيز 233 113 48% 28,958,480 148,640 20,390,969 70% 8,716,151 4,220,731
 مؤسسي

125,660,375 260,753,279 72% 682,944,898 مشروعات استثمارية 1,809 1,162 64% 958,202,798 14,504,621-

 إعداد مشروعات  832 731 88% 50,605,432 10,111,712- 36,886,046 91% 3,607,674 2,174,403

مشروعات مساعدة 530 347 65% 77,422,633 3,070,100- 53,775,504 72% 20,577,028 13,305,068
 تقنية 

 مشروعات تدريب 243 136 56% 20,400,885 191,965- 13,494,066 67% 6,714,854 4,049,993

151,740,841 304,935,402 73% 828,336,260 -28,969,474 1,162,241,136  المجموع الكلي 3,867 2,676 69%

 ال تشمل المشروعات التي تم إغالقها أو تحويلها * 

، مصنفة باعتبارها     )  في المئة        47أي حوالي      (ذية ،       مشروع اعتمدتها اللجنة التنفي          3,867 من مجموع        1,809إن    -9
 مليار دوالر أمريكي معتمدة في         1.16 مليون دوالر أمريكي من         958ومشروعات االستثمار تمثل حوالي       . مشروعات استثمارية    

ات يدخل في فئة     وأآبر ثاني عدد من المشروع      ) .  في المئة من مجموع األموال المعتمدة            82(أنشطة الصندوق المتعدد األطراف       
 . مليون دوالر أمريكي 77ما مجموعه يفوقه له المساعدة التقنية ، التي اعتمدت اللجنة 

 في المئة من      91وتم صرف     . 2001 في المئة من مشروعات إعداد البرامج القطرية قد تم إنجازها حتى نهاية                        90إن   -10
 . 2001األموال المخصصة ألنشطة إعداد المشروعات حتى نهاية 

 في  70وتم صرف   .  على التوالي    64 في المئة و     75إن مشروعات التدليل والمشروعات االستثمارية قد تم إنجازها بمعدل            -11
 . المئة من األموال المعتمدة لمشروعات التعزيز المؤسسي 
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 المشروعات التي تم إنجازها 

 بأنها المشروعات التي جرى تشغيلها ،            19/23 و     17/22األنشطة التي تم إنجازها يحددها المقرران             /إن المشروعات      -12
 فيها ، وأن المنتج البديل قد جرى        CFC ، لم يعد باقيًا مزيد من استعمال الـ          28/2 ، ولم يعد متبقيا طبقًا للمقرر        ODSوأزيلت منها الـ    

 تلك المعدات غير صالحة        صارت أو    CFCأو قد بدء إنتاجه ، وتم فيها تدمير أو تفكيك المعدات التي آانت تستعمل الـ                            /جه و اانت
مثًال بالنسبة لورشة ما ،     ( تعتبر منجزة عند إتمام النشاط       ODSوأنشطة برامج العمل التي ال تدخل فيها إزالة للـ           . ODSالستعمال الـ   

 ).عند عقد تلك الورشة فعًال 

إنجازها قد انفقت فعال ، بصفة إجمالية ، وسبب             في المئة من األموال المعتمدة للمشروعات االستثمارية التي تم               94هناك   -13
 .  أشهر إلى سنة 6 في المئة آلها للمشروعات التي تم إنجازها هو إن إتمام تسجيل الحسابات أمر قد يستغرق من 100عدم إنفاق الـ 

 المشروعات االستثمارية التي تم إنجازها 

ستثمارية التي تم إنجازها ، فيه بيانات عن تلك المشروعات التي              تراآميًا للمشروعات اال   ا ، الذي يتضمن بيان     4إن الجدول    -14
ويتضمن الجدول مجموعًا إجماليًا للبيانات ، تعقبه بيانات طبقًا لكل منطقة وآل قطاع وخصائص التنفيذ                         . 1991أنجزت منذ عام      

 .وأساليب الصرف 
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 4الجدول 
 بيان تراآمي لمشروعات االستثمار التي تم إنجازها

كاليف جدوى الت
اإلجمالية 
دوالر (للصندوق 

 )آغ/أمريكي 

متوسط عدد 
األشهر من 

الموافقة إلى 
 اإلتمام

متوسط عدد األشهر 
من الموافقة إلى أول 

 صرف

 التيODPالـ 
 **إزيلت

النسبة المئوية
لألموال 

 المصروفة

األموال المعتمدة 
 )دوالر أمريكي(

 البند  عدد المشروعات

$4.03  31 15 150,458 94% 605,725,817  لمجموع الكلي 1,162
 المنطقة       

 أفريقيا 137 53,469,073 95% 6,211 15 32  $8.61
$3.29  31 16 128,486 92% 423,254,897  آسيا والهادئ 703
 أوروبا 41 24,457,470 99% 4,556 10 19  $5.37
$9.33  33 16 11,205 98% 104,544,377  كاريبيأمريكا الالتينية وال 281

n/a n/a n/a 0 0% 0 n/a المجموع 
 القطاع       

 األيروسوالت 78 20,107,718 99% 21,692 15  $0.93  $0.93
$5.36  $5.36  14 32,160 94% 172,224,942  الرغاوى 631
 الهالونات 27 43,168,311 78% 53,465 15  $0.81  $0.81

 اد تبخيرمو 3 4,080,709 94% 133 9  $30.66  $30.66
 غيرها 3 7,059,360 97% 494 21  $14.29  $14.29

n/a n/a n/a 0 n/a 0 0 خطة إزالة 
 عامل تصنيع  1 366,000 95% 375 16  $0.98  $0.98
 إنتاج 7 80,107,120 88% 18,898 8  $4.24  $4.24

$11.87  $11.87  17 21,565 97% 255,920,579  تبريد 333
 مذيبات 76 22,237,384 97% 1,656 23  $13.43  $13.43
 معقمات 1 395,095 100% 21 3  $19.10  $19.10

n/a 31 15 0 n/a 58,599 2  قطاعات متعددة* 
 خصائص التنفيذ

$6.65  28 11 41,499 96% 275,838,579  تنفيذ الوآاالت  778
$3.03  37 24 108,959 92% 329,887,238  تنفيذ وطني 384

 من الناحية الزمنية أو من ناحية الهدف المنشودحسابات حساسة 
n/a n/a n/a 0 0% 0 0  حاسة من الناحية الزمنية 

$4.03  31 15 150,458 94% 605,725,817  حساسة من ناحية الهدف المنشود 1,162
 أسلوب الصرف

$3.96  32 15 146,190 93% 578,250,402  أثناء التنفيذ 1,083
 بعد التنفيذ 47 16,085,648 100% 2,318 21 24  $6.94
 تمويل بأثر رجعي 32 11,389,767 100% 1,949 16 7  $5.84

 ليس هناك أموال مبينة لمشروع االستثمار في القطاع المتعدد ، إذ أن األموال مبينة في آل قطاع يتعلق به المال * 
  من المشروعات الجارية 3,475 المنجزة ويةمن المشروعات غير االستثمار 2,348 تشمل 156,281إن مجموع الكمية المزالة بفضل الصندوق هي ** 

 .يوازي المجموع الكلي ) أي حسب المنطقة والقطاع إلى أخره (إن مجموع آل قسم من هذه األقسام : ملحوظة 
 
 

تم إنجازها مما أدى      مليون دوالر أمريكي قد        606 مشروع استثماريًا تمثل حوالي        1,162 آان هناك     2001حتى ديسمبر    -15
 ODPآغ من الـ      /  دوالر أمريكي    4.03 على أساس جدوى تكاليف إجمالية قدرها               ODP2 طن     150,458إلى اإلزالة الدائمة لـ         

 .المزالة 

ومدة .  شهراً 31 شهرًا ، وآان متوسط مدة المشروع             15إن متوسط المدة التي انقضت بين الموافقة وأول صرف آانت                   -16
تأثر إال قليًال جدًا بالمشروعات ذات األثر الرجعي ، أي المشروعات التي يجرى تمويلها بعد اإلزالة، حيث أن                                  المشروعات ال ت    

 . في المئة من المجموع الكلي للمشروعات االستثمارية التي تم إنجازها2.8المشروعات ذات األثر الرجعي تمثل فقط حوالي 

                                                 
 . من املشروعات اجلارية 3,475 من املشروعات غري االستثمارية املنجزة و 2,348 من املشروعات االستثمارية املنجزة و150,458 تشمل 156,281جمموع اإلزالة هو  2
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 مشروع استثماريًا في أمريكا        281تثمارية في منطقة آسيا والهادئ ، و            مشروعات اس   703على أساس إقليمي تم إنجاز           -17
 . في أوروبا41 في أفريقيا و 137الالتينية و

 المشروعات غير االستثمارية التي تم إنجازها 

 783  تم إنجاز   1991فمنذ  . مية بشأن المشروعات غير االستثمارية التي تم إنجازها                آ يبين البيانات الترا     5إن الجدول     -18
 في  97وتم صرف   . مليون دوالر أمريكي    $ 96مشروع غير استثماري تمثل مساندة تمويل قدمها الصندوق المتعدد األطراف تناهز              

 في المئة تمويل المشروعات غير االستثمارية المنجزة          51وهناك  . المئة من األموال للمشروعات غير االستثمارية التي تم إنجازها             
دد والذي يعني أن المشروعات آان لها وقع على أآثر من قطاع واحد ، مثًال غرفة تبادل معلومات برنامج                       قد خصصت للقطاع المتع   

 .المم المتحدة للبيئة وأنشطة تشغيل الشبكات 
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 5الجدول 

 بيان تراآمي للمشروعات غير االستثمارية التي تم إنجازها
متوسط عدد األشهر من

 الموافقة إلى اإلتمام
د األشهر منمتوسط عد   

 الموافقة إلى أول صرف
النسبة المئوية
 لألموال المصروفة

+األموال المعتمدة         
 دوالرالتصحيحات

 أمريكي

 
 عدد المشروعات

 
 البند

 لمجموع الكلي 783 95,707,005 97% 8 
 المنطقة

 أفريقيا 168 17,539,808 96% 8 29
 آسيا والهادئ 194 27,759,249 96% 10 29
 أوروبا 27 3,280,788 93% 10 30
 أمريكا الالتينية والكاريبي 207 27,731,498 97% 9 28
 المجموع 187 19,395,662 97% 5 20

 القطاع
 األيروسوالت 14 1,331,235 99% 12 34
 الرغاوى 19 3,188,329 100% 18 31
 الهالونات 45 4,905,909 98% 10 25
  تبخيرمواد 64 10,909,862 89% 5 25
 غيرها 1 76,499 100% 7 38
n/a n/a n/a 0 0 خطة إزالة 
n/a n/a n/a 0 0  عامل تصنيع 
 إنتاج 168 24,351,075 98% 13 32
 تبريد 458 49,145,341 97% 6 25
 مذيبات 13 1,744,963 99% 15 16
n/a n/a n/a 0 0 معقمات 
 قطاعات متعددة  1 53,792 100%  58

 خصائص التنفيذ
 تنفيذ الوآاالت  636 68,038,162 96% 6 23
 تنفيذ وطني 147 27,668,843 98% 14 42

 حسابات حساسة من الناحية الزمنية أو من ناحية الهدف المنشود
 حاسة من الناحية الزمنية  137 16,995,483 97% 7 36
 حساسة من ناحية الهدف المنشود 646 78,711,522 96% 8 25

 أسلوب الصرف
 أثناء التنفيذ 758 93,400,323 97% 8 27
 بعد التنفيذ 25 2,306,682 98% 14 22
n/a n/a 0% 0 0 تمويل بأثر رجعي 

 

إن الزمن المتوسط الذي ينقضي منذ الموافقة حتى أول صرف للمشروعات غير االستثمارية أقصر بكثير منه بالقياس إلى                        -19
 شهرًا بعد   27وقد تم إنجاز المشروعات غير االستثمارية في مدة متوسطها            .  شهرًا   15 أشهر مقابل    8المشروعات االستثمارية فهو    
" مصنفة في القطاع المسمى      ) 783 من   458(ومما يؤثر في هذا الرقم العدد الكبير من المشروعات              . موافقة اللجنة التنفيذية عليها      

والمشروعات غير االستثمارية في القطاعات .  شهرًا 25 إلى اإلتمام    الذي يمثل الوقت المتوسط فيه الذي ينقضي من الموافقة        " المتعدد
 . شهرًا بعد الموافقة عليها 58 إلى 16قد تم إنجازها خالل من ) مثًال الهالونات ، المذيبات إلى أخره(األخرى 

إن التنفيذ على يد الوآالة       . قد نفذتها الوآالة المعنية وليس السلطة الوطنية            ) 783 من    636(إن جميع المشروعات تقريبًا        -20
بالقياس إلى   )  شهراً  23(للمشروعات غير االستثمارية ال يقتضي في المعتاد اتفاقات قانونية ، وهو أمر قد يفسر قصر المدة                                       

 ) . شهرًا42(المشروعات غير االستثمارية التي يتم تنفيذها على يد سلطة وطنية 
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وقد قامت بعض     . طة برنامج العمل بعد استبعاد إعداد المشروعات منها                    إن المشروعات غير االستثمارية تشمل أنش             -21
ولذا فإن البيانات الواردة في  . الوآاالت المنفذة بإدراج إعداد المشروعات في ملخص جداولها التي تبين المشروعات غير االستثمارية              

 .هذه الوثيقة قد ال تطابق مجموع البيانات المقدمة من الوآاالت المنفذة 

 المشروعات الجارية 

 . 2001 ديسمبر    31إن المشروعات الجارية هي آلها مشروعات وافقت عليها اللجنة التنفيذية وآان يجرى تنفيذها حتى                        -22
 :والمؤشرات الرئيسية في قاعدة بيانات التقدم الذي يحرز في تنفيذ المشروعات الجارية تشمل ما يلي 

 الصرف عليها وذلك بالنسبة للمشروعات التي        أيتم صرفها والنسبة من المشروعات التي بد       النسبة المئوية من األموال التي        )أ(
 تصرف أموالها أثناء التنفيذ؛ 

 ) 2002األموال التي تصرف مضاف إليها المصروفات المقدرة لعام               (مستوى التمويل المتوقع صرفه حتى نهاية العام               )ب(
 بوصفها نسبة مئوية من التمويل المعتمد ؛

إتمام المشروعات حسب االقتراح األصلي وبيان التاريخ المقدر حاليًا إلتمام                       (متوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ                 )ج(
 ؛)اإلنجاز

البيانات التي تقدمها الوآاالت المنفذة في عمود المالحظات في قائمة المشروعات التي يبين آل منها على حدة في قاعدة                                )د(
 البيانات ؛

  االستثمارية الجارية المشروعات

يعطي معلومات عن الوضع القائم في           " بيان تراآمي بالمشروعات االستثمارية الجارية           "  الذي عنوانه       6إن الجدول      -23
 .المشروعات االستثمارية الجاري تنفيذها حسب آل منطقة وآل قطاع وحسب خصائص التنفيذ 
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 6الجدول 
 اريةبيان تراآمي للمشروعات االستثمارية الج

جدوى 
التكاليف 

اإلجمالي على
دوالرالتصدق   
 آغ/ أمريكي

متوسط طول
التأخير في
االتمام المزمع

متوسط عدد
الشهور من
الموافقة إلى

االنتهاء 
 المزمع

متوسط عدد
الشهور من
الموافقة إلى
 أول صرف

النسبة 
المئوية 

للمشروعات 
التي يصرف

 عليها

عدد 
المشروعات 
التي يصرف

 عليها

سبة الن
المئوية 
لألموال 

 المصروفة

األموال المعتمدة
 تصحيحات+ 

عدد 
 المشروعات

 البند

$6.63  30 41 15 64% 417 34% 335,541,165  المجموع الكلي 647
 المنطقة

 أفريقيا 110 30,657,678 39% 75 68% 12 41 29  $5.57
$6.39  30 41 16 62% 236 35% 244,722,438  آسيا والهادئ 380

 أوروبا 22 14,296,118 6% 8 36% 11 33 21  $10.82
أمريكا الالتينية 135 45,864,931 37% 98 73% 13 42 32  $8.35

 والكاريبي
n/a n/a n/a n/a 0% 0 0% 0 0 المجموع 

 القطاع
 األيروسوالت 29 6,671,956 42% 23 79% 19 41 32  $2.23
$5.69  32 41 15 72% 224 27% 122,437,775  الرغاوى 313
 الهالونات 16 10,873,251 1% 1 6% 22 45 45  $1.16

 مواد تبخير 23 20,630,999 16% 12 52% 8 40 (6)  $13.90
n/a n/a n/a n/a 0% 0 0% 0 0 غيرها 

$52.87  n/a 15 n/a 0% 0 0% 6,079,940 4 خطة إزالة 
n/a n/a n/a n/a 0% 0 0% 0 0 إنتاج 

 عامل تصنيع  12 4,827,378 3% 3 25% 9 25 7  $5.75
$11.28  32 42 13 62% 140 47% 138,147,924  تبريد 227
 مذيبات 20 21,659,201 32% 12 60% 16 36 19  $15.34
$20.64  n/a 31 n/a 0% 0 0% 412,741 1 معقمات 

 *قطاعات متعددة  2 3,800,000 60% 2 100% 28 58 22  $5.67
 خصائص التنفيذ

$7.04  28 38 11 65% 293 33% 154,629,736  تنفيذ الوآاالت  453
$6.32  32 47 24 64% 124 35% 180,911,429  تنفيذ وطني 194

 حسابات حساسة من الناحية الزمنية أو من ناحية الهدف المنشود
حاسة من الناحية 4 15,505,000 14% 2 50% 9 21 15  $16.85

 الزمنية 
$6.44  30 41 15 65% 415 35% 320,036,165 حساسة من ناحية 643

 الهدف المنشود
 أسلوب الصرف

$6.66  30 41 15 65% 415 34% 334,411,473  أثناء التنفيذ 643
 بعد التنفيذ 2 513,341 34% 1 50% 12 64 73  $2.40
 تمويل بأثر رجعي 2 616,351 18% 1 50% 6 26 11  $4.09

 .يوازي المجموع الكلي ) أي حسب المنطقة والقطاع إلى أخره (قسام إن مجموع آل قسم من هذه األ: ملحوظة 
  التي سوف تزال وفقًا لالقتراحODS على أساس الـ *

 نتاجقطاع اإلبشأن تمثل تنفيذ خطة العمل السنوية وفقا للمقررات اللجنة التنفيذية المتعلقة باالتفاقات ** 
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الذي ) زائد التصحيحات   (وهذه المشروعات تمثل التمويل المعتمد       . ى تنفيذها    مشروع استثماريًا يجر   647هناك في الوقت     -24
ومتوسط إجمالي جدوى التكاليف بالنسبة     .  في المئة من األموال تم صرفها          34وهناك حوالي   .  مليون دوالر أمريكي     335يزيد عن   

 .ها ، حسب ما تم اعتماده  مطلوب إزالتODPآغ / دوالر أمريكي6.63للمشروعات االستثمارية الجارية هو 

من المشروعات االستثمارية الجارية تتعلق ببلدان في منطقة آسيا والهادئ ،                 ) 647 من    380( في المئة     59هناك حوالي     -25
 135ومنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي فيها           .  في المئة من األموال المعتمدة للمشروعات االستثمارية الجارية                    73تمثل تقريبًا     

) مليون دوالر أمريكي  $ 31( مشروعات     110مليون دوالر أمريكي؛ بينما في أفريقيا        $ 46شروع استثماريًا يجرى تنفيذها قيمتها       م
 ).مليون دوالر أمريكي $ 14( مشروعًا 22وأوروبا 

 التبريد وتمثل أآثر     في المئة تقريبًا من األموال المعتمدة للمشروعات االستثمارية الجارية هي مشروعات في قطاع                 41إن   -26
)  مليون دوالر أمريكي   122(وأآبر تمويل بعد ذلك مخصص للمشروعات االستثمارية الجارية في قطاع الرغاوى            .  مليون    138من  

 من مشروعات االستثمار في       اهي أآثر عدد   )  مشروع 313(بيد أن مشروعات االستثمار في قطاع الرغاوى التي يجرى تنفيذها                . 
، ) 29(األيروسوالت  : وفي القطاع المتبقية توجد المشروعات االستثمارية اآلتية التي يجرى تنفيذها            ) .  مشروعا 227(قطاع التبريد   

، خطط  ) 1(، المعقمات   ) 12(، عوامل التصنيع     ) 23(، مواد التبخير     ) 2(، القطاعات المتعددة     ) 16(، الهالونات    ) 20(المذيبات  
 ) .4(اإلزالة 

 . صرف األموال عليها أبد) 417( في المئة 64 هناك الجاريوع استثماري  مشر647من الـ  -27

 مشروعًا تنفيذها   194، وهناك   )  مشروع   453(إن معظم المشروعات االستثمارية الجارية تتولى تنفيذها الوآاالت المنفذة             -28
 35 صرف أموالها بالقياس إلى       أها الوآاالت قد بد    في المئة فقط من المشروعات االستثمارية الجارية التي تنفذ          33و. األيدي الوطنية   

 . في المئة الذي هو رقم المشروعات االستثمارية الجارية التي تنفذها أيدي وطنية 

 أ شهرًا بالنسبة للمشروعات التي بد        15إن متوسط عدد األشهر التي تنقضي من وقت الموافقة إلى وقت أول صرف هو                          -29
ومن المتوقع في المتوسط      .  شهرًا    41 شهرًا إلى      33مشروعات االستثمارية الجارية قد زاد من            ومتوسط مدة ال   . الصرف عليها    

 . شهرًا بعد األوان الذي آان مزمعًا في األصل 30بالنسبة للمشروعات االستثمارية الجارية ، إن يتم إنجازها في 

 المشروعات غير االستثمارية الجارية 

، فيه المعلومات بشأن الوضع القائم في       " يان تراآمي بالمشروعات غير االستثمارية الجارية        ب"  الذي عنوانه    7إن الجدول    -30
 . المشروعات غير االستثمارية التي يجرى تنفيذها مقسمة حسب آل منطقة وقطاع وخصائص التنفيذ 
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 7الجدول 
 بيان تراآمي عن مشروعات غير االستثمارية الجارية

متوسط طول
التأخير في

ز اإلنجا
المتوقع 

 للمشروعات 

متوسط عدد
األشهر من
الموافقة إلى

 اإلتمام

متوسط عدد األشهر
من الموافقة إلى أول

 صرف

النسبة المئوية
للمشروعات 

القائمة 
 بالصرف

عدد 
المشروعات 

القائمة 
 بالصرف

النسبة 
المئوية 
لألموال 

 المصروفة

األموال المعتمدة
)دوالر أمريكي    (

زائد التصحيحات

 عدد 
 المشروعات

 البند

 المجموع الكلي 443 53,250,361 30% 293 65% 11 40 14
 المنطقة

 أفريقيا 140 10,345,064 36% 93 66% 10 38 13
 آسيا والهادئ 132 18,521,158 27% 74 56% 14 39 14
 أوروبا 28 2,584,567 54% 21 75% 12 41 16
تينية والكاريبيأمريكا الال 120 13,423,222 33% 86 72% 10 41 14
 عالميا 23 8,376,350 17% 19 83% 12 40 28

 القطاع
n/a 37 10 100% 1 32% 155,000 1 األيروسوالت 
n/a n/a n/a n/a 0 n/a 0 0 الرغاوى 
 الهالونات 11 2,185,405 5% 6 55% 10 41 12
 مواد تبخير 29 5,832,004 37% 19 66% 8 34 13
n/a n/a n/a n/a 0 n/a 0 0 غيرها 
n/a n/a n/a n/a 0 n/a 0 0 عامل تصنيع 
n/a n/a n/a n/a 0 n/a 0 0 إنتاج 
 تبريد 230 23,299,986 38% 146 63% 12 41 15
 شتى 170 21,490,826 22% 120 71% 11 38 14

 مذيبات 2 287,140 12% 1 50% 15 31 6
n/a n/a n/a n/a 0 n/a 0 0 معقمات 
n/a n/a n/a n/a 0 n/a 0 0  قطاعات متعددة* 

 خصائص التنفيذ
 تنفيذ الوآاالت  283 34,458,474 26% 186 66% 12 39 16
 تنفيذ وطني 160 18,791,887 37% 107 67% 10 41 11

 حسابات حساسة من الناحية الزمنية أو من ناحية الهدف المنشود
حاسة من الناحية الزمنية  112 10,590,264 31% 79 71% 9 41 12
حساسة من ناحية الهدف 331 42,660,097 30% 214 65% 12 39 15

 المنشود
 أسلوب الصرف

 أثناء التنفيذ 441 52,896,878 30% 292 66% 11 40 14
 بعد التنفيذ 2 353,483 68% 1 50% 26 46 27
n/a n/a n/a n/a 0 n/a 0 0 تمويل بأثر رجعي 

 :ملحوظة         
 إعداد المشروعات ال يدخل ضمن المشروعات غير االستثمارية ) 6() أ (22/11بموجب المقرر  (1)
   يساوي المجموع الكلي ) المنطقة ، القطاع ، إلى أخره (إن مجموع آل قسم  (2)
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وهو تمويل  ) زائد التصحيحات   ( مشروع غير استثماري يجرى تنفيذها تمثل التمويل المعتمد          443  الحاضر هناك في الوقت   -31
 في المئة من األموال المخصصة للمشروعات غير االستثمارية الجارية ، قد تم              30هناك حوالي   . ون دوالر أمريكي     ملي 53يزيد عن   
 .صرفها 

 مليون دوالر أمريكي لمنطقة آسيا والهادئ ، بينما             19  هو إن أآبر تمويل للمشروعات غير االسثتمارية حسب آل منطقة             -32
 10( غير االستثمارية الجارية في بلدان منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي ، تتبعها أفريقيا               مليون دوالر أمريكي للمشروعات    13هناك  

 . مليون دوالر أمريكي 8واألنشطة اإلجمالية الجارية تقدر بـ ) .  مليون دوالر أمريكي3(ثم أوروبا ) مليون دوالر أمريكي

 230مليون دوالر أمريكي لـ      $ 23(ينطبق على قطاع التبريد       فإن معظم التمويل غير االستثماري         يأما على أساس قطاع     -33
 6( في قطاع التبخير        29و  )   مليون دوالر أمريكي       21( مشروع غير استثماري جار في القطاع المتعدد               170وهناك  ) مشروع  

 ) . مليون دوالر أمريكي3( مشروع لجميع القطاعات األخرى 14، و) مليون دوالر أمريكي

 صرف   أ، قد بد    )  مشروع     293أي   ( في المئة       65 هناك     443عددها   ت غير االستثمارية الجارية البالغ           من المشروعا   -34
 .األموال عليها 

 شهرًا بالنسبة للمشروعات التي بدء صرف             11إن متوسط عدد الشهور التي تنقضي منذ الموافقة إلى أول صرف هو                          -35
 شهرًا على تاريخ الموافقة       40ية الجارية يتوقع أن يتم إنجازها بعد أنقضاء              وبصفة عامة فإن المشروعات غير االستثمار        . أموالها  

وينبغي أن يالحظ إن المشروعات غير االستثمارية التي تم إنجازها ، قد تأخرت في               .  شهرًا   14عليها ، مما ينطوي على تأخير قدره         
 . المتوسط بمقدار تسعة شهور 

 إعداد المشروعات 

وإعداد المشروعات يؤدي بصفة    . مشروعات تدخل في برامج العمل السنوية وفي تعديالت تلك البرامج              إن طلبات إعداد ال     -36
وإلى تنفيذ  ) خصوصًا بالنسبة لبروميد الميثيل     (مشروعات تدليل    إلى  عامة إلى مشروعات استثمارية ، ويؤدي في بعض الحاالت                 

 .المشروعات الداخلة في خطط إدارة غازات التبريد 

لوآاالت المنفذة قد طلبت إعداد مشروعات على أساس إما إعداد عام لمشروعات قطر آله أو قدمت طلبات محددة                                 إن ا  -37
واللجنة التنفيذية ، في    ) . منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بصفة خاصـة قد طلبت إعداد مشروع لمنشآت معينة                (لمنشآت بعينها   

تها على أساس القطاعات     ا منها أن تبين الوآاالت طلب       اتقتضي شروط "  إلعداد المشروعات     معايير" ، قد اعتمدت     23اجتماعها الـ    
 . المختلفة 

والوآاالت المنفذة قد   .  فيه بيانات سواء عن أنشطة إعداد المشروعات التي تم إنجازها والمشروعات الجارية                 8أن الجدول    -38
مليون دوالر أمريكي،   $ 1,313,507رصيد لم يصرف بعد قدره         نشاطًا في إعداد المشروعات ، يتبقى عليها             731إتمت  

وفي المتوسط استغرق إنجاز إعداد       .  مليون دوالر أمريكي بالقياس إلى رقم العام الماضي                500,000وهو يزيد بحوالي      
 . شهرًا 16المشروعات 
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 8لجدول ا
 إعداد المشروعات

 
  جازهاإعداد المشروعات التي تم إن إعداد المشروعات الجارية

الصرف 
المقدر في

السنة 
الجارية 

دوالر (
 )أمريكي

الرصيد 
دوالر (

 )أمريكي

متوسط عدد
الشهور من
الموافقة إلى

 اإلتمام

متوسط 
عدد 

الشهور 
من 

الموافقة 
إلى أول
 صرف م

النسبة 
المئوية 
لألموال 

 المصروفة

األموال 
المصروفة

األموال 
المعتمدة 

زائد 
التصحيحات 

دوالر (
 )أمريكي

عدد 
المشروعات

متوسط 
عدد 

الشهور 
من 

الموافقة 
إلى 

 اإلتمام 

متوسط 
عدد 

الشهور 
من 

الموافقة 
إلى أول

 صرف

النسبة 
المئوية 
لألموال 

المصروفة 

األموال 
المعتمدة زائد
التصحيحات 

دوالر (
 )أمريكي

عدد 
 المشروعات

 البند

1,469,84
4 

2,294,1
67 

20 6 30% 1,003,933 المجموع  731 37,128,634 96% 4 16 101 3,298,100
 الكلي 

 الوآالة 
214,793 323,757 برنامج األمم 252 8,925,244 91% 2 14 12 355,000 31,243 9% 4 18

المتحدة 
 اإلنمائي

366,000 445,000 برنامج األمم 22 580,000 90% 7 23 10 504,000 59,000 12% 13 34
 المتحدة للبيئة

458,500 1,096,9
55 

برنامج األمم 188 5,248,760 94% 6 23 61 1,755,000 658,045 37% 6 18
المتحدة للتنمية

 الصناعية
215,000 215,000  البنك الدولي 229 20,476,719 100% 4 12 4 275,000 60,000 22% 6 19
215,551 213,455 n/a n/a 48% 195,645 409,100 14 n/a n/a n/a 1,897,911 40 الثنائية 

 طقة المن
242,526 351,216  أفريقيا 142 3,605,879 95% 5 15 21 479,200 127,984 27% 5 19
763,685 1,067,7

08 
 آسيا والهادئ 290 19,899,964 97% 4 17 48 1,767,400 699,692 40% 6 22

26,000 122,024  أوروبا 47 2,140,343 96% 4 17 10 170,000 47,976 28% 8 16
304,945 553,219 أمريكا الالتينية 240 10,518,694 96% 4 15 20 681,500 128,281 19% 6 19

 والكاريبي
132,688 200,000 8 n/a n/a 0 200,000 2 19 7 97% 963,754 12 عالميا 

 القطاع
10,815 29,794 20 n/a 1% 206 30,000 2 15 3 82% 468,505 28 األيروسوالت 

168,499 351,345  الرغاوى 134 4,257,314 89% 3 16 24 628,400 277,055 44% 5 18
140,478 217,090  الهالونات 15 620,415 98% 6 19 6 250,940 33,850 13% 2 23
248,352 391,589  مواد تبخير 67 1,578,139 89% 4 13 15 437,360 45,771 10% 7 18

0 0 n/a n/a n/a 0 0 0 35 11 99% 241,693 2 غيرها 
40,000 40,000 12 1 43% 30,000 70,000 1 n/a n/a n/a 0 0 خطة إزالة 

110,000 155,758  عامل تصنيع  2 222,000 100% 3 7 2 200,000 44,242 22% 7 17
0 0 n/a n/a n/a 0 0 0 18 7 100% 735,000 4 إنتاج 

543,563 746,831  تبريد 184 6,131,722 93% 5 17 37 1,163,900 417,069 36% 8 23
137,438 204,750  شتى 275 21,785,132 100% 3 15 3 205,000 250 0% 1 8

70,700 157,011  مذيبات 19 1,083,714 95% 7 24 11 312,500 155,489 50% 6 18
0 0 n/a n/a n/a 0 0 0 9 1 28% 5,000 1 معقمات 
0 0 n/a n/a n/a 0 0 0 n/a n/a n/a 0 0  قطاعات

 متعددة 
 خصائص التنفيذ

1,364,54
9 

2,191,0
82 

تنفيذ الوآاالت  688 33,657,671 97% 4 16 95 3,178,800 987,718 31% 6 20

105,295 103,085  تنفيذ وطني 43 3,470,963 94% 6 18 6 119,300 16,215 14% 4 19
 حسابات حساسة من الناحية الزمنية أو من ناحية الهدف المنشود

0 0 n/a n/a n/a 0 0 0 9 2 100% 10,551,101 115 حاسة من
الناحية الزمنية 

1,469,84
4 

2,294,1
67 

حساسة من 616 26,577,533 95% 4 17 101 3,298,100 1,003,933 30% 6 20
ناحية الهدف

 المنشود
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 أسلوب الصرف
1,469,84

4 
2,294,1

67 
 أثناء التنفيذ 725 36,228,882 96% 4 16 101 3,298,100 1,003,933 30% 6 20

0 0 n/a n/a n/a 0 0 0 21 7 100% 899,752 6 بعد التنفيذ 
0 0 n/a n/a n/a 0 0 0 n/a n/a n/a 0 0 تمويل بأثر

 رجعي
 .يوازي المجموع الكلي ) أي حسب المنطقة والقطاع إلى أخره (إن مجموع آل قسم من هذه األقسام : ملحوظة 
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ومن  . 2002ريكي متاحة ألنشطة إعداد المشروعات في عام               مليون دوالر أم      3.6لدى الوآاالت المنفذة رصيد قدره           -39
 شهور بالقياس إلى    4 شهرًا إلتمامها وهو رقم ينطوي على زيادة قدرها           20المتوقع أن تستغرق األنشطة الجارية إلعداد المشروعات         

 .إعداد المشروعات التي تم إنجازها 

ومعظم . ، هو في منطقة آسيا والهادئ         )  في المئة     48(روعات  وعلى أساس إقليمي أن معظم النشاط الجاري لوضع المش            -40
 ). مليون دوالر أمريكي1.2(إعداد المشروعات الجاري يحدث في قطاع التبريد 

 التأخيرات في تنفيذ المشروعات 

حدث فيها صرف     المشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ بأنها المشروعات التي لم ي                    فئة إن اللجنة التنفيذية قد عرفت        -41
 شهرًا على التاريخ الذي آان متوقعًا في           12 شهرًا بعد الموافقة على المشروعات ، والمتوقع أن تنجز بعد مضي                  18لألموال خالل   

 ) .22/61المقرر (أخر تقرير مرحلي 

وعدد . الل العام الماضي     صنفت داخل هذه الفئة خ     115 مشروعًا عليها تأخيرات في التنفيذ ، منها         224إن األمانة قد تبينت      -42
المشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ هو عدد أقل في هذا العام بالقياس إلى العام السابق التي آان عدد تلك المشروعات فيه هو                              

 الفئات   ، فإن اإلنماط اآلتية من المشروعات لم تعد مصنفة ضمن             36/14بيد أنه ينبغي أن يالحظ أنه إعماًال للمقرر           .  مشروع   339
التعزيز المؤسسي ، خزن الهالونات في البنوك ، تدريب موظفي الجمارك االسترداد وإعادة التدوير ،               : التي عليها تأخيرات في التنفيذ      

المقرر المذآور يطلب آذلك من األمانة أن تستمر في رصد هذه األنماط من المشروعات حسب مقتضى                  أن  غير  . مشروعات التدليل   
 .الحال 

تتضمن معلومات  ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/10(ناك وثيقة مستقلة عنوانها التأخيرات في تنفيذ المشروعات                ه -43
 . متابعة بشأن التأخيرات في تنفيذ المشروعات التي تم تبينها في التقرير المرحلي عن العام الماضي 

  السنوات ةاالتفاقات المتعدد

. ًا متعدد السنوات وعلى مشروعين متعددي السنوات لبرنامج األمم المتحدة للبيئة                         اتفاق  19وافقت اللجنة التنفيذية على          -44
وهناك ثالثة  .  ، وتشمل مشروعات الباهاما وماليزيا وتايالند وترآيا            CFCوأربعة من هذه االتفاقات هي لخطط اإلزالة الوطنية للـ              

. ريا الشعبية الديمقراطية واتفاق إلزالة اإلنتاج يتعلق بالصين                 تتعلق بالصين والهند وجمهورية آو         CFCاتفاقات إلزالة إنتاج الـ        
 لبروميد  8،  )االستهالك جزء من خطة قطاع الهالونات            ( للهالونات     1 رغاوى    1: واتفاقات اإلزالة في قطاع االستهالك تشمل            

 مليون دوالر   172.6 مليون دوالر أمريكي منها      515.3والتكاليف اإلجمالية المتفق عليها مبدأيًا تبلغ       .  للتبغ   1 للمذيبات ،    1الميثيل ،   
 ، ويشمل هذا    36 مليون دوالر أمريكي لالتفاقات وذلك في االجتماع الـ          32.9وباإلضافة تم تحويل    . أمريكي تم تحويلها إلى الوآاالت      

 . في جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية CFCالمبلغ أمواًال معتمدة لقطاع إنتاج الـ 

طلبات لمرحلية عن معظم برامج اإلزالة القطاعية هي تقارير واردة من الوآاالت المنفذة وتكون مصاحبة                          التقارير  لاإن   -45
 .تمويل برامج العمل السنوية 

 المشروعات التي تم إغالقها أو تحويلها 

. قها هي مشروعات ملغاة       والمشروعات التي تم إغال    .  فيه ملخص للمشروعات التي تم إغالقها أو تحويلها              9إن الجدول     -46
ولدى البنك الدولي أآبر عدد من             .  هي أنشطة إلعداد المشروعات             ا مشروع  58 مشروعًا الملغاة ، آان هناك                143ومن الـ      

واألرصدة المتبقية من رقم المشروعات المغلقة هي نتيجة إللتزامات محتمل عدم سداد قيمتها في تلك                       ) . 80(المشروعات المغلقة    
والوآاالت المنفذة تبلغ   .  ؛ بيد أن المشروعات ينبغي عدم تصنيفها باعتبارها مغلقة إال بعد إعـادة األرصدة إلى الصندوق                   المشروعات

 33وهناك  . عن أية أرصدة متبقية من المشروعات الملغاة في سياق تقارير الوآاالت بشأن المشروعات التي تم إنجازها ولها أرصدة                    
 .2002قها في عام مشروعًا تم إلغائها وإغال

 مشروعًا  18وهناك  . أما المشروعات التي التي تم تحويلها فهي مشروعات حولت من أحدى الوآاالت إلى وآالة أخرى                         -47
 .محوًال 
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 9الجدول 

 ملخص المشروعات التي تم إغالقها أو تحويلها
ODPالـ         

المزالة فعًال
ODPالـ         

المطلوب 
 إزالتها 

سبة األموال
 المصروفة 

 

 رصدة األ
)دوالر أمريكي(

األموال 
 المصروفة 

 )دوالر أمريكي(

التمويل المعتمدة
زائد التصحيحات

 ) دوالر أمريكي(

مجموع  األمول التصحيحات
دوالر(المعتمدة        

 )أمريكي

عدد 
المشروعات

 الوآالة

 المشروعات المغلقة
مبرنامج األم           35 5,477,434 5,060,528- 416,906 416,908 2- 100% 0 0

المتحدة اإلنمائي
برنامج األمم 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

 المتحدة للبيئة
برنامج األمم 24 3,224,100 2,977,040- 247,060 247,060 0 100% 7 7

المتحدة للتنمية
 الصناعية

 البنك الدولي 80 27,332,395 25,404,902- 1,927,493 1,295,293 632,200 67% 0 0
 الثنائية 4 325,000 325,000- 0 0 0 0% 0 0
 مجموع 143 36,358,929 33,767,470- 2,591,459 1,959,261 632,199 76% 7 7

 المشروعات المحولة 
برنامج األمم 8 590,450 561,329- 29,121 29,121 0 100% 0 0

المتحدة اإلنمائي
برنامج األمم 3 239,000 239,000- 0 0 0 0% 0 0

 المتحدة للبيئة
برنامج األمم 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

المتحدة للتنمية
 الصناعية

 البنك الدولي 5 1,184,050 1,184,050- 0 0 0 0% 0 0
 الثنائية 2 383,903 383,903- 0 0 0 0% 0 0
 مجموع 18 2,397,403 2,368,282- 29,121 29,121 0 100% 0 0
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 التقدم في التنفيذ على المستوى القطري

راض الوضع القائم في تنفيذ المشروعات على أساس آل قطر ، مع مراعاة تأخيرات التنفيذ باعتبار هذه                    قامت األمانة باستع   -48
.  إلتمام التنفيذ والتاريخ المقدر لهذا اإلتمام ، حسب التقدير األخير                  ا مقترح نالتأخيرات هي المدة التي تنقضي بين التاريخ الذي آا             

 في هذه   CFCوقامت األمانة بتسليط الضوء على إزالة الـ           . ل المشروعات في القطر       ومتوسط التأخير جرى حسابه بالنسبة لعدد آ         
البلدان على أساس المقترحات األصلية المقدمة من الوآاالت المنفذة في تقاريرها المرحلية ، مع استبعاد بعض البيانات الواردة من                            

 . الوآاالت الثنائية 

 SODالبلدان ذات االستهالك المنخفض من الـ 

من التخفيض بالقياس إلى       %  85 الـإن المساعدة األساسية للبلدان ذات االستهالك المنخفض هي لتمكينها من تحقيق                          -49
ولذا فمن الجوهري     . والمساعدة الرئيسية تقدم في مجال إدارة خطط غازات التبريد                   .  في خط األساس         CFCاستهالآها من الـ       

وبالنسبة للبلدان التي تمت الموافقة على خططها إلدارة            .  الموافقة عليها ، ثم رصد تنفيذها            الحصول أوًال على إعداد تلك الخطة ثم         
 المزالة ، النسبة المئوية لألموال المصروفة ، الموعد            ODPالنسبة المئوية للـ     : غازات التبريد ، أخذت في الحسبان العوامل اآلتية             

 .تحدث تأخيرات  اإلزالة فيه ، وهل حدثت أو لم إتمامالذي يتوقع 

 وليست لها خطط إدارة        –على أساس هذه االعتبارات فإن البلدان العشر اآلتية التي هي من بلدان االستهالك المنخفض                            -50
 منظمة األمم المتحدة - شهر تأخير إلعداد خاغت20(بربادوس :  قد تالقي بعض الصعوبة في التنفيذ –معتمدة ) خاغت(غازات تبريد   

 طن من المشروعات االستثمارية تقوم بتنفيذها منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية               67ال خاغت ولكن    (نة والهرسك   البوس) للبيئة  
 منظمة األمم المتحدة    – شهرًا من التأخير في إعداد خاغت          32(، بروناي دار السالم       ) 2004ومطلوب تنفيذها في موعدها في عام        

 مطلوب إعداده في الوقت المحدد في عام          -  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي     –مشروع استثماري   إعداد خاغت و  ( ، آوستاريكا ) للبيئة
 شهرًا ،     18 أحدهما في الوقت المحدد واألخر بتأخير                2002مشروعان استثماريان مطلوب إنجازهما في            ( ، أآوادور       )2002

إعداد خاغت بتأخير   (، مالديف   )  منظمة األمم المتحدة للبيئة    – إعداد خاغت في الوقت المطلوب    (، موريتانيا   ) وينفذهما البنك الدولي    
بابو غينيا الجديدة   )  منظمة األمم المتحدة للبيئة     – شهرًا   24إعداد خاغت بتأخير     (، ميانمار   )  منظمة األمم المتحدة للبيئة     – شهرًا   28

)  منظمة األمم المتحدة للبيئة    – خاغت في الوقت المحدد      إعداد(، توغو   )  منظمة األمم المتحدة للبيئة    – شهرًا   54إعداد خاغت بتأخير    (
 .ويتضمن المرفق األول معلومات عن تنفيذ األنشطة في تلك البلدان 

 بلدًا القت مصاعب في التنفيذ ، ولكن من المتوقع أن تتمه بصفة عامة في                    38 بلدًا ذات الـ خاغت المعتمدة ، توجد           68من   -51
 . بهذه البلدان ووصفًا موجزًا لألنشطة فيها ا بيانويتضمن المرفق الثاني . 2002عام 
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  االستهالك المنخفض ذاتبلدان غير

 أنها تالقي    ، بلدًا من غير بلدان االستهالك المنخفض هناك تسعة بلدان يبدو ، بعد النظر في جميع المؤشرات                            33من الـ     -52
جنتين ، بنغالديش ، الكاميرون ، مصر ، أندونيسيا ، الكويت ،                     الجزائر ، األر   : تشمل هذه البلدان      . بعض المشكالت في التنفيذ        

 .ويتضمن المرفق الثالث تفاصيل بشأن تنفيذ المشروعات في آل من هذه البلدان . المغرب ، باآستان 

دالت أما البلدان األخرى من غير ذوات االستهالك المنخفض فيبدو أنها تسير قدمًا بالتنفيذ بمعدل أفضل من معظم المع                                  -53
 . األخرى 

 تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق

 تعليقات 

. تالحظ األمانة أن الوآاالت المنفذة قد أدخلت تحسينات محسوسة على جودة التقارير المرحلية التي قدمت لهذا االجتماع                            -54
ناك أيضا حاجة إلى التوفيق بين حسابات         وه. وال تزال هناك اختالفات تشير إليها تعليقات األمانة على التقرير المرحلي لكل وآالة                   

، ومستويات األموال المعتمدة واألموال المصروفة المبينة في                  ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/8 . (2001الصندوق لعام     
 . التقارير المرحلية المقدمة من الوآاالت 

 شهرًا من التأخير في األنشطة          24اد من    تالحظ األمانة أن التأخير التراآمي المتوسط في المشروعات االستثمارية قد ز                   -55
 . 2001 ديسمبر   31 شهرًا آتأخير تراآمي لألنشطة االستثمارية الجارية حتى           30 إلى   2000 ديسمبر   31االستثمارية الجارية حتى    

 في التنفيذ ال     والتأخيرات. 2001 التنفيذية من الوآاالت التعجيل بتنفيذ المشروعات آجزء من خطط أعمالها لعام                    اللجنةوقد طلبت    
 .تزال مشكلة هامة يمكن أن يكون لها وقع على امتثال البلد لمقتضيات البروتوآول 

 في  28وهذا العدد من اإللغاءات يمثل      .  وآان إلغاء معظمها بإتفاق متبادل       2001 في عام    ا مشروع 33ألغت اللجنة التنفيذية     -56
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في هذا االتجاه المتزايد نحو                   . 2000المئة من مجموع المشروعات الملغاة حتى أخر عام              

(وفي وقعه على ضياع موارد الصندوق آما ذآر ذلك في الوثيقة المتعلقة بتأخيرات التنفيذ                                                             , إلغاء المشروعات         
UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/10 (آول ، وعلى احتياجات اإلزالة في البلدان خالل فترة االمتثال للبروتو . 

 توصيات 

 :إن اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية قد ترغب في أن تنظر في أن توصي اللجنة التنفيذية بما يلي  

أن تحيط علمًا بالتقرير المرحلي المجمع المقدم من الصندوق المتعدد األطراف في الوثيقة                                                                                                   -1
UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/11.  

 ومستويات األموال    2001تفسر في االجتماع أية فروقات بين حسابات الصندوق لعام                أن تطلب من الوآاالت المنفذة أن            -2
 .المعتمدة والمصروفة المبينة في تقاريرها المرحلية 

 .أية توصيات أخرى حسب مقتضى الحال  -3

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/11 
Annex I 

1 

 المرفق األول

 معتمدة) خاغت(بلدان ذات استهالك منخفض ليس لها خطط إدارة غازات تبريد 
 لبلدا حالة التنفيذ

أتمت منظمة  .  شهر في تنفيذ منظمة األمم المتحدة للبيئة        20 تأخير   -2002مطلوب إعداد الـ خاغت في       
 األمم المتحدة للتنمية الصناعية فعًال مشروع االسترداد وإعادة التدوير

 بربادوس

ن  طن م   67هناك   . 1999تمت الموافقة على البرنامج القطري في           . ال يوجد خاغت تحت اإلعداد         
 في  2002المشروعات االستثمارية تنفذها منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ومطلوب أنجازها في            

وتقترح منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلغاء إعداد مشروعها للمذيبات ، بسبب              . الوقت المحدد   
 . عدم وجود استهالك ، بينما إعداد مشروع الرغاوى والتبريد جار 

 ة والهرسكالبوسن

 رونديوب  شهرًا في تنفيذ منظمة األمم المتحدة للبيئة32 تأخير -2002مطلوب إعداد خاغت في 
 في الوقت المحدد ، ويقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنفيذ ،                   -2002مطلوب إعداد خاغت في       

ه في الوقت المحدد في        وهناك مشروع استثماري ينفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مطلوب أنجاز                
. وقد أفلست أحدى المنشآت بالنسبة ألحد مشروعات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي                                      . 2002

 قد تم أنجازها . ومشروعات االستثمار في التبريد 

 آوستاريكا

هناك مشروعان استثماريان مطلوب  . 1992وتم اعتماد البرنامج القطري في . ال توجد خاغت معتمدة 
وتم .  شهرًا ، ينفذهما البنك الدولي       18 أحدهما في الوقت المحدد واألخر بتأخير        – 2002ما في   أنجازه

 .أنجاز مشروعين في الرغاوى ومشروع في التبريد 

 أآوادور

وتم أنجاز  .  في الوقت المحدد وينفذه منظمة األمم المتحدة للبيئة                – 2002مطلوب إعداد خاغت في        
 .شريع وتحويل التبريد ألنشطة صناعة صيد السمك تدريب األخصائي وتنقيح الت

 موريتانيا

 مالديف  شهرًا ، بتنفيذ برنامج األمم المتحدة للبيئة  28 بتأخير -2002مطلوب إعداد خاغت في عام 
 ميانمار  شهرًا ، بتنفيذ برنامج األمم المتحدة للبيئة24 بتأخير -2002مطلوب إعداد خاغت في عام 

  غينيا الجديدةابابو  شهرًا ، بتنفيذ برنامج األمم المتحدة للبيئة54 بتأخير -2002ت في عام مطلوب إعداد خاغ
 توغو  في الوقت المحدد بتنفيذ برنامج األمم المتحدة للبيئة-2002مطلوب إعداد خاغت في عام 
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 المرفق الثاني

 التنفيذبلدان ذات استهالك منخفض ولها خاغت معتمدة وتالقي صعوبات في 
 البلد حالة التنفيذ

 في الوقت المحدد ،         2002تدريب العاملين في الجمارك على شؤون خاغت مطلوب إتمامه في                     
 وتنفذه آندا

 انتيغوا وبربودا

 4 ، على يد منظمة األمم المتحدة للبيئة بتأخير             2003 و   2002أنشطة خاغت مطلوب أنجازها في        
 لتحقيق خطة اإلزالة النهائية مطلوب أن ينفذه البنك الدولي                 سنوات واتفاق األداء المتعدد السنوات       
 وهو اتفاق تم اعتماده من وقت وجيز

 جزر الباهاما 

 البحرين   البنك الدولي بشرائح دورية –هناك اتفاق في طريق الوضع 
 بوتسوانا  شهرًا22 ، على يد ألمانيا بتأخير 2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 

 سنوات   3 على يد منظمة األمم المتحدة للبيئة بتأخير                  2002مطلوب إتمامها في       أنشطة خاغت     
ومطلوب إتمام مشروعين استثمارين ينفذهما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، ومطلوب أنجازهما                   .

 . على التوالي 2005  و2004في الوقت المحدد في 

 بروندي

 آوت ديفوار  شهرًا 56أخير  ، بت2004أنشطة خاغت مطلوب أن تتمها فرنسا في 
 سنوات 3-2.5 ، على يد منظمة األمم المتحدة للبيئة بتأخير 2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في    

 .يقوم منظمة األمم المتحدة للبيئة بوضع تحديث للبرنامج القطري لدومينيكا . 
 دومينيكا

 سنوات ،   3حدة للبيئة بتأخير      ، على يد منظمة األمم المت         2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في        
 .وعلى يد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتأخير سنتين 

 السلفادور

 شهرًا   18 على يد منظمة األمم المتحدة للبيئة بتأخير                  2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في            
ة بتأخير  على يد منظمة األمم المتحدة للبيئ      2003ومشروع استرداد وإعادة تدوير مطلوب إتمامه في        

 .  أشهر 5

 فيجي

 سنوات  3 -2ر5 على يد منظمة األمم المتحدة للبيئة بتأخير         2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في      
 .وعلى يد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتأخير سنتين 

 الغابون

تأخير  أحد األنشطة ب   – على يد منظمة األمم المتحدة للبيئة         2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في       
 .خران بعد مضي أقل من سنة من التأخير آل شهرًا وا51

 مبياغا

 على يد منظمة األمم المتحدة للبيئة وآندا ، فيما عدا نشاط               2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في       
خران  في الوقت المحدد والنشاطان اآل       2007واحد لبرنامج األمم المتحدة للبيئة مطلوب إتمامه في             

 . شهر تأخير لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 38 شهر تأخير لكندا و 15وحان بين ايتر

 غيانا

 بتأخير  – على يد منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية             2003أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في         
  شهرًا28 إلى 17من 

 هندوراس 

 آينيا  شهرًا18 على يد ألمانيا بتأخير 2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 
جزء من استراتيجية بلدان الهادئ الجزرية ، التي يتولى تنفيذها منظمة األمم المتحدة للبيئة وأستراليا               

 ، في الوقت المحدد 
 آيربياتي

 ليسوتو  شهرًا 18 ، على يد ألمانيا بتأخير 2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 
في الوقت المحدد واألخريان        أحدها     – على يد فرنسا         2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في            

 بتأخير سنتين 
 مدغشقر

جزء من استراتيجية بلدان الهادئ الجزرية ، يتولى تنفيذها منظمة األمم المتحدة للبيئة وأستراليا في                  
 .الوقت المحدد 

 جزر مارشال

 سشيوموري  شهرًا18 بتأخير – على يد ألمانيا 2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في 
 على يد منظمة األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة            2002 مطلوب إتمامها في      أنشطة خاغت 

 شهرًا  29 شهرًا و     25أنشطة منظمة األمم المتحدة للبيئة هما نشاطان فيهما تأخير قدره                . اإلنمائي  
 .شهرًا  17على التوالي ، ونشاط برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيه تأخير 

 لدوفاوم

 شهرًا وعلى يد منظمة األمم       22 على يد ألمانيا ، بتاخير         2002 خاغت مطلوب أنجازها في       أنشطة
 ولكن فيه    2002 مشروع استثماري في التبريد ، مطلوب إتمامه في                  –المتحدة للتنمية الصناعية      

  سنوات 5تأخير 

 مبيقاموز

ين ي تدريب األخصائ  –ة   على يد منظمة األمم المتحدة للبيئ        2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في       
ومشروع استرداد وإعادة تدوير مطلوب        .  شهرًا    16شهرًا وإصدار تراخيص بتأخير         22بتأخير  

 أشهر على الرغم من تسليم          5 على يد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، بتأخير                 2003إتمامه في    
قد تم أنجازه    ) للبيئةمنظمة األمم المتحدة      ( مشروع مساعدة على رسم السياسة           –أجهزة المشروع    

 .فعًال 

 نيبال

 شهرًا وبتنفيذ   26 تدريب العاملين في الجمارك بتأخير         – 2003أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في        
أل ًأًأظ

 النيجر
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 البلد حالة التنفيذ
 على   شهراً 11تأخير  و شهرًا   23تأخير   ( ورصد منظمة األمم المتحدة للبيئة واسترداد وإعادة تدوير       

 فقد تم أنجازه ) متحدة للبيئة منظمة األمم ال(أما تدريب األخصائيين ) التوالي
 تدريب األخصائيين    - ، بتنفيذ منظمة األمم المتحدة للبيئة         2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في         

 26تأخير  (، تدريب الجمارك ، إصدار التراخيص ، مدونات الممارسات الجيدة               )شهرًا 42تأخير  (
 3،  ) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    ( تبريد    6 ،    )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    ( رغاوى    1) شهرًا

، وهي مشروعات تم إنجازها وتم أيضا إنجاز             ) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية          (مذيبات  
 )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(مشروع االسترداد وإعادة التدوير الوطني 

 بيرو

 تدريب  –مة األمم المتحدة للتنمية الصناعية       بتنفيذ من منظ   2002أنشطة خاغت مطلوب إنجازها في      
منظمة األمم   (مشروع لالسترداد وإعادة التدوير          ) .  أشهر  8تأخير   (معايير االستيراد     /الجمارك

مشروع في األيروسوالت ومشروعان في الرغاوى           . تم إنجازه فعًال       ) المتحدة للتنمية الصناعية    
تم إنجازها إلى جانب        ) حدة للتنمية الصناعية        منظمة األمم المت    (وأربعة مشروعات في التبريد          

 )منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية(تدريب األخصائيين 

 رومانيا

  ونيفيستسسانت آي  تأخير سنتين – بتنفيذ من منظمة األمم المتحدة للبيئة 2003نشاط خاغت مطلوب إتمامه في 
 –أنشطة خاغت    .  في الوقت المحدد       2002تحديث خاغت تقوم آندا بإعداده ومطلوب إتمامه في              

  شهرًا 19 بتنفيذ آندي ، تأخير 2002مطلوب إنجازها في 
 سانت لوسيا

 تدريب األخصائيين    – بتنفيذ منظمة األمم المتحدة للبيئة          2002أنشطة خاغت مطلوب إنجازها في        
 )  شهرًا22تأخير ( شهرًا ورصد 14تأخير (

سانت فنسنت                      
 وغرينادين

 تدريب الجمارك      - بتنفيذ منظمة األمم المتحدة للبيئة             2003 مطلوب إتمامها في           أنشطة خاغت  
 . شهرًا على التوالي 24 شهرًا و 18واألخصائيين بتأخير 

 ساموا

جزء من استراتيجية بلدان الهادئ الجزرية ، يقوم بتنفيذه منظمة األمم المتحدة للبيئة وأستراليا ، في                   
 الوقت المحدد

 جزر سليمان

 لتدريب األخصائيين ولالسترداد وإعادة التدوير ، في                2002طة خاغت مطلوب إتمامها في            أنش
منظمة األمم   (تدريب الجمارك     . الوقت المحدد ، بتنفيذ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية                       

 في    1مشروع    )  شهراً   25بتأخير     (2003مطلوب إنجازها في          ) المتحدة للتنمية الصناعية          
 بتنفيذ منظمة األمم المتحدة للتنمية                 2002 طن مطلوب إتمامه في                 45 إلزالة       األيروسوالت

 أطنان صافية مطلوب إتمامه في          3 في التبريد إلزالة        1ومشروع  .  شهرًا    13الصناعية، بتأخير    
ومشروع في األيروسوالت   .  شهرًا    79 تنفذه منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بتأخير             2003

 .قد تم إنجازها ) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية(غاوى ومشروع في التبريد ومشروع في الر

 السودان

 زيلندااسو . شهرًا 22 ، بتنفيذ ألمانيا ، بتأخير 2002أنشطة خاغت مطلوب إنجازها في 
 ومشروعان في      2.  شهرًا      21 بتنفيذ ألمانيا بتأخير           2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في              

 طن ، بتأخير     35 إلزالة    2002بتنفيذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مطلوب إتمامها في             الرغاوى  
 ، في الوقت المحدد        2003 شهرًا ألحد المشروعين بينما المشروع األخر مطلوب إنجازه في                   19

 تنفذه منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بتأخير           2002ومطلوب إنجاز مشروع في التبريد في         .
 ) .منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية(وتم إنجاز مشروع في األيروسوالت . شهرًا  59

 تنزانيا

 تدريب األخصائين    – تنفذها منظمة األمم المتحدة للبيئة          2002أنشطة خاغت مطلوب إنجازها في         
 18مشروع في األيروسوالت إلزالة      .  شهرًا   31 بتأخير   ODS رصد   – شهرًا ومراقبة    43بتأخير  

ومشروع .  شهرًا    22 تنفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتأخير              2002طن مطلوب إتمامه في        
الواليات (والتدليل في تكييف السيارات       ) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي     (االسترداد وإعادة التدوير      

 .تم إنجازهما ) المتحدة 

 اغووبداد وتيينرت

زرية ، يقوم منظمة األمم المتحدة للبيئة وأستراليا بتنفيذه ، في             جزء من استراتيجية بلدان الهادئ الج      
 الوقت المحدد

 فالوتو

وتم أنجاز مشروع في    .  شهرًا   21 ، تنفذها ألمانيا بتأخير       2002أنشطة خاغت مطلوب إتمامها في       
 )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(االسترداد وإعادة التدوير 

 أوغندا

 ، ينفذها منظمة األمم المتحدة للبيئة وبرنامج          2005 و   2002مها ما بين    أنشطة خاغت مطلوب إتما   
 2002لوائح مطلوب إتمامها في       :  من جانب منظمة األمم المتحدة للبيئة            –األمم المتحدة اإلنمائي     

ومن جانب  ) في الوقت المحدد     ( 2003وتدريب أخصائيين مطلوب إتمامه في      )  شهرًا   12بتأخير  (
استرداد وإعادة تدوير في تكييف السيارات مطلوب إنجازه في                  : لمتحدة اإلنمائي     برنامج األمم ا    

) . في الوقت المحدد   (2005واسترداد وإعادة تدوير مطلوب إنجازه في        ) في الوقت المحدد   (2003
وإعادة تدوير في التبريد التجاري وتخفيض      ) . في الوقت المحدد     (2004ورصد مطلوب إتمامه في     

)  شهرًا     54تأخير   ( بتنفيذ أستراليا        2002مطلوب إنجاز المشروع األول منهما في               االنبعاثات   
ز تبريد  هاوهناك مشروع ج   ) .  شهراً 45(والمشروع الثاني بتنفيذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي              

وهناك مشروع إيروسوالت مطلوب    ) تأخير أربعة أشهر   (2002 فرنسا في    هالمباني مطلوب أن تتم   
غير أن اإلزالة قد حدثت      )  شهرًا   58تأخير  ( بتنفيذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي        2002إتمامه في   

 ، في الوقت المحدد ، بتنفيذ              2003بالفعل وهناك مشروع إيروسوالت أخر مطلوب إتمامه في                  
، ) الواليات المتحدة    (ومشروع التدليل في تكييف هواء السيارات          . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي       

وتم أيضا إنجاز مشروعين في           . هما مشروعان تم إنجازهما           ) فرنسا(وبدائل للتخزين البارد         
لل لللأل ل أل ظ

 فيت نام
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 البلد حالة التنفيذ
منظمة األمم المتحدة للتنمية         (ومشروع في التبريد         ) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي        (الرغاوى   
 ) .الصناعية

ومشروع االسترداد  .    شهراً 21 تأخير    – بتنفيذ ألمانيا     2002أنشطة خاغت مطلـــوب إتمامها في         
م أيضا إنجاز خمسة        ت. قد تم إنجازه        ) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية          (وإعادة التدوير      

 ) .البنك الدولي (مشروعات في التبريد 

 زمبابوي
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 المرفق الثالث

 بلدان من غير ذوات االستهالك المنخفض ، تالقى صعوبات في التنفيذ
 البلد حالة التنفيذ

تنفيذ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية      ب طن مطلوب إتمامه     19ع في األيروسوالت إلزالة     مشرو
 مشروعات رغاوى    7 طن مطلوب إتمامه بتنفيذ ألمانيا و          327 مشروعات في الرغاوى إلزالة         3. 

لتبريد ومشروع في ا  .  طن مطلـوب إتمامها بتنفيذ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية             203إلزالة  
 مشروعات في     8و.  طن مطلوب إتمامه بتنفيذ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية                      27إلزالة   

 في المذيبات قد تم إنجازها بتنفيذ منظمة            1 في التبريد و       3 مشروعات رغاوى و     5األيروسوالت و 
 األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 الجزائر

وسيقوم برنامج األمم     . تنفيذ البنك الدولي       بإتمامه    طن مطلوب       67مشروع في الرغاوى إلزالة          
 طن ويقوم منظمة األمم المتحدة للتنمية              419 مشروع رغاوى إلزالة          12المتحدة اإلنمائي بتنفيذ       

 مشروعات في   7وسيقوم البنك الدولي بإتمام     .  طن   83 مشروعات رغاوى إلزالة     2الصناعية بتنفيذ   
 طن بتنفيذ منظمة األمم المتحدة للتنمية            26 للتبريد إلزالة       طن ومشروع واحد      229التبريد إلزالة     

 7 مشروع في التبريد ، آما تم إلغاء                     13 مشروع في الرغاوى و              20وتم إنجاز      . الصناعية   
 لبرنامج األمم    1 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و           1خمسة للبنك الدولي و        (مشروعات استثمارية    
 ) المتحدة للتنمية الصناعية

 رجنتيناأل

أيـدت بنغالديش لألمانة أن مشروع األيروسوالت الذي آان استهالآه قد قيل أنه سبب عدم االمتثال ،                 
  .2002 استعمال المادة البديلة في أبريل أقد بد

 بنغالديش

 ن الكاميرو  طن ، مطلوب إتمامها بتنفيذ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 250مشروعان للرغاوى إلزالة 
تنفيذ برنامج األمم    ب أطنان    10 طن ومشروع في التبريد إلزالة            59مشروع واحد للرغاوى إلزالة        

وتم .  مشروعًا للتبريد     18 مشروعًا للرغاوى و       17وتم إنجاز    . المتحدة اإلنمائي مطلـوب إتمامهما       
.حدة للتنمية الصناعية إلغاء مشروعين ، واحد لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واحد لبرنامج األمم المت

 مصر 

19ويجرى تنفيذ     .  طن مطلوب إتمامه بتنفيذ البنك الدولي                 460 إلزالة     1مشروع إيروسوالت     
 ينفذها برنامج األمم المتحدة       3 أطنان و      2010 ينفذها البنك الدولي إلزالة         15(مشروعًا للرغاوى     

 6وهناك  ) .  طن   18مية الصناعية إلزالة     تنفذه منظمة األمم المتحدة للتن      1 طن و  80اإلنمائي إلزالة   
 39وهناك  .  طن بتنفيذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي            91مشروعات تبريد مطلوب إتمامها إلزالة         

 للبنك الدولي   4(وتم إلغاء ستة مشروعات      .  مشروعًا للتبريد قد تم إنجازها        20مشروعًا للرغاوى و    
 ) . لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي2و 

 أندونيسيا

وليست هناك مشروعات أخرى      . ستقوم الكويت بتقديم برنامج قطري وخاغت إلى اللجنة التنفيذية                 
 .معتمدة 

 الكويت

 مشروعات تبريد    3تنفيذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و         ب طن    604 مشروعات رغاوى إلزالة        9
 4وقد تم إنجاز         .لوب إتمامها       طن مط     31بتنفيذ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلزالة                    

  مشروعات تبريد 4مشروعات رغاوى و 

 المغرب 

تنفيذ البنك الدولي    ب طن    196 مشروعات تبريد إلزالة       6 طن و      668 مشروعات رغاوى إلزالة        6
طن  41 طن ومشروع للمذيبات إلزالة       160وهناك أربعة مشروعات تبريد إلزالة       . مطلوب إتمامها   

 مشروعات رغاوى     3وتم إنجاز     . ذ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية               مطلوب إتمامها بتنفي    
  مشروعات للبنك الدولي 4وتم إلغاء . ومشروع واحد للمذيبات 

 باآستان

 


